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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 în 2020. 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.
Expert Forum (EFOR) verifică eligibilitatea observatorilor înscrişi, acreditează observatori, organizează sesiunile
de training şi susţine activitatea observatorilor în secţiile de votare. De asemenea preia, centralizează şi
raportează neregulile comunicate de către observatori şi alegători în timpul scrutinului, prin intermediul unui
call center. EFOR coordonează alături de Observatorul Electoral scrierea raportului de monitorizare.
Observatorul Electoral participă la sesiunile de training, la alocarea în teritoriu a echipelor de observatori şi la
redactarea formularelor de observare și contribuie la raportul de monitorizare a alegerilor.
Centrul pentru Resurse Civice (Constanţa), Centrul pentru Studiul Democrației (Cluj
Napoca), Civica (Iaşi), Ghepart (Curtea de Argeș) și Asociația Pro Democrația Club Craiova organizează
activitatea de observare pe plan local (training, acreditare, coordonarea şi susţinerea activităţii observatorilor
în ziua votului).
Rezistenţa TV se ocupă de realizarea materialelor video de promovare a iniţiativei civice FiecareVot.
Code for Romania pune la dispoziţia observatorilor aplicaţia mobilă Monitorizare Vot pentru raportare în ziua
scrutinului şi centralizează în timp real toate informaţiile transmise. Code for Romania este o organizație nonguvernamentală, înființată în 2016 cu scopul de a rezolva probleme din societatea românească cu ajutorul
tehnologiei. În cei peste trei ani de activitate, Code for Romania a adus împreună o comunitate de peste o mie
de voluntari din IT, cercetare și UX, din țară și din diaspora, și a livrat zeci de soluții digitale viabile în
colaborare atât cu societatea civilă cât și cu instituții publice din România. Toate soluțiile Code for Romania
sunt open source sub licență MPL 2.0 ceea ce înseamnă că oricare rezultat Code for Romania poate fi reutilizat
și/sau replicat. Citește mai multe pe www.code4.ro.
Techsoup a oferit sprijin tehnic.
Declic este partener civic.
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Alegerea preşedintelui României în 2019 s-a desfăşurat organizat, într-o atmosferă calmă, cu
respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale.
Cadrul legislativ a oferit o bază adecvată pentru desfăşurarea unui proces democratic, însă legislaţia
electorală conţine anumite discrepanţe, lacune şi formulări insuficient de clare, în special în ce
priveşte votul prin corespondenţă. În lipsa unui Cod Electoral unificat, necesitatea alinierii
reglementărilor pentru organizarea coerentă a alegerilor a dus la modificarea legislaţiei cu puţin
timp înaintea alegerilor printr-o lege și o ordonanță de urgență care au introdus mai multe
modalități de votare pentru alegătorii din străinătate și au pus în acord reglementări referitoare la
organizarea alegerilor.
Administraţia electorală, formată din Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) şi birourile
electorale, şi-a îndeplinit atribuţiile în mod eficient, a respectat calendarul electoral şi a publicat
hotărâri pentru aplicarea unitară a legii şi răspunsuri la sesizările primite. Serviciul de
Telecomunicații Speciale (STS) a asigurat în mod eficient infrastructura de telecomunicații și pentru
funcționarea Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal
(SIMPV).
Transparenţa organizării şi administrării procesului electoral a fost diminuată de faptul că şedinţele
Biroului Electoral Central (BEC) nu sunt publice.
Candidaţii susţinuţi de partide şi alianţe au avut posibilitatea legală de a-şi desemna reprezentanţi
pentru fiecare nivel al administraţiei electorale, însă candidaţii independenţi nu se bucură de acelaşi
drept.
Listele de alegători au inclus, pentru prima dată la alegerile prezidenţiale, şi liste permanente pentru
alegătorii din străinătate, întocmite pe baza înregistrării active. Pentru listele suplimentare din
străinătate s-a introdus posibilitatea preluării semnăturii în format electronic, măsură care s-a dovedit
benefică pentru eficientizarea funcţionării secţiilor de votare. Discrepanțele legislative au determinat
ca alegătorii care s-au înscris pe liste permanente în străinătate să fie înregistrați în zilele alegerilor tot
pe listele suplimentare. Noua prevedere care permite partidelor politice să obţină copii după listele
suplimentare a fost criticată de reprezentanţi ai societăţii civile pentru nerespectarea legislaţiei pentru
protecţia datelor personale și a fost contestată de Avocatul Poporului la Curtea Constituțională a
României (CCR).
Înscrierea candidaţilor s-a realizat pe baza depunerii unor liste care ar trebui să cuprindă cel puțin
200.000 de susținători; contrar recomandărilor Comisiei de la Veneția, acest număr depășește 1% din
numărul total al alegătorilor înscriși în liste. Procesul de validare a listelor de semnături, insuficient
detaliat de prevederile legale, a fost lipsit de transparenţă şi nu s-a bucurat de încredere din partea
interlocutorilor echipei FiecareVot. BEC a emis opt hotărâri de respingere a unor candidaturi; unul
dintre candidaţii respinşi a contestat decizia la CCR, care a admis contestaţia şi a dispus înregistrarea
candidaturii. BEC a sesizat organele de urmărire penală în legătură cu opt dosare de susţinere a unor
candidaturi, în care semnăturile prezentate ca aparținând unor persoane diferite aveau elemente de
similitudine evidente. Dintre aceste opt candidaturi, cinci au fost validate. În total, BEC a înregistrat 14
candidaţi, dintre care doi independenţi.
În campania electorală, dreptul la liberă exprimare şi dreptul la asociere au fost respectate, iar
candidaţii au avut posibilitatea de a-şi organiza campania şi de a-şi transmite mesajul către alegători
fără restricţii. Deşi a existat un mediu competitiv, campania s-a desfăşurat lent şi a fost lipsită de
substanță, vizibilitatea celor mai mulţi dintre cei 14 candidaţi înscrişi a fost foarte redusă, discursul
de campanie a fost dominat în bună măsură de subiectul crizei politice şi guvernamentale, iar
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absenţa dezbaterii pe temele conţinute în programele candidaţilor a redus interesul public pentru
procesul electoral şi a afectat şansa electoratului de a face o alegere informată.
Majoritatea candidaţilor au eludat reglementările privind materialele permise în campanie şi şi-au
început activităţile de promovare cu săptămâni înaintea datei oficiale stabilite de lege, cu ocazia
strângerii semnăturilor de susţinere pentru depunerea candidaturilor, utilizând inclusiv bannere,
panouri şi alte materiale de mari dimensiuni, care sunt interzise în perioada campaniei. În general,
reglementările privind materialele de afişaj stradal sunt limitative şi de natură să reducă vizibilitatea
campaniei.
Pentru finanţarea campaniei electorale, limitele maxime au fost mărite de la 10.000 la 20.000 de
salarii minime brute pe țară. Printr-o derogare de la lege, competitorii electorali au putut folosi
fondurile din subvenții pentru campania electorală. Competitorii electorali au depus 70.258.904 lei
contribuții electorale pentru primul tur de scrutin, din care 579.174 pentru candidați independenți și
69.679.729 pentru partidele politice, alianțe și minorități. Peste jumătate din fondurile cheltuite au
provenit din subvenții. Cheltuielile de promovare efectuate de partide şi candidaţi în perioada
premergătoare campaniei nu au fost declarate cheltuieli de campanie, ci s-au încadrat în categoria
cheltuielilor pentru promovarea partidelor, transparența acestora fiind mai redusă decât în cazul
cheltuielilor de campanie.
În ce priveşte informarea alegătorilor, AEP a elaborat materiale pentru alegătorii din ţară şi din
străinătate, iar Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Românilor de Pretutindeni şi ambasadele
României în străinătate s-au implicat activ în campania de informare a alegătorilor din afara
graniţelor. Eficienţa programelor de informare a alegătorilor a fost totuşi redusă, inclusiv datorită
bugetului insuficient alocat.
Pentru observarea alegerilor, AEP a acreditat un număr considerabil de organizaţii interne şi
internaţionale, printr-o procedură mult simplificată faţă de alegerile precedente. Contrar
recomandărilor Comisiei de la Veneţia, legea electorală face referire doar la observarea zilei alegerilor
şi nu menţionează observarea tuturor aspectelor procesului electoral. Faptul că printre organizaţiile
neguvernamentale acreditate s-a numărat şi o asociaţie al cărei lider era în acelaşi timp candidat
independent la alegeri reprezintă un potenţial conflict de interese fără precedent. Majoritatea
instituţiilor contactate de FiecareVot au arătat deschidere şi au comunicat cu observatorii într-o
manieră transparentă; solicitarea echipei FiecareVot de a stabili o întâlnire cu reprezentanţi ai BEC a
fost refuzată, iar o solicitare asemănătoare către BESVS 48 a rămas fără răspuns.
Ziua alegerilor s-a desfășurat în majoritatea secțiilor de votare observate în condiții normale, cu
respectarea legislaţiei, și a fost în general bine organizată. Nu s-au înregistrat incidente majore, iar
observatorii FiecareVot nu au identificat nereguli sistematice de natură să afecteze procedurile de
votare sau stabilirea rezultatelor. SIMPV a funcţionat în condiţii normale în cea mai mare parte a
secțiilor observate.
Accesul persoanelor cu dizabilităţi a fost asigurat mai eficient decât la alte alegeri, deoarece
alegătorii cu mobilitate redusă care nu și-au putut exprima votul la secțiile unde erau arondaţi pe
listele permanente din cauza lipsei de accesibilitate a secțiilor de votare au avut, pentru prima dată,
posibilitatea de a vota pe liste suplimentare la orice secţie de votare accesibilă. Prevederile legate de
urna specială (mobilă) rămân însă restrictive, întrucât perioada alocată depunerii cererilor este de
doar două ore în preziua alegerilor.
Organizarea votării în străinătate a fost mult îmbunătăţită la secţiile de votare – unde prezenţa la
vot a fost cea mai mare înregistrată până în prezent – datorită noilor reglementări care au introdus
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votul în avans în zilele de vineri şi sâmbătă dinaintea fiecărui tur de scrutin, preluarea semnăturilor
pe listele suplimentare în format electronic, suplimentarea numărului de tablete şi de membri BESV
şi posibilitatea ca toţi membrii BESV să îndeplinească rolul de operatori SIMPV, precum şi datorită
organizării unui număr de secţii de votare mult mai mare decât la alegerile precedente. Instituțiile
implicate în organizarea procesului au depus eforturi considerabile pentru organizarea unui număr
mare de secții de votare.
Votul prin corespondenţă a înregistrat un număr relativ redus de participanţi, dar mai mare decât în
2016. Acest sistem a beneficiat de o serie de măsuri binevenite: introducerea posibilităţii de a trimite
plicurile la sediile reprezentanțelor diplomatice şi, în cazul alegătorilor ale căror plicuri nu au fost
înregistrate la birourile electorale pentru votul prin corespondență, de a vota la secţia de votare.
Organizarea procesului s-a dovedit însă dificilă, în principal datorită reglementărilor legale
contradictorii sau neclare, precum şi datorită unor neajunsuri de ordin tehnic legate de materialele
electorale şi de funcţionarea unor servicii poştale din străinătate. La primul tur de scrutin observatorii
care au vizitat cele trei birouri pentru votul prin corespondenţă din Bucureşti au semnalat neajunsuri
considerabile în timpul numărării voturilor, printre care numărul excesiv de alegători alocaţi fiecărei
secţii de votare si condiţii improprii de lucru.

II.

CONTEXTUL POLITIC

Alegerile prezidenţiale s-au desfăşurat în două tururi de scrutin pe 10 noiembrie şi 24 noiembrie.
Alegerile au avut loc în contextul unei crize guvernamentale, subiect care s-a aflat în centrul atenţiei
publice pe toată durata campaniei electorale şi a dominat în mare măsură discursul de campanie.
Guvernul Dăncilă – al treilea guvern format de coaliţia compusă din Partidul Social Democrat (PSD) şi
Alianţa Liberalilor şi Democraţilor (ALDE) după câştigarea alegerilor parlamentare din 2016 – şi-a
schimbat configuraţia după ce conducerea ALDE a hotărât, la sfârşitul lunii august, ca partidul să iasă
de la guvernare. Contextul pre-electoral s-a modificat astfel odată cu intrarea în opoziţie a ALDE,
care a părăsit coaliţia şi ulterior a susţinut la alegerile prezidenţiale candidatul alianţei „Un Om”
(formată din ALDE şi Pro România). Primul ministru a ales să nu ceară reconfirmarea în Parlament1,
inclusiv prin încercări de a coopta membri ALDE în noul guvern, şi a înlocuit miniştrii demisionari sub
forma remanierii guvernamentale. Propunerile successive de remaniere au fost respinse de
preşedintele în funcţie.
Premierul şi preşedintele s-au acuzat reciproc de prelungirea intenţionată a crizei guvernamentale,
iar după nominalizarea de către PSD a primului ministru drept candidat la alegerile prezidenţiale
conflictul s-a reflectat în dezbaterea electorală. Pe data de 5 septembrie, guvernul a sesizat CCR
privind un posibil conflict juridic de natură constituţională, iar pe data de 18 septembrie CCR a decis
că preşedintele avea obligaţia să semneze revocările, însă a procedat constituţional refuzând
propunerile de miniştri. Pe 10 octombrie, guvernul a fost demis în urma unei moţiuni de cenzură,
depuse de Partidul Naţional Liberal (PNL), care a întrunit majoritatea voturilor în parlament. Noul
guvern, format de PNL, a fost votat în parlament pe 4 noiembrie.

III.

SISTEMUL ELECTORAL ȘI LEGISLAȚIA ELECTORALĂ

Președintele României este ales prin vot direct pentru un mandat de cinci ani, într-un sistem
majoritar în două tururi de scrutin. Pentru a fi ales din primul tur, un candidat trebuie să câștige
majoritatea (50%+1) voturilor alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente. În cazul în care
1

Procedură prevăzută de art. 85 din Constituţie pentru cazul modificării componenţei politice a unui guvern.
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niciun candidat nu obţine numărul necesar de voturi pentru a fi ales în primul tur, primii doi
candidați care obțin cel mai mare număr de voturi în primul tur de scrutin participă la un al doilea
tur, iar candidatul care obţine cel mai mare număr de voturi este ales.
În general, cadrul legislativ electoral a oferit o bază adecvată pentru desfăşurarea unui proces
democratic. Este însă necesar ca legislaţia electorală să fie amendată şi unificată în vederea
eliminării discrepanţelor între prevederile legale şi unor lacune şi formulări insuficient de clare, în
special în ce priveşte votul prin corespondenţă. Adoptarea unui Cod Electoral unificat ar rezolva
aceste discrepanțe și procesul repetat de la fiecare rundă de alegeri de a alinia reglementările pentru
organizarea coerentă a alegerilor prin ordonanţe de urgenţă adoptate cu puţin timp înaintea
scrutinului, practică ce ocoleşte procedura parlamentară şi contravine bunelor practici electorale.
Recomandăm elaborarea unui Cod Electoral consolidat, care să creeze un cadru legislativ uniform.
Acest Cod ar trebui adoptat cu suficient timp înaintea scrutinului următor, în urma unui proces
larg şi inclusiv de consultare publică.
Principalul act normativ care reglementează organizarea alegerilor prezidențiale este Legea nr.
370/2004 pentru alegerea Președintelui României (legea electorală). În același timp se aplică
prevederi din Constituţia României, Legea partidelor politice nr. 14/2003, Legea 334/2006 privind
finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, Legea audiovizualului nr.
504/2002, precum şi anumite prevederi ale Legii 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei
Deputaților. Acestea sunt completate de numeroase hotărâri și ordonanțe de guvern, hotărâri ale
AEP și alte decizii emise de administrația electorală, ce vor fi detaliate mai jos 2.
Legea electorală a fost amendată de două ori în 2019, cu puțin timp înaintea alegerilor, prin Legea
148/2019 și prin OUG 64/2019, continuând practica reglementării în materie electorală prin
ordonanţe de urgenţă, care ocoleşte procedura parlamentară şi contravine bunelor practici
electorale. Primul act normativ a fost adoptat în mare parte ca răspuns la criticile apărute în spațiul
public după alegerile europarlamentare, când un număr semnificativ de alegători nu și-au putut
exprima dreptul de vot ca urmare a limitărilor privind organizarea secțiilor de votare și procedurilor
de vot în străinătate. Partidele politice, cu participarea unor organizații din societatea civilă3 (ONGuri, grupuri civice din țară și din străinătate4) au introdus o serie de amendamente care au permis
organizarea alegerilor fără cea mai mare parte din blocajele remarcate la alegerile
europarlamentare5. Reprezentanții Expert Forum au fost prezenți la toate ședințele Comisiei speciale
comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru eleborarea, modificarea şi completarea
propunerilor legislative în materie electorală.
Principalele amendamente introduse prin Legea 148/20196 se referă la:
-

Posibilitatea ca un alegător să semneze pentru susținerea mai multor candidați

2

O listă completă a actelor normative aplicabile la aceste alegeri poate fi consultată pe pagina
http://prezidentiale2019.bec.ro/legislatie/.
3 Au fost transmise mai multe propuneri de politici publice. Vezi EFOR, https://expertforum.ro/solutii-vot-strainatate;
Centrul pentru Inovare Publică - www.inovarepublica.ro/category/articole/page/5/.
4 42 de grupuri civice din ţară şi din străinătate au solicitat o reformă electorală amplă pentru a permite cât mai multor
alegători să voteze www.ziare.com/alegeri/vot/42-de-asociatii-si-grupuri-civice-solicita-o-ampla-reforma-electoraladiaspora-trebuie-sa-poata-vota-1566927.
5 A se vedea raportul de observare a alegerilor europarlamentare publicat de coaliția FiecareVot https://expertforum.ro/raport-observare-europarlamentare-2019/.
6 Legea nr. 148/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală,
www.roaep.ro/legislatie/articole-legislatie/legea-nr-148-2019-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative-inmaterie-electorala/.
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-

-

Posibilitatea înscrierii pentru votul prin corespondență și în secții de votare în străinătate (pe
baza înregistrării pe liste permanente) și aspecte tehnice care țin de votul prin
corespondență
Eliminarea listelor suplimentare tipărite pentru votul în străinătate și introducerea
semnăturii electronice, prin intermediul tabletelor
Reglementări care permit modificarea componenței birourilor electorale din străinătate,
pentru a include mai mulți membri în caz de necesitate
Votul în avans, vineri și sâmbătă, pentru secțiile de votare din străinătate
Posibilitatea de a prelungi votarea până la ora 23:59 dacă mai sunt alegători la coadă
Utilizarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului
ilegal (SIMPV) la alegerile prezidențiale

OUG 64/2019 a completat legislația electorală cu prevederi legate de organizarea secțiilor de votare
din străinătate, infrastructura informatică şi votul prin corespondență. Prin OUG 64 s-a prelungit
termenul pentru înscrierea pentru votul prin corespondență de la 11 septembrie, conform
calendarului electoral, până la 15 septembrie.
În completarea legislației primare au fost emise hotărâri ale AEP, hotărâri de guvern, precum și
hotărâri și decizii ale BEC. AEP a publicat 47 de hotărâri, precum și numeroase decizii și instrucțiuni.
BEC adoptă decizii și hotărâri. Deciziile sunt obligatorii pentru toate instituțiile și competitorii
electorali și se publică pe pagina web a instituției. Suplimentar, hotărârile se publică și în Monitorul
Oficial. Pentru alegerile prezidențiale BEC a emis cinci hotărâri, 21 de decizii privind candidaturile, 17
decizii în aplicarea unitară a prevederilor legii și 95 de decizii în soluţionarea întâmpinărilor şi
contestaţiilor. BEC a emis și un număr de adrese transmise birourilor electorale ale secțiilor de
votare pentru a clarifica procedurile legate de fotografiere în secția de votare, observarea procesului
electoral, realizarea de corecturi în procesele verbale și altele7.
Elaborarea actelor normative a fost în general transparentă, proiectele de acte normative au fost
publicate pe site-urile instituțiilor relevante, iar deciziile BEC, precum și sesizările primite de BEC, au
fost publicate pe site-ul instituției într-o perioadă scurtă de la emiterea acestora.
AEP a pus în dezbatere publică mai multe proiecte de hotărâri, conform procedurilor legale. Expert
Forum, membră a Coaliției FiecareVot, a solicitat8 AEP să includă în proiectele de hotărâri de guvern
prevederi potrivit cărora la ședințele Comisiei Tehnice să poată participa și organizații
neguvernamentale sau experți electorali care au interes și activitate relevantă în domeniul electoral.
Mai mult, s-a solicitat transparența întâlnirilor comisiei, inclusiv prin anunțarea prealabilă a acestora
și publicarea informațiilor relevante rezultate în urma discuțiilor. Propunerile nu au fost incluse în
actul normativ9. Activitatea Comisiei Tehnice Centrale nu a fost transparentă, mai ales în contextul în
care nu au existat comunicări publice legate de modul în care aceasta a funcționat.
Transparenţa activităţii Comisiei Tehnice Centrale trebuie sporită, prin publicarea constantă de
informații care să reflecte activitatea acesteia și includerea posibilității ca experți invitați sau
organizații neguvernamentale relevante pentru domeniul specific să poată participa la lucrări.

7

http://prezidentiale2019.bec.ro/alte-documente/.
https://expertforum.ro/am-transmis-catre-aep-comentarii-privind-hg-pentru-alegerile-prezidentiale/.
9 HG 631/2019, www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2019/08/HG-631-2019.pdf
8
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O altă propunere s-a referit la posibilitatea de a observa ședințele birourilor electorale, care la acest
moment nu sunt publice. Propunerea nu a fost inclusă, răspunsul AEP făcând referire la competența
BEC de a interpreta legislația.
De asemenea, au fost transmise propuneri legate de proiectele de hotărâre privind SIMPV și Corpul
Experților Electorali10.

IV.

ADMINISTRAȚIA ELECTORALĂ ȘI ORGANIZAREA ALEGERILOR

Alegerile au fost organizate și administrate de AEP şi de o structură de birouri electorale constituite
ad hoc, organizate pe trei niveluri ierarhice. Astfel, au fost înființate BEC, 48 de birouri electorale de
nivel II (41 de birouri electorale judeţene, şase birouri electorale ale sectoarelor municipiului
Bucureşti și un birou electoral pentru secțiile de votare din străinătate) și birourile electorale ale
celor 18.748 secții de votare organizate în ţară şi ale celor 835 de secţii din străinătate, la care se
adaugă trei birouri electorale pentru votul prin corespondență, cu sediul în București.
În procesul de organizare a alegerilor sunt implicate instituții precum Ministerul Afacerilor Externe
(organizarea votului în străinătate), Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Telecomunicații
Speciale şi Institutul Național de Statistică (centralizarea rezultatelor), Poșta Română (votul prin
corespondență) autoritățile locale și prefecții care asigură logistica necesară organizării votului
(spații, echipamente și transport)11.
AEP asigură organizarea logistică a procesului electoral, gestionează Corpul Experților Electorali și
Registrul Electoral, coordonează cu sprijinul STS pregătirea și activitatea operatorilor de calculator,
asigură personal tehnic pentru anumite birouri electorale, asigură înregistrarea alegătorilor pentru
votul în străinătate, pregătirea și organizarea proceselor electorale ș.a. AEP adoptă decizii, hotărâri și
instrucțiuni.
Structura organizatorică a instituției a suferit modificări importante în luna iulie, în urma demiterii a
doi directori cu rol important în organizarea proceselor electorale. Directorul general al Direcţiei de
Coordonare a Sistemului Informaţional Electoral Naţional şi șeful Departamentului de organizare a
proceselor electorale au fost eliberați din funcție cu mai puțin de patru luni înaintea alegerilor
prezidențiale. Printr-o scrisoare publică adresată preşedintelui AEP, 15 organizații neguvernamentale
și experți electorali au solicitat clarificări privind demiterea celor doi directori, în condițiile în care
existau suspiciuni că nu au fost respectate procedurile legale de demitere, iar timpul scurt înaintea
alegerilor prezidențiale ar fi putut afecta capacitatea instituției de a organiza procesul electoral 12.
AEP a transmis un răspuns care nu a clarificat situația, făcând referire la acte normative, precum și la
faptul că există limitări privind datele personale și o procedură administrativă în lucru.
BEC are rolul de a administra înregistrarea candidaților, emite hotărâri și decizii pentru organizarea
alegerilor, centralizează rezultatele alegerilor și constată candidatul ales. BEC este alcătuit din cinci
judecători ai Înaltei Curți de Casație și Justiție, președintele și vicepreședinții AEP și cel mult 10

10

https://expertforum.ro/recomandari-catre-aep-privind-functionarea-simpv-si-experti-electorali/.
O listă detaliată a atribuțiilor instituțiilor implicate în procesul electoral este disponibilă în Hotărârea Guvernului nr.
631/2019 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din
anul 2019, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/217542.
12 https://expertforum.ro/clarificari-demiteri-aep/.
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reprezentanți ai formațiunilor politice. Candidații independenți nu pot avea reprezentați în birourile
electorale.
Legislația ar trebui modificată astfel încât să permită candidaților independenți să nominalizeze
reprezentanți în birourile electorale.
Transparenţa organizării şi modului de administrare a procesului electoral a fost diminuată de faptul
că şedinţele BEC nu sunt publice, contrar recomandării Comisiei de la Veneţia13 şi recomandării
formulate de Oficiul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (ODIHR) după alegerile
prezidenţiale şi parlamentare din 200414.
Legea electorală trebuie modificată astfel încât să prevadă că şedinţele birourilor electorale la
orice nivel sunt publice.
Birourile electorale judeţene, birourile electorale de sector şi biroul electoral pentru secţiile de
votare din străinătate sunt formate din trei judecători, un reprezentant al AEP şi cel mult şapte
reprezentanţi ai formaţiunilor politice. Birourile electorale ale secțiilor de votare (BESV) sunt formate
din preşedinte, locţiitorul acestuia şi cel mult şapte reprezentanţi ai formaţiunilor politice; conform
amendamentelor din Legea 148/2019, o formaţiune politică poate avea un titular şi doi supleanţi
pentru fiecare secţie de votare din străinătate, iar componenţa BESV din străinătate se poate
suplimenta până la cel mult 15 membri în zilele votului dacă este necesar, inclusiv cu persoane din
comunitate care și-au arătat interesul în acest sens. Legislaţia prevede că birourile secţiilor de votare
din ţară pot funcționa cu un minim de cinci membri, iar cele din străinătate cu minimum trei
membri. Potrivit interlocutorilor și observatorilor acreditați de FiecareVot, nu au existat nereguli
legate de formarea birourilor electorale.
Pentru identificarea unui număr suficient de potențiali membri în birourile electorale au fost
desfășurate campanii atât de către unele reprezentanțe diplomatice, cât și de către organizații ale
cetățenilor români din străinătate. Nu au fost semnalate situații în care să nu fi existat suficienți
membri în birourile electorale.
Legislația a fost amendată prin Legea 148/2019 pentru a permite partidelor să nominalizeze un
reprezentant și doi supleanţi pentru secțiile de votare din străinătate. Ulterior, prin OUG 64 s-a
stabilit faptul că titularul poate fi înlocuit numai când acesta nu poate participa la activitatea
birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate.
Pregătirea membrilor birourilor electorale s-a realizat de către echipe mixte, formate din
reprezentanţi ai mai multor instituții. Pentru aceste alegeri, operatorii de calculator au fost invitați la
traininguri alături de președinții de birouri electorale. Echipa FiecareVot a participat la un training
organizat pentru birourile electorale din Sectorul 3. Fără a fi reprezentantiv pentru întreg procesul,
putem afirma că acesta a fost bine organizat, iar cantitatea şi calitatea informaţiilor transmise
participanţilor au fost corespunzătoare. Au fost distribuite trei tipuri de ghiduri ale birourilor
electorale ale secțiilor de votare, însoțite de prevederi legislative. Din discuțiile cu interlocutorii a

13

Codul bunelor practici în materie electorală, Par. 81, “Reuniunile comisiei electorale centrale trebuie să fie deschise
pentru toţi, inclusiv pentru reprezentanţii mijloacelor de comunicare în masă.” Vezi www.roaep.ro/legislatie/wpcontent/uploads/2013/03/Codul-de-bune-practici-in-materie-electorala.pdf.
14 “Trebuie luat în considerare faptul că nivelul transparenţei creşte dacă organizaţiile observatorilor interni au dreptul de a
participa la întâlnirile birourilor electorale la toate nivelurile, inclusiv la nivelul BEC.” Vezi
www.osce.org/ro/odihr/elections/romania/41455.
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reieşit că pregătirea membrilor birourilor electorale pentru votul prin corespondență poate fi
îmbunătățită.
AEP a solicitat şi a primit feedback de la membrii Corpului Experților Electorali și a operatorilor de
calculator, pentru a evalua situația din secțiile de votare15.
STS a dezvoltat aplicații informatice conform cerințelor tehnice ale AEP, a asigurat infrastructura de
telecomunicații și pentru funcționarea SIMPV și a înființat centre de intervenție la nivel județean,
precum și un Centru de Suport Tehnic la nivel național. FiecareVot a participat la o întâlnire cu
conducerea STS, în cadrul căreia au fost expuși principalii pași în organizarea alegerilor, precum și
dificultățile legate de procesul electoral.
SIMPV facilitează verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru exercitarea dreptului de
vot; semnalează tentativele de vot ilegal; facilitează exercitarea dreptului de vot; asigură unicitatea
înscrierii în listele electorale; agregă date statistice privind prezența alegătorilor la vot. Din 2019,
SIMPV a fost utilizat şi pentru verificarea și centralizarea datelor din procesele verbale. ADV este un
sistem informatic dezvoltat de STS care asigură prelucrarea datelor de identificare ale alegătorilor
culese de operatorii de calculator şi compararea cu datele deja înregistrate.
Timpul estimat de STS pentru organizarea procesului este de trei luni. Comisia parlamentară de
anchetă16 a reținut tabletele SIMPV ca urmare a deschiderii unei anchete privind posibila fraudare a
alegerilor europarlamentare, riscând să afecteze organizarea alegerilor prezidențiale. În cele din
urmă, tabletele au putut fi folosite, realizându-se copii ale datelor privind alegerile din mai17.
Treisprezece ONG-uri și experți electorali au solicitat public membrilor comisiei să nu blocheze
organizarea alegerilor prin astfel de decizii18.
Având în vedere deschiderea unui număr semnificativ mai mare de secții de votare în străinătate,
creșterea numărului de tablete alocate fiecărei secţii și necesitatea asigurării preluării semnăturii
alegătorilor prin mijloace electronice în străinătate19, a fost inițiată o achiziție publică pentru
cumpărarea de tablete.
Numărul de operatori și de tablete a crescut semnificativ în străinătate față de alegerile
europarlamentare (la alegerile prezidenţiale, toţi membrii BESV din străinătate au putut îndeplini şi
rolul de operatori SIMPV). Sesiunile în străinătate s-au realizat on-line din cauza calendarului
înființării secțiilor de votare. Au fost realizate materiale pentru instruire care au fost publicate și
online.
STS asigură infrastructura de comunicații și pentru funcționarea SIMPV20. Pentru secțiile din
străinătate au fost realizate teste on-line, întrucât calitatea serviciilor de internet poate fi diferită și
nu există un control eficient asupra operatorilor de telefonie, precum în România.

15

www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-opiniile-expertilor-electorali-si-aleoperatorilor-de-calculator-fata-de-modul-de-organizare-si-desfasurare-a-alegerilor-prezidentiale-din-anul-2019.
16 Comisia parlamentară de anchetă pentru investigarea eventualelor nereguli şi fraude semnalate în spaţiul public cu
ocazia derulării procesului electoral la alegerile din 26 mai 2019.
17 www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/alegeri-prezidentiale-2019/olguta-vasilescu-spune-ca-sts-poate-sa-utilizezetabletele-la-alegerile-prezidentiale-1187705.
18 Nu blocați organizarea alegerilor prezidențiale!, 11 septembrie 2019, https://expertforum.ro/nu-blocati-organizareaalegerilor-prezidentiale/.
19 O variantă tehnică discutată a fost utilizarea de pad-uri care urmau să fie atașate tabletelor.
20 Pentru turul I, în perioada august-octombrie 2019 au fost evaluate 8.400 de persoane care au depus cereri pentru
desemnarea ca operator de calculator şi au fost adăugate la baza de date de aproximativ 41.000 de persoane. Pentru
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Operatorii au fost responsabili pentru tablete, respectiv datele de autentificare pentru ambele tururi
de scrutin. În țară tabletele au rămas în grija operatorilor, care au semnat angajamente de
confidențialitate. În străinătate, președinții secțiilor de votare au stabilit procedura de păstrare. Între
cele două tururi nu s-au putut introduce date pe tabletă. Conform STS, înainte de turul II, operatorii,
sub coordonarea STS din Centrul de preluare a apelurilor, au instalat update-ul efectuat pentru
aplicaţia informatică pentru verificarea dreptului de vot (ADV) şi au descărcat listele electorale
necesare desfăşurării celui de-al doilea tur de scrutin.
Ministerul Afacerilor Externe asigură sediul și dotarea pentru biroul electoral pentru secțiile de
votare din afara țării și birourile electorale pentru votul prin corespondență, asigură sprijin biroului
electoral pentru secțiile de votare din străinătate, misiunilor diplomatice și oficiilor consulare pentru
pregătirea și organizarea alegerilor și ia măsuri alături de AEP pentru informarea cetățenilor români
cu drept de vot cu domiciliul sau reședința în străinătate privind modalitățile de exercitare a
dreptului de vot.
Poșta Română gestionează realizarea, transportul și predarea către birourile electorale a
materialelor necesare votării prin corespondență.

V.

ÎNREGISTRAREA ALEGĂTORILOR ŞI LISTELE ELECTORALE

Potrivit legislației, la alegerile prezidențiale pot vota cetățenii români care au împlinit 18 ani până în
ziua alegerilor inclusiv. Conform Constituției, „nu au drept de vot debilii și alienații mintal puși sub
interdicție și persoanele ale căror drepturile electorale sunt interzise prin hotărâre judecătorească
definitivă”. Această reglementare este contrară angajamentelor Convenţiei Naţiunilor Unite privind
Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, care a fost ratificată de România.
Legislația ar trebui să fie armonizată cu obiectivele Convenţiei Naţiunilor Unite privind Drepturile
Persoanelor cu Dizabilităţi, prin înlăturarea restricțiilor privind drepturile de vot în baza
dizabilităților intelectuale sau psihosociale.
Alegătorii care au împlinit 18 ani sunt incluși în Registrul Electoral pe baza datelor furnizate de
Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor şi de Direcţia
generală de paşapoarte. Registrul Electoral este gestionat de către AEP. Listele electorale sunt
extrase din Registrul Electoral.
La alegerile prezidențiale au fost utilizate mai multe tipuri de liste electorale: permanente,
suplimentare, permanente pentru votul în străinătate, pentru votul prin corespondență. Pe listele
suplimentare din ţară au fost înscrişi alegătorii omişi din liste, alegătorii cu mobilitate redusă care au
votat la alte secţie de votare decât cea de domiciliu, alegătorii din afara localităţii și personalul
secției de votare.

desemnarea ca membru-operator de calculator la secţiile de votare din străinătate, STS a instruit şi examinat online 7.400
persoane. Operatorii de calculator sunt desemnați de AEP, prin tragere la sorți computerizată.
Pentru turul al doilea de scrutin au fost pregătite suplimentar 400 de persoane. În turul I, și-au exercitat funcția în țară
19.025 de operatori, iar în turul II un număr de 18.994 de operatori. După turul I s-au retras 235 de operatori. La turul I au
fost folosite 19.025 tablete pentru țară și 4.939 pentru străinătate, respectiv pentru al doilea tur 18.994 în țară și 4.940 în
străinătate. Puteți găsi lista integrală conținând distribuția tabletelor pe pagina www.expertforum.ro/raportprezidentiale-2019 .
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Numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale permanente pentru primul tur de scrutin a
fost de 18.217.156 de cetățeni 21, iar pentru al doilea tur a fost de 18.217.411 de cetățeni22. Prin
intermediul paginii web www.votstrainatate.ro au fost înscrişi 35.917 de alegători pentru votul prin
corespondență și 33.802 de alegători pentru votul la secțiile de votare din străinătate. Cei 63.362 de
alegători care au optat să voteze în străinătate au fost radiați din listele electorale permanente din
țară.
OUG 64 a introdus prin art. VII o reglementare potrivit căreia reprezentanții formațiunilor politice în
birourile electorale ale secțiilor de votare pot primi, la cerere, copii ale listelor electorale
suplimentare, în condițiile stabilite prin decizie a BEC. BEC a emis Decizia nr 8423, prin care a detaliat
condițiile prin care se face accesul la date. În completare a fost emisă și o adresă către birourile
electorale, pentru a clarifica procedura de solicitare și modul în care se pot face copii după
documente24.
Această prevedere a fost criticată de mai multe organizații neguvernamentalepentru nerespectarea
condițiilor de obținere și copiere a datelor prevăzute în legislația privind protecția datelor personale,
pentru insuficienta justificare a scopului în vederea obţinerii acestor date, precum și pentru anumite
neclarități procedurale pe care le generează.25 Spre exemplu, justificarea interesului legitim se face
de către prezentanții partidelor către președintele secției de votare; reprezentanţii FiecareVot care
au observant o sesiune de instruire pentru preşedinţii BESV au constatat că aceasta nu a inclus niciun
fel de referire la legislația privind datele personale. Astfel, președinții birourilor electorale sunt puşi
în situaţia de a lua decizii într-un cadru în care nu cunosc prevederile legale. Nu au fost luate măsuri
în sensul modificării sau eliminării acestui articol înaintea celui de-al doilea tur de scrutin.
La solicitarea Asociației Specialiștilor în Confidențialitate și Protecția Datelor (ASCPD) și Expert
Forum, Avocatul Poporului a sesizat CCR cu privire la reglementarea respectivă.
La alegerile prezidențiale s-a introdus preluarea electronică a semnăturii alegătorilor pentru listele
electorale suplimentare. Lista electorală în format tipărit ar fi fost folosită doar în situația în care
tabletele nu ar fi funcționat. La finalul fiecărei zile de votare sistemul ADV a generat un fișier .pdf cu
listele electorale suplimentare din străinătate ce conțin numele, codurile numerice personale și
semnăturile alegătorilor validați on-line. La date au acces reprezentanții biroului electoral pentru
secțiile de votare din străinătate, BEC și anumite persoane desemnate de AEP. Procedura din
Hotărârea 36/2019 a AEP nu prevede faptul că reprezentanții competitorilor electorali în birourilor
electorale ale secțiilor de votare pot monitoriza în timpul zilei sau la finalul procedurii listele
electorale, ci le pot solicita potrivit Deciziei BEC 84/2019, în format electronic, prin e-mail. Astfel,
modul de completare a listelor electorale nu poate fi urmărit în timp real în secțiile de votare. Listele
tipărite se pot copia prin orice mijloc, conform aceleiași decizii.
Legislația electorală ar trebui să clarifice procedura de verificare și acces la listele electorale în
concordanță cu principiile transparenței și protecției datelor personale.

21

www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-numarul-total-de-alegatori-valabil-laalegerile-prezidentiale-din-data-de-10-noiembrie-2019/.
22 www.roaep.ro/prezentare/en/stire/numarul-total-de-alegatori-valabil-la-alegerile-prezidentiale-din-data-de-24noiembrie-2019/.
23 http://prezidentiale2019.bec.ro/wp-content/uploads/2019/11/dec_al_84.pdf.
24 http://prezidentiale2019.bec.ro/wp-content/uploads/2019/11/956C.pdf.
25 EFOR a transmis sesizări către BEC și AEP - https://expertforum.ro/gdpr-partide-bec; Asociația Specialiștilor în
Confidențialitate și Protecția Datelor - https://ascpd.ro/comunicate-de-presa/.
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În zilele alegerilor, alegătorii care au optat pentru votul în secții în străinătate au fost incluși în timpul
procedurii de înregistrare pe listele electorale permanente pentru străinătate conform legislației. Cu
toate acestea, aceștia au fost înregistraţi în timpul zilei alegerilor pe listele electorale suplimentare.
EFOR a sesizat BEC și AEP cu privire acest aspect. Răspunsul BEC nu clarifică scopul utilizării celor
două tipuri de liste electorale pentru acest proces:

Legislația trebuie amendată pentru a pune în acord prevederile privind înregistrarea și votul
alegătorilor pe liste permanente.

VI. ÎNREGISTRAREA CANDIDAŢILOR
Cetăţenii români cu domiciliul în România care au drept de vot şi au împlinit 35 de ani până la data
alegerilor şi cărora nu le este interzisă asocierea în partide politice potrivit Constituţiei26 pot candida
pentru funcţia de preşedinte, fie din partea unui partid sau unei alianţe, fie ca independenţi. Fiecare
candidatură trebuie să fie susţinută de o listă cu 200.000 semnături de susținere; contrar
recomandărilor Comisiei de la Veneția27, acest număr depășește 1% din numărul total al alegătorilor
înscriși în liste (18.217.156 la primul tur de scrutin).
Pentru a încuraja participarea politică, numărul semnăturilor de susţinere prevăzut de lege, atât
pentru candidaţii propuşi de partide şi alianţe, cât şi pentru candidaturile independente, ar trebui
redus sub 1% din numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale.
Susţinătorii trebuie să fie cetăţeni cu drept de vot; pentru prima dată, un alegător poate semna
pentru susţinerea mai multor candidaţi. Strângerea semnăturilor de susţinere nu este supusă
aceloraşi reglementări ca şi campania electorală, iar legea nu conţine prevederi specifice privind
mijloacele şi materialele de promovare care pot fi folosite de candidaţi în perioada strângerii
semnăturilor; astfel, competitorii electorali au putut folosi mijloace de comunicare şi de promovare
care sunt interzise în mod explicit pentru perioada campaniei electorale (vezi şi secţiunea "Campania
electorală").
Legislația electorală nu detaliază procedura de verificare și de stabilire a veridicității semnăturilor. La
verificarea semnăturilor au participat 133 de persoane, tot personalul tehnic auxiliar al BEC fiind
angrenat în această activitate. Având în vedere cantitatea de semnături ce trebuie verificate și
timpul scurt dedicat operațiunilor, numărul persoanelor implicate nu este suficient. BEC a analizat
fiecare dosar semnalând inadvertenţele, precum şi similitudinile constatate în urma verificărilor, prin
înscrierea acestora într-un proces-verbal.
Procesul de validare a listelor de semnături a fost lipsit de transparenţă şi nu s-a bucurat de
26

Nu pot face parte din partide politice judecătorii Curţii Constituţionale, avocaţii poporului, magistraţii, membrii activi ai
armatei, poliţiştii şi alte categorii de funcţionari publici stabilite prin lege organică. (Constituţia României, Art.40 alin. 3).
27 “Legea nu trebuie să impună colectarea semnăturilor a mai mult de 1% din alegătorii circumscripţiei respective”
www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2013/03/Codul-de-bune-practici-in-materie-electorala.pdf.
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încredere din partea interlocutorilor echipei FiecareVot. Echipa FiecareVot nu a putut observa
procedura de verificare a semnăturilor. La solicitarea FiecareVot, BEC a răspuns: „în situaţiile în care
în urma verificărilor au fost descoperite semnături cu elemente de similitudine au fost demarate
verificări suplimentare prin sondaj privind datele din listele de susţinători”.
BEC a emis opt hotărâri de respingere a unor candidaturi; în patru cazuri, numărul semnăturilor de
susţinere prezentate era mai mic decât cel cerut de lege, iar în alte trei dosarele semnăturilor de
susţinere conţineau numeroase pagini fotocopiate. BEC a motivat cea de-a opta hotărâre de
respingere a unei candidaturi prin existenţa unor elemente de similitudine evidente între semnături
prezentate ca provenind de la persoane diferite28; în acest caz, candidatul a contestat decizia la CCR,
care a admis contestaţia şi a dispus înregistrarea candidaturii, arătând că BEC şi-a bazat decizia pe
simpla apreciere a aspectului unor semnături, „dar nu poate proba, în absenţa altor verificări şi
elemente obiective, lipsa veridicităţii semnăturilor.”29
În urma deciziei CCR, BEC a sesizat organele de urmărire penală în legătură cu opt dosare de
susţinere a unor candidaturi, în care semnăturile prezentate ca aparținând unor persoane diferite
aveau elemente de similitudine evidente. Dintre aceste opt candidaturi, cinci au fost validate, BEC
respingând doar dosarele care nu conţineau numărul de semnături cerut de lege.
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.
Până la data limită stabilită de lege, BEC a înregistrat 14 candidaturi (2 femei şi 12 bărbaţi); dintre
aceştia, 12 au candidat din partea unor partide sau alianţe, iar 2 candidaţi au participat ca
independenţi.30

VII.

CAMPANIA ELECTORALĂ

Campania electorală pentru primul tur de scrutin a început pe 12 octombrie şi s-a încheiat pe 9
noiembrie; pentru al doilea tur, campania electorală s-a desfăşurat între 15 şi 23 noiembrie.
Majoritatea candidaţilor şi-au început activităţile de campanie cu săptămâni înaintea datei oficiale
stabilite de lege, cu ocazia strângerii semnăturilor de susţinere pentru depunerea candidaturilor.
Astfel, pe lângă avantajul desfăşurării campaniei într-o perioadă mai lungă decât cea prevăzută de
lege, candidaţii respectivi au eludat reglementările legale privind afişajul stradal – considerate în
general ca fiind limitative şi de natură să reducă vizibilitatea campaniei – utilizând inclusiv bannere,
panouri şi alte materiale de mari dimensiuni, care sunt interzise în perioada oficială a campaniei (vezi
şi secţiunea „Finanţarea partidelor și campaniei electorale”).
Reglementările privind afişajul electoral pot avea un impact negativ asupra campaniei electorale,
promovării mesajelor de către competitori și modului în care se informează alegătorii. Birourile
electorale judeţene şi BEC au înregistrat un număr semnificativ de întâmpinări legate de utilizarea
unui număr mai mare de afișe decât cel permis31. Alte sesizări adresate birourilor electorale au făcut

28

http://prezidentiale2019.bec.ro/wp-content/uploads/2019/09/dec_cont_10.pdf.
http://prezidentiale2019.bec.ro/wp-content/uploads/2019/09/hot_4_CCR.pdf.
30 Lista candidaţilor înscrişi: http://prezidentiale2019.bec.ro/candidati/.
29

31

Pe un panou electoral fiecare candidat poate aplica un singur afiș electoral.
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referire la folosirea autocolantelor pe mașini sau altor materiale de campanie. Acest tip de activitate
poate încărca excesiv volumul de muncă al birourilor electorale.
Legislația trebuie amendată astfel încât prevederile privind afișajul stradal să fie mai puțin
restrictive. În plus, 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.
În campania electorală, dreptul la liberă exprimare şi dreptul la asociere au fost respectate, iar
candidaţii au avut posibilitatea de a-şi organiza campania şi de a-şi transmite mesajul către alegători
fără restricţii. Deşi a existat un mediu competitiv, campania s-a desfăşurat lent şi a fost lipsită de
substanţă, vizibilitatea celor mai mulţi dintre cei 14 candidaţi înscrişi a fost foarte redusă, discursul
de campanie a fost dominat în bună măsură de subiectul crizei politice şi guvernamentale, iar
absenţa dezbaterii pe temele conţinute în programele candidaţilor a redus interesul public pentru
procesul electoral şi a afectat şansa electoratului de a face o alegere informată.
Înaintea celui de-al doilea tur de scrutin, conţinutul competiţiei electorale a devenit difuz în cadrul
conflictului preşedinte-premier, în măsura în care cei doi candidaţi rămaşi în cursa electorală au ales
să comunice instituţional. Campania s-a desfăşurat într-o atmosferă mai polarizată decât înainte de
primul tur de scrutin, însă nu a devenit mai activă. Preşedintele a refuzat în mod repetat invitaţiile la
dezbatere ale candidatei PSD; în zilele dinaintea celui de-al doilea tur de scrutin, ambii candidaţi au
organizat ample conferinţe de presă în cadrul cărora şi-au transmis separat mesajul către electorat.
În timpul campaniei, în special înaintea celui de-al doilea tur de scrutin, au fost semnalate unele
cazuri de dezinformare intenţionată, inclusiv prin promovarea de ştiri false şi prin utilizarea numelor
şi siglelor unor partide politice fără acordul acestora 32.

VIII.

FINANȚAREA PARTIDELOR ȘI A CAMPANIEI ELECTORALE

Partidele politice și candidații independenți pot utiliza pentru finanțarea campaniei electorale
contribuții provenind din cotizații, 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.
Printr-o derogare introdusă în legislație în iulie 2019, competitorii electorali au putut folosi fondurile
din subvenții pentru campania electorală. Subvențiile au fost majorate semnificativ prin Legea nr.
34/2018. Astfel, partidele politice au primit fonduri aditionale pe care le-au putut utiliza și în
campania electorală.
Pentru anul 2020, suma maximă ce poate fi alocată pentru subvenții a fost redusă la 181 de milioane
de lei, prin Legea bugetului de stat, de către Guvern, fără a fi modificat mecanismul de alocare
potrivit Legii 334/2006.
Prin Legea 148/2019 limitele maxime pentru finanțarea campaniei electorale au fost mărite de la
10.000 de salarii brute la 20.000 de salarii de bază minime brute pe țară. Valoarea maximă a
contribuțiilor este de 41.600.000 lei. Contribuțiile trebuie transferate într-un cont bancar, iar

32

Pe data de 14 noiembrie, un comunicat al Partidului Libertății, Unității și Solidarității (PLUS) acuza implicarea PSD în
diseminarea unor materiale false cu elemente de identitate vizuală ale alianţei USR PLUS prin care alegătorii erau
îndemnaţi să boicoteze al doilea tur de scrutin. Pe 15 noiembrie, PNL a semnalat clonarea paginii de Facebook a Ministrului
Finanţelor Publice în scopul publicării unor informaţii false.
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fondurile pot fi cheltuite doar după ce sunt declarate la AEP de către mandatarul financiar. Pentru
fondurile din subvenții partidele trebuie să folosească un cont bancar distinct.

Situația contribuțiilor pentru campania electorală - turul I
(14 nov. 2019)
PEIA NINEL – PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC
BANU JOHN – ION – PARTIDUL NAȚIUNEA ROMÂNĂ
IVAN CĂTĂLIN - SORIN – PARTIDUL ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ
CATARAMĂ VIOREL – PARTIDUL DREAPTA LIBERALĂ
POPESCU SEBASTIAN - CONSTANTIN – PARTIDUL NOUA ROMÂNIE
ALIANȚA USR PLUS
ALIANȚA ELECTORALĂ “UN OM”
MARIAN – STANOEVICI BOGDAN -DRAGOȘ – AURELIU
DĂNCILĂ VASILICA – VIORICA – PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
CUMPĂNAȘU ALEXANDRU
PALEOLOGU THEODOR – PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
IOHANNIS KLAUS – WERNER – PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
KELEMEN HUNOR – UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
BRUYNSEELS RAMONA - IOANA –PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL – LIBERAL)

0
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10000000

15000000

20000000
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Situația contribuțiilor pentru campania electorală - turul II
(27 nov. 2019)
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Conform AEP33, competitorii electorali au depus 70.258.904 lei contribuțiii electorale pentru primul
tur de scrutin, din care 579.174 pentru candidați independenți și 69.679.729 pentru partidele
politice, alianțe și minorități. Pentru cel de-al doilea tur de scrutin, cei doi candidați rămași în
competiție au contribuit cu 1.956.000 lei.
Partidele politice pot solicita rambursarea cheltuielilor în cel mult 30 de zile de la data alegerilor, prin
mandatarul financiar, dacă obțin minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivel național.
Rambursarea se face de către AEP în cel mult 90 de zile.
Tabelul de mai jos ilustrează contribuțiile electorale ale candidaților, precum și sumele solicitate la
rambursare, alături de datoriile înregistrate în urma campaniei electorale. Datorii au fost înregistrate
33

https://finantarepartide.ro/wp-content/uploads/2019/12/SITE_Centralizare_CRD_12_DEC_2019.pdf.
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doar în cazul a patru dintre candidați. Cea mai mare datorie a fost înregistrată de PNL, în cuantum de
7.129.232 lei. Per ansamblu, sumele totale aferente datoriilor rezultate în urma campaniei
electorale, comparativ cu anii electorali trecuți, au scăzut34.

Competitor

Valoarea totală a
contribuțiilor electorale

Finanțare
privată

Finanțare
publică
(subvenții)

Suma solicitată
la rambursare

Total datorii

1.

BRUYNSEELS RAMONA - IOANA –PARTIDUL
PUTERII UMANISTE (SOCIAL – LIBERAL)

803.398,00

803.398,00

0,00

0,00

794.981,62

2.

KELEMEN HUNOR – UNIUNEA DEMOCRATĂ
MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
IOHANNIS KLAUS – WERNER – PARTIDUL
NAȚIONAL LIBERAL

445.000,00

445.000,00

0,00

443.534,50

0,00

18.400.000,00

0,00

18.400.000,00

0,00

7.129.232,17

7.068.975,00

7.068.975,00

0,00

7.061.632,98

0,00

559.174,91

559.174,91

0,00

0,00

0,00

19.766.500,00

3.129.300,00

16.637.200,00

3.127.283,60

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

23.030,00

4.566.424,80

4.266.424,80

300.000,00

4.514.123,87

0,00

3.
4.

PALEOLOGU THEODOR – PARTIDUL
MIȘCAREA POPULARĂ

5.

CUMPĂNAȘU ALEXANDRU

6.

DĂNCILĂ VASILICA – VIORICA – PARTIDUL
SOCIAL DEMOCRAT

7.

MARIAN – STANOEVICI BOGDAN -DRAGOȘ –
AURELIU
DIACONU MIRCEA – PARTIDUL ALIANȚA
LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR

8.

9.

DIACONU MIRCEA – PARTIDUL PRO
ROMÂNIA

11.728.500,00

11.728.500,00

0,00

11.722.831,67

0,00

10.

BARNA ILIE – DAN – PARTIDUL UNIUNEA
SALVAȚI ROMÂNIA

4.879.523,00

4.530.265,00

349.258,00

4.529.424,52

0,00

11.

BARNA ILIE – DAN – PARTIDUL LIBERTATE,
UNITATE ȘI SOLIDARITATE

1.975.249,84

1.975.249,84

0,00

1.899.407,09

0,00

12.

POPESCU SEBASTIAN - CONSTANTIN –
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE
CATARAMĂ VIOREL – PARTIDUL DREAPTA
LIBERALĂ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.300.000,00

1.300.000,00

0,00

0,00

0,00

14.400,00

14.400,00

0,00

0,00

1.190,00

85.000,00

85.000,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

71.620.145,55

35.933.687,55

35.686.458,00

33.298.238,23

7.948.433,79

13.

14.

IVAN CĂTĂLIN - SORIN – PARTIDUL
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE
NAȚIONALĂ
15.
BANU JOHN – ION – PARTIDUL NAȚIUNEA
ROMÂNĂ
16.
PEIA NINEL – PARTIDUL NEAMUL
ROMÂNESC
TOTAL CONTRIBUȚII ELECTORALE

Legea stabilește tipurile de cheltuieli care pot fi făcute în timpul campaniei electorale și limitele
acestora. În timpul campaniei electorale nu s-au putut folosi materiale de promovare outdoor, cu
excepția afișelor reglementate de lege. Cea mai mare parte a cheltuielilor electorale raportate (34%)
este legată de realizarea și distribuirea de materiale de propagandă electorală la radio, televiziune și
în presa scrisă, iar 30% din bani au fost cheltuiți pe broșuri, pliante și alte materiale de propagandă
electorală tipărite. Aproape un sfert din fonduri au fost cheltuite pe materiale de promovare online.

34

Comparativ, în urma alegerilor din 2014, PSD avea cheltuieli restante angajate de 13.835.961 lei, iar PNL suma de
2.261.673 lei. În 2009, Partidul Democrat Liberal (PDL) finaliza campania cu o datorie de 5.296.993 lei, iar PNL cu suma de
6.335.859 lei.
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Tipuri cheltuieli electorale, ambele tururi
Sursa: Monitorul Oficial
A. Cumpanasu
ALDE
B. Stanoevici
Dreapta Liberala
PADN
PLUS
PMP
PNL
PNL 2
Noua Romanie
Partidul Națiunea Română
Partidul Neamului Romanesc
Pro Romania
PSD 1
PSD 2
R. I. Bruynseels
UDMR
USR
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Propagandă electorală la radio, televiziune și în presa scrisă

Propagandă electorală online

Cercetări sociologice

Afișe electorale

Broșuri, pliante și alte materiale de propagandă electorală tipărite

Spații și echipamente și cheltuielilor de protocol

Comisioane bancare

Spații și
echipamente și
cheltuielilor de
protocol ; 7,75

Cheltuieli electorale declarate, procente

Broșuri, pliante și
alte materiale de
propagandă
electorală
tipărite; 30,04

Afișe electorale;
1,26 Cercetări

Comisioane
bancare; 0,01

Propagandă
electorală la
radio, televiziune
și în presa scrisă;
34,31

Propagandă
electorală online;
25,29

sociologice; 1,34

Aproape jumătate din suma cheltuită provine din subvenții. Candidatul PNL a cheltuit exclusiv
fonduri provenind din subvenții.
Începând cu anul 2019, platforma Facebook 35 publică informații despre reclamele despre teme
sociale, alegeri sau politică. Partidele politice au cheltuit sume importante pentru promovarea
campaniei în mediul online – care se reflectă și în rapoartele de mai sus –, atât prin paginile oficiale

35

www.facebook.com/ads/library/report/?source=archive-landing-page&country=RO.

20

Raport de observare a alegerilor prezidențiale din noiembrie 2019

ale partidului sau ale candidaților, cât și prin intermediul filialelor de partid sau ale unor persoane
publice care fac parte din partidele respective.
Competitorii independenți au folosit de asemenea resursele online pentru promovarea propriilor
campanii: Alexandru Cumpănașu a cheltuit 27.551 lei pentru 14 promovări. Bogdan Stanoevici a
cheltuit 1.479 lei pentru 10 postări.
În luna decembrie 201936, mai multe organizații neguvernamentale și experți au solicitat
Parlamentului modificarea legislației privind finanțarea partidelor politice și acordarea de subvenții,
pentru a plafona alocările pentru partide și pentru a schimba raportul privind alocarea de fonduri în
funcție de rezultate la alegerile parlamentare și locale.




Recomandăm amendarea art 18 (2) din Legea 334/2006 și a normelor aferente pentru a
asigura plafonarea sumelor maxime ce pot fi alocate pentru subvenții.
Recomandăm scăderea pragului pentru obținerea de subvenții la nivel local pentru a ține
cont și de voturile obținute la alegerea primarilor și/sau consilierilor locali.
Recomandăm creșterea ponderii din subvenție acordată pentru rezultatele obținute la
alegerile locale.

Ca şi la alte alegeri, din cauza limitărilor impuse de Legea 334/2006 privind campania stradală,
partidele politice au început promovarea înainte de începerea campaniei electorale oficiale.
Partidele politice au plătit sume importante pentru promovarea partidului sau a unui viitor candidat,
având în vedere că la momentul respectiv nu se finalizaseră procedurile pentru nominalizarea
candidaților. PNL a cheltuit 4.685.242 lei fără TVA, PSD a cheltuit 4.900.555 lei din subvenții și suma
de 96.832 lei din finanțare privată37, alianța USR PLUS a investit aproximativ 1.880.000 lei pentru
promovarea lui Dan Barna, iar Partidul Mişcarea Populară (PMP) a cheltuit aproximativ 968.970 lei.
Cea mai mare parte din banii cheltuiți provin din subvenții.
Conform legislației, aceste cheltuieli se încadrează la promovarea partidului și nu sunt declarate
cheltuieli de campanie. Cu toate acestea, materialele electorale produse nu conțin niciun fel de
informație despre entitatea care le-a produs sau despre numărul de exemplare.
Legislația ar trebui modificată astfel încât toate materialele de promovare a unui partid sau
candidat să conțină informații despre entitatea care le-a comandat, cea care le produce și numărul
de copii, dacă este cazul.
În luna septembrie, Expert Forum a organizat o dezbatere pe tema finanțării partidelor politice și
campaniilor electorale, la care au participat reprezentanți ai AEP, ai partidelor politice și ai
International Foundation for Electoral Systems (IFES). Scopul dezbaterii a fost de a continua discuțiile
pe anumite teme cheie: finanțarea campaniei, subvenții, terți, capacitatea AEP de a controla
partidele politice și cheltuielile de campanie, abuzul de resurse publice etc.
Reiterăm în același timp o serie de recomandări ce se regăsesc în rapoartele GRECO și ODIHR38, puse
în discuție publică de Expert Forum în cadrul unor întâlniri cu decidenți și partidele politice în 2019 și
care la momentul publicării acestui raport nu au fost transpuse în legislație:

36

https://expertforum.ro/amendamente-finantarea-partidelor/.
https://romania.europalibera.org/a/exclusiv-c%C3%A2%C8%9Bi-bani-s-au-pl%C4%83tit-pentru-ca-bannerele-cuiohannis-barna-d%C4%83ncil%C4%83-%C8%99i-paleologu-s%C4%83-se-vad%C4%83-%C3%AEn-toat%C4%83-%C8%9Bara/30232302.html.
38 Vezi https://expertforum.ro/wp-content/uploads/2020/01/Plan-de-actiuni-EFOR-septembrie.pdf
37
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IX.

Reducerea pragului pentru donații prin cont bancar de la 10 salarii brute minime
pe economie, cât specifică legea în prezent, la echivalentul a cel mult cinci salarii
Creșterea sancțiunilor pentru partidele politice
Definirea mai clară a terților și definirea unor proceduri de înregistrare

OBSERVAREA PROCESULUI ELECTORAL

La solicitarea FiecareVot au fost organizate întâlniri și discuții între reprezentanţii FiecareVot şi
reprezentanţi ai mai multor instituții publice implicate în procesul electoral – AEP, STS, Poșta
Română, cele trei birouri electorale pentru votul prin corespondență din Bucureşti, Direcția pentru
Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, Ministerul Afacerilor Externe. Apreciem
deschiderea tuturor instituțiilor care s-au întâlnit cu observatorii și au oferit informații privind
procesul electoral.
Solicitarea FiecareVot privind organizarea unei întâlniri cu reprezentanţi ai BEC a fost refuzată 39, iar
la solicitarea adresată BESVS 48 nu a fost primit niciun răspuns.
Persoanele acreditate pentru a observa scrutinul pot fi observatori interni și internaţionali,
reprezentanți ai instituţiilor mass media româneşti şi internaţionale și delegați ai 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.
Articolul 47 din legea electorală preia procedura de acreditare pentru observatorii interni din art. 89
din Legea 208/201540. Această procedură este considerabil simplificată faţă de alegerile
prezidenţiale precedente, în măsura în care elimină un obstacol birocratic important (emiterea
acreditărilor pentru fiecare observator în parte de către birourile electorale judeţene), iar faptul că
acreditările emise centralizat de AEP sunt valabile pentru orice secţie de votare din ţară şi din
străinătate oferă organizaţiilor acreditate mai multă flexibilitate pentru distribuirea observatorilor în
teritoriu. Eliminarea acreditărilor emise sub formă de liste cu datele personale ale observatorilor
asigură şi o mai bună protecţie a datelor, în conformitate cu legislaţia europeană.
Recomandăm adoptarea procedurii de acreditare din Legea 2018/2015 (art.89) pentru toate
tipurile de alegeri, prin modificarea legislaţiei electorale.
Legea nu permite candidaților independenți să acrediteze delegați pentru secțiile de votare.
Pentru a spori transparenţa procesului electoral, dreptul de a desemna delegaţi al partidelor
politice, organizațiilor minorităților naționale şi alianțelor care participă la alegeri şi nu au
reprezentanţi în birourile electorale ar trebui extins şi la candidaţii independenţi.

39

În perioada 8-11 noiembrie, AEP a organizat un program de observare a alegerilor, cu participare internaţională, pentru o
delegaţie formată din reprezentanţi ai autorităţilor electorale din mai multe ţări; pe lângă observarea scrutinului la secţiile
de votare, agenda programului de observarea inclus, potrivit comunicatului AEP, şi vizite la BEC.
40 Asociaţiile şi fundaţiile legal constituite cu cel puţin şase luni înaintea datei alegerilor care desfăşoară activităţi de
apărare a democraţiei şi a drepturilor omului sunt acreditate de AEP pe baza unei cereri depuse până cel mai târziu cu 15
zile înaintea alegerilor şi pot desemna, la rândul lor, observatori la secţiile de votare; acreditările emise pentru primul tur
de scrutin sunt valabile şi pentru al doilea tur.
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Contrar recomandărilor Comisiei de la Veneţia41 şi unei recomandări formulate de ODIHR după
alegerile prezidenţiale din 200942, legea face referire doar la observarea zilei alegerilor şi nu
menţionează observarea tuturor aspectelor procesului electoral.
Recomandăm introducerea unei prevederi legale care să permită accesul observatorilor la toate
activităţile legate de organizarea şi desfăşurarea alegerilor, pe durata întregii perioade electorale.
AEP a emis acreditări pentru 27 de organizaţii neguvernamentale din România,43 precum şi pentru
28 de instituţii care au trimis observatori internaţionali (inclusiv o misiune ODIHR desfăşurată între
29 octombrie şi 27 noiembrie), ambasade şi comisii electorale ale altor state. De asemenea, AEP a
acreditat 167 instituţii de presă din România şi 17 din străinătate.
Printre organizaţiile neguvernamentale acreditate s-a numărat, pentru prima dată, şi o asociaţie al
cărei lider era în acelaşi timp candidat independent la alegeri. Acest fapt reprezintă un potenţial
conflict de interese fără precedent, cu toate că la alegerile anterioare membri ai administraţiei
electorale au mai semnalat şi alte situaţii în care organizaţii afiliate indirect unor partide sau
candidaţi au fost acreditate să observe alegerile. Faptul că partidele şi candidaţii se folosesc de
organizaţii neguvernamentale pentru a acredita observatori creează confuzie în ceea ce priveşte
rolul observatorilor independenţi şi este de natură să compromită credibilitatea procesului de
observare.
Asociaţiile şi fundaţiile care acreditează observatori trebuie să fie organizaţii bona fide, care să nu
aibă interese legate de rezultatul alegerilor sau de sprijinirea competitorilor electorali.44
Observarea FiecareVot
Organizaţiile partenere FiecareVot au pus la dispoziţia observatorilor un manual de observare, au
organizat sesiuni de training în Bucureşti, Cluj, Constanţa, Curtea de Argeş şi Iaşi, precum şi un
training online pentru observatorii din alte localităţi şi din străinătate, iar în zilele scrutinului au
oferit asistenţă observatorilor şi alegătorilor prin intermediul call enter 0800 080 200 și prin
intermediul paginii web www.votcorect.ro. Datele de la secţiile de votare observate au fost
transmise şi centralizate cu ajutorul aplicației de smartphone Monitorizare Vot, dezvoltată de
Code4Romania.
Un număr de 223.000 de utilizatori au accesat platforma www.votcorect.ro în perioada electorală. Un
număr de 534 de persoane au accesat numărul Telverde în cadrul celor două tururi de scrutin.
Voluntarii acreditaţi în campania FiecareVot au observat, la ambele tururi de scrutin, votul în avans,
activitatea birourilor electorale pentru votul prin corespondență și votarea şi numărarea voturilor în
secțiile de votare din ţară şi din străinătate. De asemenea, reprezentanţi FiecareVot au participat la

41

„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.” www.roaep.ro/legislatie/wpcontent/uploads/2013/03/Codul-de-bune-practici-in-materie-electorala.pdf.
42 “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.”
www.osce.org/ro/odihr/elections/romania/41532.
43 Acestea includ şapte organizaţii membre ale coaliţiei FiecareVot – Geeks For Democracy (Bucureşti) CIVICA (Iaşi), Expert
Forum (Bucureşti), Asociaţia Pro Democraţia Club Craiova, GHEPart (Curtea de Argeş), Centrul pentru Resurse Civice
(Constanţa) şi Centrul pentru Studiul Democraţiei (Cluj).
44 O recomandare asemănătoare a fost formulate de observatorii ODIHR după alegerile prezidenţiale şi parlamentare din
2004.
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întâlniri cu interlocutori instituționali şi au observat în ziua celui de-al doilea tur de scrutin activitatea
call center-ului organizat de STS pentru operatorii SIMPV. Pentru zilele scrutinului au fost acreditaţi
peste 850 de observatori, care au acoperit peste 1500 de secţii de votare din ţară şi din străinătate. În
cele mai multe cazuri, observatorii au fost bine primiţi de birourile electorale şi li s-au pus la dispoziţie
informaţiile necesare, însă au fost semnalate şi cazuri în care observatorii au fost supuşi presiunilor şi
chiar ameninţaţi şi au fost nevoiţi să părăsească secţiile de votare45.

Traininguri pentru observatori, București

Lansarea concluziilor preliminare privind
observarea alegerilor, turul 2

45

În localitatea Lehliu Gară, judeţul Călărași, observatorii, care au constatat pe parcursul zilei că mai multe persoane
neautorizate au staţionat în jurul secţiei de votare, au fost supuși presiunilor şi chiar direct ameninţaţi de către primar şi de
către alte persoane prezente în secție. A fost solicitat sprijinul Poliției de mai multe ori. Un caz în care observatorul
FiecareVot a fost ameninţat a fost raportat şi din localitatea Valul lui Traian, judeţul Constanţa.
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X.

CAMPANII DE INFORMARE PENTRU ALEGĂTORI

AEP a elaborat materiale informative privind procedura de votare la secţie, înscrierea pe listele
permanente din străinătate, înscrierea pentru votul prin corespondenţă şi procedura de votare prin
corespondenţă, precum şi informaţii generale despre alegerile prezidenţiale. Acestea au fost
publicate sub forma unor materiale video informative postate pe canalul de YouTube al instituţiei şi
pe pagina de Facebook şi sub forma a trei broşuri intitulate „Îndrumar pentru alegători – informaţii
generale,” „Îndrumarul alegătoriului din ţară” şi „Îndrumarul alegătorului din străinătate.”46
Atât AEP, cât şi Consiliul Naţional al Audiovizualului au solicitat posturilor de televiziune să transmită
materialele informative pentru alegători.
Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Românilor de Pretutindeni şi ambasadele României în
străinătate s-au implicat activ în campania de informare a alegătorilor din afara graniţelor, publicând
materiale informative pe paginile web proprii şi prin reţelele sociale. De asemenea, MAI a realizat o
campanie de informare privind respectarea legislaţiei electorale. Eficienţa acestei campanii de
informare a fost redusă, inclusiv datorită bugetului insuficient alocat.
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. Este necesară
o campanie mai activă de informare şi în special de promovare pentru înscrierea alegătorilor pe
pagina Votstrainatate.ro.
Organizaţiile societăţii civile au desfăşurat de asemenea programe de informare pentru alegători;
Expert Forum a publicat explicații privind procedurile de vot și răspunsuri la întrebări frecvente pe
pagina www.votcorect.ro şi a pus la dispoziţia alegătorilor, observatorilor şi tuturor participanţilor la
procesul electoral un call center care a funcţionat în toate cele trei zile de votare la fiecare tur de
scrutin, iar Code for Romania şi Declic au publicat informaţii pentru alegătorii din străinătate pe
paginile web votdiaspora.ro şi respectiv vot.declic.ro.

XI. ZIUA SCRUTINULUI
Organizarea secțiilor și procesul de votare
La ambele tururi de scrutin, votarea s-a desfășurat în majoritatea secțiilor de votare observate în
condiții normale și a fost în general bine organizată47. În afara unor excepţii nesemnificative, nu au
fost sesizate situații în care secțiile de votare au fost aglomerate, iar procesul de votare nu a fost
perturbat. Nu s-au înregistrat incidente majore, iar observatorii FiecareVot nu au identificat la
secţiile de votare nereguli sistematice de natură să afecteze procedurile de votare sau stabilirea
46

www.roaep.ro/prezentare/wp-content/uploads/2019/10/%C3%8ENDRUMAR-INFORMA%C8%9AII-GENERALE.pdf
www.roaep.ro/prezentare/wp-content/uploads/2019/10/%C3%8ENDRUMAR-PENTRU-ALEG%C4%82TORUL-DIN%C8%9AAR%C4%82-Alegeri-preziden%C8%9Biale-2019.pdf
www.roaep.ro/prezentare/wp-content/uploads/2019/11/%C3%8ENDRUMAR-PENTRU-ALEG%C4%82TORUL-DINSTR%C4%82IN%C4%82TATE-Alegeri-preziden%C8%9Biale-2019_3_1.pdf.
47 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.
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rezultatelor. În majoritatea secțiilor de votare vizitate procesul s-a desfășurat ordonat, cu
respectarea legislației în vigoare.
Au fost înregistrate unele cazuri de atmosferă tensionată la secțiile de votare şi presiuni asupra
alegătorilor și membrilor birourilor electorale, datorate mai ales intervenției abuzive a autorităților
locale în procesul electoral, dar numărul și gravitatea acestora au fost reduse.
În timpul celui de-al doilea tur de scrutin au fost sesizate mai multe situații în care alegătorii nu au
recunoscut cererile pentru urna mobilă depuse în numele lor. De asemenea, în anumite localități, au
fost identificate cereri similare – depuse în format tip împreună cu adeverințe medicale emise de
același medic, cu mențiunea netransportabil48.
FiecareVot a emis două rapoarte cuprinzând concluziile preliminare, care detaliază modul de desfășurare al celor
două tururi de scrutin.

Pentru mai multe detalii și grafice despre zilele votului puteți consulta
rapoartele pe pagina web www.fiecarevot.ro/comunicate.

Evaluarea secţiei de votare, duminica
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Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV)
În majoritatea secțiilor vizitate de observatorii FiecareVot nu s-au înregistrat neregularități legate de
funcționarea SIMPV sau activitatea operatorilor de calculator, sistemul funcționând în condiții
norrmale.
48

La secțiile de votare nr. 121-123 din localitatea Buzescu (Teleorman), observatorii au sesizat că au fost depuse un număr
foarte mare de cereri pentru urnă mobilă (120 de cereri în toate cele trei secții din Buzescu). La secția de votare nr. 181 din
Bîscoveni au fost situații similare în urma cărora a fost sesizată Poliția. În două cazuri, persoanele de pe listă s-au prezentat
la sediul secției pentru a vota și nu aveau cunoștință de depunerea unor astfel de cereri. La secția 145 din Ciolănești
observatorii au constatat că au fost depuse multe cereri pentru urna mobilă. Informații suplimentare în comunicatul emis
de FiecareVot, https://fiecarevot.ro/2019/11/24/ziua-alegerilor-prezidentiale-2/.
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SIMPV a funcționat în condiții normale (duminica alegerilor)
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Potrivit datelor obținute de la STS, nu au fost semnalate cazuri în care să nu poată fi preluată
semnătura alegătorului pe tabletă (pentru secțiile din străinătate). Nu au existat neregularităţi cu
privire la generarea listelor suplimentare electronice.
Datele din tabelul de mai jos sunt furnizate de STS și reflectă diferite situații legate de funcționarea
SIMPV. Acestea nu au afectat procesul electoral și procesul de stabilire a rezultatelor.
defecţiuni ale
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modul online
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prevăzute în normele
metodologice
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65
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au fost realizate 75 de
intervenţii tehnice ale
echipelor de suport STS,
care au efectuat activităţi
de remediere a
disfuncţionalităţilor
temporare ale SIMPV (lipsă
conexiune Internet); în
perioada disfuncţionalităţii
au fost validaţi off-line
24.320 de alegători din
totalul de 8.683.688;

au fost raportate în
Centrul de preluare
a apelurilor 134 de
disfuncţionalităţi
ale SIMPV (lipsă
conexiune
Internet); în
perioada
disfuncţionalităţii
au fost validaţi offline 15.288 de
alegători din totalul
de 675.348.

au fost realizate 24 de
intervenţii tehnice ale
echipelor de suport
STS, care au efectuat
activităţi de
remediere a
disfuncţionalităţilor
temporare ale SIMPV
(lipsă conexiune
Internet); în perioada
disfuncţionalităţii au
fost validaţi off-line
7.061 de alegători din
totalul de 9.086.696;

au fost raportate în
Centrul de preluare a
apelurilor 121 de
disfuncţionalităţi
temporare ale SIMPV
(lipsă conexiune
Internet); în perioada
disfuncţionalităţii au fost
validaţi off-line 16.012 de
alegători din totalul de
944.077.

Nu au existat astfel de situaţii.

Nu au existat întârzieri mai mari de 2 minute în primirea mesajelor.

Numărul de alerte SIMPV, pentru fiecare tur de scrutin în parte, pentru următoarele situaţii, menţionate
la art. 30 (1) din Hotărârea nr. 36/2019 emisă de Autoritatea Electorală Permanentă:
Cetăţeni sub 18 ani
care au încercat să
voteze

Această verificare se face doar pe tabletă şi nu se contorizează în sistem.
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Persoane care au
încercat să voteze la
secţia de votare şi
pentru care sistemul a
semnalat că li s-a
interzis exercitarea
dreptului de vot sau
că au fost puse sub
interdicţie
Alegători care s-au
prezentat la vot cu un
act de identitate care
nu se află în termen
de valabilitate
Alegători care
figurează că au fost
înscrişi deja în SIMPV
la acelaşi scrutin în
ţară
Alegători care
figurează că au fost
înscrişi deja în SIMPV
la acelaşi scrutin în
străinătate
Alegători care au
încercat să voteze la
secţia de votare şi
pentru care sistemul a
semnalat că au votat
prin corespondenţă
Numărul de situaţii în
care s-a afişat mesajul
"Persoana cu CNP nu
este înscrisă în listele
electorale
permanente."

164 notificări pentru CNP-uri înscrise în lista
alegătorilor cu dreptul de vot interzis (nr. de
încercări/verificări semnalate de SIMPV = 1.666);

134 notificări pentru CNP-uri înscrise în lista
alegătorilor cu dreptul de vot interzis (nr. de
încercări/verificări semnalate de SIMPV = 1.200).

Această verificare se face doar pe tabletă şi nu se contorizează în sistem.

68 notificări pentru CNP-uri înscrise deja în SIMPV

50 notificări pentru CNP-uri înscrise deja în SIMPV

în ţară;

în ţară.

3 notificări pentru CNP-uri înscrise deja în SIMPV în

7 notificări pentru CNP-uri înscrise deja în SIMPV în

străinătate;

străinătate.

4 notificări pentru CNP-uri înscrise deja în SIMPV ca
votanţi prin corespondenţă;

4 notificări pentru CNP-uri înscrise deja în SIMPV
ca votanţi prin corespondenţă.

s-au emis 853 notificări pentru CNP-uri neînscrise
în listele electorale permanente;

s-au emis 974 notificări pentru CNP-uri neînscrise
în listele electorale permanente.

Participarea persoanelor cu dizabilități
Alegătorii care nu se pot deplasa la secția de votare, cei care se află în arest sau execută pedepse
privative de libertate şi cei care sunt internați în spitale pot solicita să voteze prin intermediul urnei
speciale49. Cererile se pot depune în preziua alegerilor, pentru fiecare tur de scrutin, între orele 18 și
20, la biroul electoral cel mai apropiat. În cazul alegătorilor internați sau reținuți, cererile se fac la
directorul instituției respective, care poate solicita urna mobilă la unul sau mai multe birouri
electorale, în funcție de numărul solicitărilor. Alegătorii care sunt internaţi în preziua alegerilor după
ora 20:00 sau în ziua alegerilor nu pot solicita urna mobilă.
Legislația ar putea fi amendată pentru a extinde perioada alocată depunerii cererilor pentru urna
mobilă.
Pentru prima dată, au putut vota pe listele suplimentară alegătorii cu mobilitate redusă care nu și-au
putut exprima votul la secțiile unde erau arondaţi pe listele permanente din cauza lipsei de
accesibilitate a secțiilor de votare. Acest amendament pozitiv asigură accesul la procesul electoral
într-o mai mare măsură pentru mai mulți alegători. Prin Legea 148/2019, respectiv prin Hotărârea

49

Comisia de la Veneţia – Codul bunelor practici în materie electorală, 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 entru a preveni orice fraudă, inclusiv însoţirea lor de către câţiva membri ai comisiei
electorale din secţia de votare, reprezentanţi ai diferitor grupuri politice.” www.roaep.ro/legislatie/wpcontent/uploads/2013/03/Codul-de-bune-practici-in-materie-electorala.pdf.
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AEP 33/2019 s-a introdus o notă logistică privind îndeplinirea condițiilor pentru funcționarea secțiilor
de votare din străinătate, care a inclus și întrebări legate de accesibilitatea secțiilor de votare50.
Deși procesul electoral a devenit mai inclusiv prin intermediul acestor măsuri, nu este încă suficient
de deschis pentru persoanele cu dizabilități auditive sau vizuale51. AEP a realizat clipuri de informare
privind votul în străinătate și prin corespondență cu interpretare mimico-gestuală52. Legislația
prevede că un alegător are dreptul de a fi însoțit în cabina de vot dacă există motive temeinice.
Trebuie întreprinse măsuri suplimentare pentru a asigura accesul fără bariere al persoanelor cu
dizabilități la procesul electoral, atât prin accesibilizarea cât mai multor secţii de votare cât şi prin
publicarea tuturor informaţiilor privind procedurile de votare în format adaptat pentru
necesităţile persoanelor cu dizabilităţi auditive sau vizuale.

Secţia de votare este accesibilă persoanelor cu
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Centralizarea rezultatelor
La alegerile prezidențiale, programele pentru centralizarea proceselor verbale și stabilirea
rezultatelor au fost realizate de către AEP și STS. BEC a emis Decizia nr. 54/D/16.10.2019 privind
organizarea activității de consemnare, verificare şi centralizare a rezultatelor alegerilor pentru
Președintele României în anul 2019, rectificată prin Decizia nr. 55/D/18.10.2019, precum și Decizia
nr. 77/D/31.10.2019, care detaliază accesul la date. Cele două decizii au descris pașii concreți ce
trebuie urmați pentru centralizarea rezultatelor, procedura de corecție a erorilor și datele ce se
publică.
În urma procesului de centralizare a rezultatelor urmau a fi generate două tipuri de date: parțiale și
finale. La alegerile europarlamentare din mai 2019, BEC a publicat în plus și datele provizorii,
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www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-situatia-centralizata-a-sectiilor-de-votarecare-asigura-accesul-alegatorilor-cu-mobilitate-redusa/.
51 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.”
52 www.youtube.com/watch?v=uDzSyuJBN2s și www.youtube.com/watch?v=OdmJVDVOek0.
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rezultate în urma introducerii datelor în SIMPV de către operatorii de calculator pentru a verifica
corelațiile. În urma instrucțiunilor emise de BEC, datele provizorii nu ar mai fi fost publicate. Serviciul
de Telecomunicaţii Speciale a transmis un comunicat prin care a atras atenția că procesul electoral
nu ar fi fost la fel de transparent ca la europarlamentare dacă aceste date nu ar fi fost publicate 53.
Membrii BEC și personalul tehnic au avut acces în timp real la duplicatele bazelor de date ale SIMPV
și ale Sistemului informatic de centralizare a proceselor-verbale (SICPV). De asemenea, competitorii
electorali au putut desemna reprezentanți cu expertiză care să acceseze aceste date.
Expert Forum a solicitat BEC publicarea datelor provizorii și a deciziilor de modificare a proceselor
verbale la nivelul birourilor electorale județene, pentru a asigura un nivel de transparență crescut în
procesul de organizare a alegerilor54. Răspunsul BEC nu a clarificat situația, făcând referire la
legislația actuală:

Pentru cele 2 tururi de scrutin au fost publicate pe portalul prezidentiale2019.bec.ro atât datele
provizorii, cât și cele parțiale (atestate de BEJuri) și cele finale.
Conform legislației, AEP certifică spre neschimbare, cu 10 zile înainte de data alegerilor, aplicaţiile
informatice utilizate de BEC pentru centralizarea rezultatelor votării şi le pune la dispoziţia
competitorilor, la cererea scrisă a acestora. Potrivit unor informații publice, AEP a certificat aplicația
deși STS avertizase că există un viciu în aceasta 55.
BEC a emis Decizia nr. 106/D/13.11.201956, prin care s-au realizat corecții la procesul verbal întocmit
de BESVS 48 pentru votul în străinătate.
Autoritățile electorale trebuie să acorde o atenție sporită procedurilor de elaborare a programelor
de centralizare a rezultatelor pentru a se evita incidente de natură să afecteze integritatea și
credibilitatea procesului electoral.
Datele referitoare la evaluarea secțiior de votare publicate de AEP 57 (jos stânga), respectiv
FiecareVot (jos dreapta) arată că în cea mai mare parte, președinții birourilor electorale nu au

53

www.mediafax.ro/alegeri-prezidentiale-2019/sts-despre-lipsa-publicarii-rezultatelor-provizorii-nu-asigura-nivel-detransparenta-ca-in-26-mai-18530611.
54 https://expertforum.ro/date-provizorii-simpv/.
55 www.hotnews.ro/stiri-esential-23472986-eroarea-din-softul-pentru-alegeri-autoritatea-electorala-certificat-spreneschimbare-aplicatia-pentru-prezidentiale-desi-fusese-avertizata-despre-existenta-unui-viciu-surse.htm?nomobile=.
56 Decizia nr. 106/D/13.11.2019 privind efectuarea unor corecții în Procesul-verbal privind centralizarea voturilor pentru
alegerea Președintelui României din anul 2019, întocmit de Biroul electoral 48 pentru secțiile de votare din străinătate,
http://prezidentiale2019.bec.ro/wp-content/uploads/2019/11/dec_al_106.pdf.
57 https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-opiniile-expertilor-electorali-si-aleoperatorilor-de-calculator-fata-de-modul-de-organizare-si-desfasurare-a-alegerilor-prezidentiale-din-anul-2019/#.
Răspunsuri de la 9.366 de preşedinţi și locțiitori BESV din țară.
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întâmpinat dificultăți cu privire la încheierea procesului verbal, situație vizibil diferită față de
alegerile europarlamentare din luna mai 2019.

Cum evaluați întocmirea procesului-verbal de
constatare a rezultatelor votării?
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Organizarea votării în străinătate
Organizarea votării în străinătate a implicat eforturi susținute din partea instituțiilor implicate în
gestionarea alegerilor. Procesul a fost organizat în mod profesionist.
Prezența la cele două tururi de scrutin a fost cea mai ridicată din istoria electorală postdecembristă.
La primul tur de scrutin au votat 650.159 alegători în secții, respectiv 25.189 prin corespondență. La
turul 2 și-au exprimat votul 926.574 alegători în secții și 17.503 prin corespondență58.
Pentru alegerile prezidențiale, alegătorii au avut mai multe opțiuni pentru a-și exprima votul:
-

În orice secție de votare, pe liste suplimentare
În secția de votare unde alegătorul este arondat conform listelor permanente
Prin corespondență

Înscrierea în listele electorale nu este obligatorie. Pentru votul prin corespondență și în secțiile de
votare din străinătate, pe baza unei cereri, alegătorii s-au putut înregistra în condițiile menționate la
secțiunea anterioară. Procedura a fost una inclusivă și a permis unui număr semnificativ de alegători
cu domiciliul în străinătate să se înregistreze.
Alegătorii interesați trebuiau să introducă o serie de informații precum numele, prenumele, codul
numeric personal, localitatea și statul unde optează să voteze, la care anexează copia scanată sau
fotografia actului de identitate. AEP a elaborat pagina web www.votstrainatate.ro. Termenul pentru
înscriere a fost 11 septembrie. Acesta a fost ulterior prelungit prin ordonanță de urgență până pe 15
septembrie.
Funcționarea platformei www.votstrainatate.ro ar putea fi reglementată mai detaliat prin
intermediul legislației.
În timpul perioadei de înscriere, Ministerul Finanțelor Publice a pus în dezbatere publică un proiect
potrivit căruia ambasadele ar trebui să identifice cetățenii români stabiliți în afara țării pentru a se

58

https://prezenta.bec.ro/prezidentiale24112019/abroad-precincts.
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înscrie în Spațiul Virtual59. Măsura a fost percepută ca un demers de descurajare a alegătorilor să se
înscrie pentru votul în străinătate și s-a vehiculat ideea că datele folosite pentru platforma
www.votstrainatate.ro ar fi urmat sa fie transmise către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
(ANAF). AEP a emis un comunicat explicând că datele sunt utilizate exclusiv pentru procesul
electoral60.
Legea 208/2015 prevede că pot fi organizate, cu acordul autorităților din altă țară, secții de votare
pentru localitățile sau grupurile de localități în care au optat să voteze cel puțin 100 de alegători.
Inițial, platforma a afișat doar numărul de înscrieri pe țară, fapt care este insuficient pentru a
informa alegătorii unde există și alte cereri pentru deschiderea de noi secții de votare; pe parcurs au
fost introduse date granulare, la nivel de localitate61.
Comparativ cu alegerile europarlamentare din luna mai, numărul de secții de votare deschise în
străinătate s-a mărit semnificativ, crescând de la 441 la 835. Legislația care prevede deschiderea de
secții de votare a fost amendată prin Legea 148/2019, crescând numărul de instrumente pe care
reprezentanțele diplomatice le pot folosi pentru a stabili unde se vor deschide secțiile de votare.
Lista secțiilor de votare a fost realizată în mai multe etape, prin publicarea succesivă a mai multor
hotărâri emise de AEP.
Birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate pot funcționa cu un minim de trei membri,
desemnaţi de MAE sau reprezentanți ai competitorilor electorali. Nu au fost identificate cazuri în
care să nu existe suficienți membri pentru a permite funcționarea birourilor electorale62.
Procedurile pentru votul în avans au fost respectate. Au fost remarcate incidente izolate legate de
calitatea sigiliilor utilizate, marcarea secțiilor de votare sau amplasarea lor la adresele specificate în
hotărârile emise de către AEP.
Suplimentarea numărului de secții și utilizarea unui număr mai mare de tablete a condus la
îmbunătăţirea calității procesului de votare, reducând timpul necesar procesării alegătorilor şi
eliminând cozile lungi de aşteptare. Nu au fost identificate cazuri în care un număr mare de alegători
prezenţi la secţiile de votare să nu fi putut vota înainte de inchiderea urnelor la ora 21. În secțiile
observate de FiecareVot nu au fost identificate neregularități legate de înregistrarea semnăturilor în
listele electorale prin preluarea electronică a semnăturii. SIMPV a funcționat fără întreruperi majore
sau disfuncționalități.63
Echipa FiecareVot a primit informații din partea unor birouri electorale din străinătate conform
cărora în turul al doilea au fost transmise liste cu datele unor persoane care au obținut sau au
pierdut dreptul de vot între cele două tururi de scrutin, având în vedere că datele fuseseră încărcate
în SIMPV până în data de 19 noiembrie, iar aceste informații nu se regăseau în sistem. Listele
respective au fost trasmise eronat către secțiile de votare, întrucât erau destinate Birourilor
Electorale Judeţene, Birourilor Electorale ale Sectoarelor Municipiului Bucureşti şi Biroului Electoral
pentru Secţiile de Votare din Străinătate. Eroarea a fost corectată printr-un mesaj transmis către
președinții birourilor electorale, care au fost informați că datele nu le sunt destinate.
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www.digi24.ro/stiri/economie/fiscul-cu-ochii-pe-veniturile-romanilor-din-strainatate-ce-spune-ministerul-de-finante1183521.
60 www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-precizarile-presedintelui-aep-legate-deutilizarea-datelor-cu-caracter-personal-ale-alegatorilor-romani-din-strainatate-exclusiv-in-procesele-electorale/.
61 Aceasta a fost și una dintre solicitările grupurilor civice din străinătate.
62 Lista birourilor electorale și componența lor poate fi consultată pe pagina https://www.mae.ro/node/50687
63 STS a efectuat teste înaintea celor două tururi de scrutin în secțiile de votare din străinătate pentru a se asigura că există
o conexiune care poate asigura funcționarea SIMPV.
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Votul prin corespondență
Votul prin corespondență a fost introdus pentru alegerile prezidențiale prin Legea 148/2019, inclusiv
ca urmare a problemelor survenite la alegerile europarlamentare din mai. Au fost operate modificări
suplimentare prin hotărâri ale AEP și prin Hotărârea Guvernului nr. 673/2019 privind votul prin
corespondență64, care a detaliat aspecte legate de producerea şi distribuirea materialelor electorale.
Introducerea unui nou mecanism a avut rolul declarat de a decongestiona secțiile de votare și de a
oferi alegătorilor din străinătate un instrument suplimentar pentru a-şi exprima dreptul la vot.
Amendarea legislației a inclus o serie de aspecte pozitive, care au consolidat procesul de vot prin
corespondență. O îmbunătăţire considerabilă este introducerea posibilităţii de a vota la secție
pentru alegătorii ale căror plicuri nu au fost înregistrate de birourile electorale pentru votul prin
corespondență. De asemenea, posibilitatea de a trimite plicurile la sediul reprezentanțelor
diplomatice este un aspect pozitiv.
Înscrierea pentru votul prin corespondență s-a realizat printr-un formular publicat pe pagina web
www.votstrainatate.ro.65 Interlocutorii FiecareVot au considerat că modificarea legislației s-a realizat
cu prea puțin timp înaintea alegerilor, fapt care a condus la dificultăți în organizarea procesului.
Acest fapt s-a reflectat și în discrepanțe între actele normative și în modul în care procedurile au fost
elaborate.
O parte din reglementările privind luarea deciziilor privind votul prin corespondență au fost neclare.
Pe de o parte, legea 288/2015 prevede faptul că alegătorii trebuie să înștiințeze AEP dacă plicurile nu
ajung cu 20 de zile înaintea votării în posesia lor. Legea 370/2004, în schimb, prevede că biroul
electoral pentru secțiile de votare din străinătate ia decizii privitoare la organizarea votului în
străinătate. Din această cauză, au fost identificate situații în care procesul de transmitere a unor
răspunsuri alegătorilor sau instituțiilor implicate în procesul electoral s-a prelungit semnificativ.
Pentru alegerile prezidențiale legislația a prevăzut că alegătorii pot trimite plicurile cu buletinele de
vot și la reprezentanțele diplomatice. Pentru fiecare 5000 de cereri primite într-o țară, s-ar fi înființat
un birou electoral pentru votul prin corespondență în străinătate; întrucât nu au existat suficiente
cereri, nu s-a înființat niciun birou de acest tip. Regulile privind înființarea secțiilor de votare din
străinătate unde ar fi fost gestionate buletinele de vot prin corespondență nu au fost clarificate în
timp util. Biroul nr. 48 a emis Decizia 5D din data de 28 octombrie66 prin care s-a stabilit lista de secții
de votare din străinătate care îndeplinesc atribuţii pentru birourile electorale pentru votul prin
corespondenţă. Cu toate acestea, considerăm că regulamentul de funcționare a acestor secții nu a
fost suficient detaliat.
În perioada prevăzută de lege (prelungită prin OUG 64) s-au înscris în portal 41.003 alegători, dintre
care au fost validați 35.917. Diferența se explică prin invalidarea unor cereri, după cum urmează:
2.060 de cereri nu au întrunit toate condițiile pentru aprobare din motive de acte lipsă sau expirate,
iar în 2.071 de cazuri adresa de e-mail nu a fost validată. 173 de cereri au fost anulate de către
persoanele care le-au depus, iar în 782 de cazuri s-au înregistrat cereri multiple, valabilă rămânând
64

www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2019/09/HG-673-2019.pdf.
AEP a organizat o serie de întâlniri online și offline cu reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale din țară și din
străinătate pentru a identificare metode prin care procesul de înscriere poate fi îmbunătățit. O serie de recomandări au
fost preluate de AEP. Mai multe asociații civice ale românilor din străinătate, Code for Romania (www.votdiaspora.ro),
Declic și Expert Forum (www.votcorect.ro) au desfășurat campanii de informare privind votul prin corespondență și votul în
secții în străinătate.
66 https://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2019/alegeri_2019/decizie_besvs_nr._48_5d.29.10.2019.pdf.
65

33

Raport de observare a alegerilor prezidențiale din noiembrie 2019

ultima cerere. Din totalul de 35.917 plicuri cu buletine de vot trimise de către Poșta Română prin
poștă recomandată către electori, un număr de 1.769 au fost returnate din motive de adrese
incomplete sau invalide67.
În țară s-au înființat trei secții de votare pentru procesarea voturilor prin corespondență. Un birou se
poate înființa dacă există minim 10.000 de alegători care au optat să voteze prin corespondență.
Observatorii FiecareVot au vizitat cele trei birouri electorale si au semnalat la primul tur de scrutin
neajunsuri considerabile în timpul numărării voturilor, printre care condiţiile improprii în care au
lucrat birourile electorale şi numărul excesiv de alegători alocaţi fiecărei secţii de votare (peste 7000
în toate cele trei cazuri).
Reprezentanții birourilor electorale au sesizat mai multe aspecte care ţin de activitatea lor:
-

-

Pregătirea membrilor birourilor electorale ar putea fi îmbunătățită
Timpul de procesare a unui plic poate dura până la 5 minute, mai ales datorită faptului că
procedura se realizează cu ajutorul tabletei. Interlocutorii au confirmat că introducerea unor
scannere manuale precum cele utilizate de Poșta Română ar putea facilita procesul și reduce
timpul de procesare.
Remunerarea pentru membrii birourilor electorale este insuficientă. Observatorii au fost
informați și despre faptul că unii dintre membrii birourilor electorale nu au participat
corespunzător la toate activitățile acestora.

Legea trebuie amendată pentru a reduce numărul de alegători alocați unui birou electoral pentru
votul prin corespondență.
Reglementările privind gestionarea plicurilor pentru cel de-al doilea tur de scrutin nu sunt suficient
de clare, fapt care a generat discuții în spațiul public cu privire la valabilitatea acestor plicuri. Expert
Forum a solicitat biroului electoral pentru votul în străinătate clarificarea procedurilor de
transportare, depozitare și procesare a acestor plicuri. Din discuțiile purtate cu interlocutorii reiese
că plicurile au fost gestionate de Poșta Română și furnizate birourile electorale pentru votul prin
corespondență după finalizarea primului tur de scrutin, pentru a nu genera confuzii.
Legea prevede faptul că birourile electoral pentru votul prin corespondență trebuie să proceseze
plicurile până în joia dinaintea alegerilor, ora 24. Legea 288/2018 stabilește care sunt condițiile care
trebuie îndeplinite pentru valabilitatea unui plic, respectiv a unui buletin de vot. Cu toate acestea,
art. 15 (3) conţine termenul ‘desigilat’, ca motiv pentru care un plic poate fi anulat. Expert Forum a
solicitat BEC și BESVS 48 o interpretare a acestui termen, având în vedere diferențele remarcate în
ceea ce privește voturile anulate la primul tur de scrutin la cele trei birouri din țară68. BESVS a
transmis că anularea se face prin decizie a birourilor pentru votul prin corespondență.
Legislația electorală trebuie amendată pentru a clarifica semnificația termenului “desigilat”.
Fiecare alegător a primit două plicuri exterioare, însoțite de mai multe materiale necesare exercitării
procesului de votare. Acestea au fost însoțite de un set de instrucțiuni și de o fișă informativă privind
timpii estimativi de circulație a materialelor.

67

Date obținute de organizații ale românilor din străinătate, Asociația ”Rezist Zürich”, Rezist WMW, Rezistenţa din
Diaspora și Români în Basel.
68 Două birouri au anulat câte 500 de buletine, iar Biroul pentru votul prin corespondență nr 3 a anulat 800 de buletine de
vot.
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Plicurile pentru turul al doilea al alegerilor au inclus un buletin de vot similar cu cel utilizat la primul
tur, conţinând numele tuturor celor 14 candidaţi şi nu doar ale celor doi candidaţi care participau la
al doilea tur. Propunerea înaintată de AEP în procedura parlamentară, prin care alegătorul ar fi putut
să își tipărească buletinul pentru cel de-al doilea tur al alegerilor nu a fost inclusă în actul normativ.
Plicuri pentru al doilea tur au fost recepționate concomitent cu cele pentru primul tur, însă au fost
deschise doar după finalizarea votării pe 24 noiembrie.
În urma discuțiilor cu interlocutorii și luând în calcul sesizările primite prin intermediul portalului
www.votcorect.ro, au fost identificate mai categorii de probleme privind votarea prin
corespondenţă, legate de aspectele tehnice şi de confuziile generate de cadrul legislativ:
-

-

Plicurile primite de alegători nu conţineau toate materialele electorale. Cea mai frecventă
problemă a fost cea legată de lipsa unuia sau mai multor sigilii. Au fost înregistrate peste 250
astfel de cazuri
Sigilii exterioare folosite incorect de către alegărori (ruperea sau plasarea
necorespunzătoare a sigiliului)
Confuzie între autocolantul VOTAT și sigilii
Introducerea incorectă în plic a certificatului de alegător

În spațiul public au apărut dezbateri privind posibilitatea ca autocolantul VOTAT să poată fi dezlipit și
repoziționat pe buletinul de vot. Deși admitem că există anumite condiții în care autocolantul poate
fi repoziționat (nu a fost lipit corespunzător, suprafața adezivă a fost compromisă etc), în urma
discuțiilor cu interlocutorii FiecareVot, considerăm că integritatea procesului electoral nu a fost
compromisă.
Conform Poștei Române, există 1719 cazuri în care plicul nu a ajuns la destinatar, cauzele fiind
următoarele:
Motivul returnarii:

Numar plicuri returnate

Adresa incompletă
Mutat de la adresă

575
50

Necunoscut
Nereclamat
Refuzat

63
948
83

Un număr de 6.599 de plicuri au fost înregistrate după expirarea termenului legal pentru votul prin
corespondență.69 Cele mai mari întârzieri (peste 200) au fost înregistrate în Belgia.70
Prin intermediul platformei www.votcorect.ro au fost transmise sesizări privind votul prin
corespondență de la alegători care au întâmpinat probleme legate de primirea plicurilor, integritatea
acestora sau înțelegerea procedurilor. Cele mai frecvente au provenit din Marea Britanie, Elveția,
Franța și SUA.71 Cele mai frecvente nereguli sesizate sunt legate de plicuri care nu au ajuns la secțiile
pentru votul prin corespondență în timp util.
69

Turul 1 – după termenul legal stabilit 07.11.2019 au fost înregistrate 3.321 plicuri; Turul 2 – după termenul legal stabilit
21.11.2019 au fost înregistrate 3.278 de plicuri.
70 Poșta Română a recepționat plicuri întârziate din Belgia atât pentru turul I, cât și pentru turul II al alegerilor grupate întrun singur transport.
71 Au fost identificate și blocaje specifice anumitor țări. Spre exemplu, alegători din SUA (San Francisco și San Jose) au
sesizat faptul că au trebuit să plătească o taxă suplimentară pentru a putea trimite plicurile. În Marea Britanie, conform
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Din discuțiile cu reprezentanții Poștei Române a reieşit că formatul plicurilor ar putea fi regândit și
procedura simplificată, pentru a permite împachetarea automată a materialelor necesare votului
(care la acest moment sunt împachetate manual) și pentru a evita unele dintre erorile prezentate
anterior.

Sesizări legate de votul în
străinătate

Mai multe organizații civice din ţară şi din străinătate, printre care Asociația ”Rezist Zürich”, Rezist
WMW Rezistenta din Diaspora, Platforma România 100 și Români în Basel, au urmărit procesul
îndeaproape, înaintând mai multe sesizări și solicitări instituțiilor relevante. După finalizarea
alegerilor, organizațiile au publicat propuneri de politici publice pe care le-au transmis AEP.72

interlocutorilor, serviciul poștal nu a informat alegătorii care nu au fost găsiți la domiciliu că pot ridica plicurile de la oficiile
poștale
72 Recomandările pot fi citite pe https://www.rezistzurich.com/votul-prin-corespondenta-bilant-dupa-primul-tur-alalegerilor-prezidentiale/ si https://www.rezistzurich.com/bilant-si-recomandari-dupa-incheierea-votului-princorespondenta/
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XII.

RECOMANDĂRI

Legislația electorală
1. Recomandăm elaborarea unui Cod Electoral consolidat, care să creeze un cadru legislativ
uniform. Acest Cod ar trebui adoptat cu suficient timp înaintea scrutinului următor, în urma
unui proces larg şi inclusiv de consultare publică.
2. Transparenţa activităţii Comisiei Tehnice Centrale trebuie sporită, prin publicarea constantă
de informații care să reflecte activitatea acesteia și includerea posibilității ca experți invitați
sau organizații neguvernamentale relevante pentru domeniul specific să poată participa la
lucrări.
Administrația electorală
3. Legislația ar trebui modificată astfel încât să permită candidaților independenți să
nominalizeze reprezentanți în birourile electorale.
4. Legea electorală trebuie modificată astfel încât să prevadă că şedinţele birourilor electorale
la orice nivel sunt publice.
Înregistrarea alegătorilor şi listele electorale
5. Legislația ar trebui să fie armonizată cu obiectivele Convenţiei Naţiunilor Unite privind
Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, prin înlăturarea restricțiilor privind drepturile de vot în
baza dizabilităților intelectuale sau psihosociale.
6. Legislația electorală ar trebui să clarifice procedura de verificare și acces la listele electorale
în concordanță cu principiile transparenței și protecției datelor personale.
7. Legislația trebuie amendată pentru a pune în acord prevederile privind înregistrarea și votul
alegătorilor pe liste permanente.
Înregistrarea candidaților
8. Pentru a încuraja participarea politică, numărul semnăturilor de susținere prevăzut de lege,
atât pentru candidații propuși de partide și alianțe, cât și pentru candidaturile independente,
ar trebui redus sub 1% din numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale.
9. 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.
Campania electorală
10. Legislația trebuie amendată astfel încât prevederile privind afișajul stradal să fie mai puțin
restrictive. În plus, 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
11. Recomandăm amendarea art 18 (2) din Legea 334/2006 și a normelor aferente pentru a
asigura plafonarea sumelor maxime ce pot fi alocate pentru subvenții.
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12. Recomandăm scăderea pragului pentru obținerea de subvenții la nivel local pentru a ține
cont de voturile obținute la alegerea primarilor și/sau consilierilor locali.
13. Recomandăm creșterea ponderii din subvenție acordată pentru rezultatele obținute la
alegerile locale.
14. Legislația ar trebui modificată astfel încât toate materialele de promovare a unui partid sau
candidat să conțină informații despre entitatea care le-a comandat, cea care le produce și
numărul de copii, dacă este cazul.
Observarea procesului electoral
15. Recomandăm adoptarea procedurii de acreditare din Legea 2018/2015 (art.89) pentru toate
tipurile de alegeri, prin modificarea legislaţiei electorale.
16. Pentru a spori transparenţa procesului electoral, dreptul de a desemna delegaţi al partidelor
politice, organizațiilor minorităților naționale şi alianțelor care participă la alegeri şi nu au
reprezentanţi în birourile electorale ar trebui extins şi la candidaţii independenţi.
17. Recomandăm introducerea unei prevederi legale care să permită accesul observatorilor la
toate activităţile legate de organizarea şi desfăşurarea alegerilor, pe durata întregii perioade
electorale.
18. Asociaţiile şi fundaţiile care acreditează observatori trebuie să fie organizaţii bona fide, care
să nu aibă interese legate de rezultatul alegerilor sau de sprijinirea competitorilor electorali.
Informarea alegătorilor
19. 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. Este
necesară o campanie mai activă de informare şi în special de promovare pentru înscrierea
alegătorilor pe pagina Votstrainatate.ro.
Participarea persoanelor cu dizabilități
20. Legislația ar putea fi amendată pentru a extinde perioada alocată depunerii cererilor pentru
urna mobilă.
21. Trebuie întreprinse măsuri suplimentare pentru a asigura accesul fără bariere al persoanelor
cu dizabilități la procesul electoral, atât prin accesibilizarea cât mai multor secţii de votare
cât şi prin publicarea tuturor informaţiilor privind procedurile de votare în format adaptat
pentru necesităţile persoanelor cu dizabilităţi auditive sau vizuale.
Centralizarea rezultatelor
22. Autoritățile electorale trebuie să acorde o atenție sporită procedurilor de elaborare a
programelor de centralizare a rezultatelor pentru a se evita incidente de natură să afecteze
integritatea și credibilitatea procesului electoral.
Organizarea votării în străinătate
23. Funcționarea platformei www.votstrainatate.ro ar putea fi reglementată mai detaliat prin
intermediul legislației.
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Votul prin corespondență
24. Legea trebuie amendată pentru a reduce numărul de alegători alocați unui birou electoral
pentru votul prin corespondență.
25. Legislația electorală trebuie amendată pentru a clarifica semnificația termenului “desigilat”.
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XIII.

ANEXE

Rezultate turul I
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Nr.

Prenumele şi numele candidatului

Numărul
total al
voturilor
valabil
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
3485292
exprimate
obţinute
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
527098

Procent

37,82%

1

KLAUS-WERNER IOHANNIS

2
3
4
5

THEODOR PALEOLOGU
ILIE-DAN BARNA
HUNOR KELEMEN
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

ALIANȚA USR PLUS
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN
ROMÂNIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

1384450
357014
2051725

5,72%
15,02%
3,87%
22,26%

6
7
8
9
10
11
12
13
14

PARTIDUL ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE
CĂTĂLIN-SORIN IVAN
NAȚIONALĂ
PARTIDUL
NEAMUL
NINEL PEIA
ROMÂNESC
PARTIDUL
NOUA
ROMÂNIE
SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU
PARTIDUL NAȚIUNEA ROMÂNĂ
JOHN-ION BANU
ALIANȚA ELECTORALĂ UN OM
MIRCEA DIACONU
INDEPENDENT
BOGDAN-DRAGOS-AURELIU MARIAN-STANOEVICI
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIALRAMONA-IOANA BRUYNSEELS
LIBERAL)
DREAPTA LIBERALĂ
VIOREL CATARAMĂ
INDEPENDENT
ALEXANDRU CUMPĂNAŞU

32787
30884
30850
27769
815201
39192
244275
48662
141316

0,36%
0,34%
0,33%
0,30%
8,85%
0,43%
2,65%
0,53%
1,53%
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Rezultate turul II

N
r

Numărul total
al voturilor
valabil
exprimate
obţinute

Prenumele şi numele
candidatului

1

KLAUS-WERNER IOHANNIS

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

6509135

2

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

PARTIDUL SOCIAl DEMOCRAT

3339922

42

Procent

66,09%
%33,91
33,91%
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Hărți interactive – disponibile pe pagina web www.atlaselectoral.eu/prezidentiale/uat
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www.fiecarevot.ro
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