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Cele mai multe țări care trebuiau 
să organizeze alegeri în prima 

jumătate a lui 2020 au luat decizia 

de amâna scrutinul, pentru a se 
asigura că alegătorii pot vota în 

siguranță. Au existat câteva state 
care au decis totuși să meargă 

înainte cu alegerile, precum Franța 
(deși a amânat turul 2), Germania, 

SUA1 și Coreea de Sud2. Până pe 5 
mai, un număr de 52 de state și 

teritorii au amânat alegerile, iar 19 
au decis să le organizeze.   

 
Cert este că în acest moment 

administrațiile electorale și  
 

                                                 
1 Vezi resurse legate de managementul 
electoral al crizei, www.eac.gov/election-
officials/coronavirus-covid-19-resources 
2 Vezi situația actualizată pe pagina 
International IDEA, www.idea.int/news-

media/multimedia-reports/global-overview-
covid-19-impact-elections. Vezi și Elections 

Held and Mitigating Measures Taken During 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

guvernele din toată lumea caută 
soluții pentru a ieși din această  

situație fără a crește semnificativ 
rata îmbolnăvirilor. 

 
Pornind de la premisa că trebuie să 

aibă loc în acest an și având în 

vedere că organizarea votului 
trebuie să țină cont de siguranța 

tuturor celor implicați, EFOR 
lansează o dezbatere publică și 

propune o listă de posibile soluții 
care pot ajuta autoritățile 

electorale și Guvernul să 
organizeze alegerile locale. 

 

COVID-19 - 
www.ifes.org/sites/default/files/elections_held_
and_mitigating_measures_taken_during_covid
-19.pdf; Elections Postponed Due to COVID-19 
- As of April 27, 2020, 

www.ifes.org/sites/default/files/elections_postp
oned_due_to_covid-19.pdf 

În 2020 trebuie să avem alegeri. EFOR rezumă câteva lecţii din 

experienţa altor ţări care au votat pe timp de pandemie şi 

propune soluţii pentru scrutinul local din România 

 

Alegerile locale în 

pandemie. Câteva 

scenarii 

 

 

http://www.eac.gov/election-officials/coronavirus-covid-19-resources
http://www.eac.gov/election-officials/coronavirus-covid-19-resources
http://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections
http://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections
http://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections
http://www.ifes.org/sites/default/files/elections_held_and_mitigating_measures_taken_during_covid-19.pdf
http://www.ifes.org/sites/default/files/elections_held_and_mitigating_measures_taken_during_covid-19.pdf
http://www.ifes.org/sites/default/files/elections_held_and_mitigating_measures_taken_during_covid-19.pdf
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Raportul nu face referire în detaliu 

la alegerile parlamentare, care 
ar urma să se organizeze conform 

calendarului actual în luna 
decembrie. Cu toate acestea, cele 

mai multe dintre propuneri se 
aplică și alegerilor parlamentare. 

 
În acest moment, data alegerilor 

locale nu este cunoscută, deși s-au 
vehiculat în spațiul public lunile 

septembrie – octombrie. Nu ştim 
nici cum va fi evoluția pandemiei și 

de aceea considerăm că trebuie să 
pornim o discuție de principiu, cu 

diverse scenarii și soluții concrete. 

 
În opinia noastră, din această 

dezbatere publică ar trebui să facă 
parte cel puțin AEP, MAI, STS, 

Institutul Național de Statistică, 
Poșta Română, societatea civilă, 

precum și toți cei interesați și 
afectați de subiect. Autoritățile 

medicale ar trebui să fie parte 
activă în această discuție, pentru a 

oferi informații esențiale despre 
modalități de prevenție împotriva 

răspândirii virusului. Mai mult, 
până atunci vom mai avea 

experiențe și din alte țări, iar 

fiecare caz în parte trebuie să fie o 
lecție importantă pentru România. 

Cu toate acestea, reformele 
importante trebuie să fie luate în 

urma unor decizii politice 
asumate. 

 

                                                 
3 Vezi resurse ale Comisiei Electorale Centrale 
legate de organizarea alegerilor -  
www.nec.go.kr/engvote_2013/04_news/01_02
.jsp?num=215&pg=1&col=&sw= 
4  World Economic Forum, South Korea: no 
new domestic coronavirus cases, no 
transmission from election, 
www.weforum.org/agenda/2020/04/south-
korea-domestic-coronavirus-transmission-

election-covid19 
5 International IDEA, Managing Elections under 

the COVID-19 Pandemic: The Republic of 

Până în acest moment, Coreea de 

Sud3 este țara care a organizat 
alegerile în cel mai eficient mod, 

întrucât nu a generat un nou val de 
îmbolnăviri4, deși prezența la vot a 

fost crescută. Măsurile luate au 
combinat votul în secții folosind 

măsuri de distanțare socială, 
dezinfecție constantă, trasee 

speciale create pentru alegători în 
clădirile unde se votează, secții 

speciale pentru cei infectați sau 
votul în avans, pentru a spația 

alegătorii în secțiile de votare5. 
Pentru alegătorii internați, izolați, 

carantinați sau bolnavi s-a extins 

opțiunea votului prin poștă, care 
era destinată anterior doar unor 

categorii restrânse de alegători.  
 

Unele state discută despre 
introducerea extinsă a metodelor 

alternative de vot, cum ar votul 
prin corespondență sau electronic 

(prin internet). Polonia intenționa6 
să organizeze alegeri prezidențiale 

pe 10 mai; a atras însă multe critici 
din cauza faptului că Parlamentul a 

modificat legislația electorală în 
grabă, fără consultare și a introdus 

prevederi cheie care ridică mari 

semne de întrebare cu privire la 
transparența și inclusivitatea 

procesului.  
 

Korea’s Crucial Test, 
www.idea.int/publications/catalogue/managing
-elections-under-covid-19-pandemic-republic-
korea-crucial-test?lang=en 
6 La momentul publicării acestui brief, nu 
exista o decizie finală legată de organizarea 
alegerilor, existând chiar posibilitatea dizolvării 
parlamentului - 
www.nytimes.com/aponline/2020/05/06/world

/europe/bc-eu-poland-presidential-
election.html  

http://www.expertforum.r/
http://www.nec.go.kr/engvote_2013/04_news/01_02.jsp?num=215&pg=1&col=&sw=
http://www.nec.go.kr/engvote_2013/04_news/01_02.jsp?num=215&pg=1&col=&sw=
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/south-korea-domestic-coronavirus-transmission-election-covid19/?fbclid=IwAR3x4wH_Dm81DSALFTcAmMrXmLbT_q0dNqkZ7XQzTvUE7mGeriitidWBY6Y
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/south-korea-domestic-coronavirus-transmission-election-covid19/?fbclid=IwAR3x4wH_Dm81DSALFTcAmMrXmLbT_q0dNqkZ7XQzTvUE7mGeriitidWBY6Y
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/south-korea-domestic-coronavirus-transmission-election-covid19/?fbclid=IwAR3x4wH_Dm81DSALFTcAmMrXmLbT_q0dNqkZ7XQzTvUE7mGeriitidWBY6Y
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/south-korea-domestic-coronavirus-transmission-election-covid19/?fbclid=IwAR3x4wH_Dm81DSALFTcAmMrXmLbT_q0dNqkZ7XQzTvUE7mGeriitidWBY6Y
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/south-korea-domestic-coronavirus-transmission-election-covid19/?fbclid=IwAR3x4wH_Dm81DSALFTcAmMrXmLbT_q0dNqkZ7XQzTvUE7mGeriitidWBY6Y
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/south-korea-domestic-coronavirus-transmission-election-covid19/?fbclid=IwAR3x4wH_Dm81DSALFTcAmMrXmLbT_q0dNqkZ7XQzTvUE7mGeriitidWBY6Y
http://www.idea.int/publications/catalogue/managing-elections-under-covid-19-pandemic-republic-korea-crucial-test?lang=en
http://www.idea.int/publications/catalogue/managing-elections-under-covid-19-pandemic-republic-korea-crucial-test?lang=en
http://www.idea.int/publications/catalogue/managing-elections-under-covid-19-pandemic-republic-korea-crucial-test?lang=en
http://www.nytimes.com/aponline/2020/05/06/world/europe/bc-eu-poland-presidential-election.html
http://www.nytimes.com/aponline/2020/05/06/world/europe/bc-eu-poland-presidential-election.html
http://www.nytimes.com/aponline/2020/05/06/world/europe/bc-eu-poland-presidential-election.html
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Alegerile în Polonia7 urmau să fie 

organizate exclusiv prin 
corespondență, în condițiile în care 

acest mecanism era folosit doar 
limitat pentru anumite categorii cu 

votanți. Dar cu siguranță, 
instituțiile nu erau pregătite pentru 

utilizarea votului prin 
corespondență în masă8. Au fost 

introduse amendamente 
semnificative, incluzând transferul 

organizării alegerilor de la comisia 
electorală centrală la un minister 

fără experiență electorală, 
preluarea activității de gestionare a 

voturilor de către comisii 

municipale sau posibilitatea ca 
data alegerilor să fie schimbată de 

speakerul Sejm-ului (Marszałek 
Sejmu), camera inferioară a 

parlamentului.  
 

Biroul pentru Instituțiile 
Democratice și Drepturile Omului 

al OSCE (ODIHR) a criticat 
amendamentele într-o opinie 

publicată pe 24 aprilie9 pentru 
aceste aspecte, dar și pentru 

altele. 
 

Introducerea unor mecanisme de 

vot alternative ar putea părea ca o 
soluție la îndemână, dar în fapt nu 

este, atâta timp cât nivelul de 
încredere a cetățenilor în autorități 

nu este suficient de ridicat, iar 
transparența, timpul necesar 

pentru modificarea legislației și 
pregătirea procedurilor, precum și 

capacitatea instituțiilor de a 

                                                 
7 Partidele de guvernământ au anunțat 
amânarea alegerilor în data de 6 mai.  
8 Polonia are aproximativ 30 de milioane de 
votanți înregistrați, iar media de prezență la 

alegeri este de 40-60%, în funcție de tipul 
alegerilor care se organizează.  

gestiona aceste procese la un nivel 

atât de extins lipsesc.  
 

E clar că în perioada pandemiei 
caracterizată de incertitudine nu se 

pot realiza reforme semnificative, 
din motivele explicate mai sus. De 

aceea, generalizarea votului 
prin corespondență sau 

folosirea votului prin internet 
nu rezolvă problema, ci ar putea 

genera neîncredere și lipsa de 
legitimitate a procesului electoral.  

 
Orice modificări ar avea loc la nivel 

legislativ sau practic, decidenții 

trebuie să țină cont de câteva 
principii: 

  
 Votul trebuie să asigure 

siguranța tuturor celor 

implicați  

 

 Procesul electoral trebuie să 

asigure participarea unui 

număr cât mai mare de 

alegători și să fie cât mai 

incluziv. Scrutinul într-un 

singur tur la locale conduce 

deja la alegerea primarilor cu 

un număr scăzut de voturi și 

deci cu reprezentantivitate 

mică, astfel că trebuie să ne 

asigurăm că alegerile din 

2020 nu vor accentua și mai 

mult această problemă 

 

 Procesul electoral trebuie să 

rămână competitiv10. 

9 ODIHR, Opinion on the Draft Act on Special 
Rules for Conducting the General Election of 
the President of the Republic of Poland Ordered 
in 2020 (Senate Paper No.99), 

www.osce.org/odihr/elections/poland/450856 
10 A se vedea declarația Directorului ODIHR, 7 

aprilie 2020 - “Alegerile autentice necesită o 

http://www.expertforum.r/
http://www.osce.org/odihr/elections/poland/450856
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Metodele de campanie 

(inclusiv finanțarea 

campaniei electorale), 

trebuie să reflecte starea 

actuală de fapt, fără a afecta 

competiția electorală sau 

transparența. 

 Metodele de vot folosite nu 

trebuie să creeze 

avantaje sau dezavantaje 

unei anumite categorii de 

votanți sau unui competitor 

electoral. 

 

 Amendamentele legislative11 

trebuie să se realizeze într-

un mod transparent și 

participativ și să rămână în 

cadrul constituțional și al 

angajamentelor 

internaționale (OSCE, 

GRECO12 etc). 

 

De asemenea, regulile jocului nu 

trebuie modificate arbitrar 

pentru a servi anumitor 

interese politice. Un astfel de 

exemplu este legea prin care se 

stabilește ca data alegerilor este 

declarată de către Parlament, prin 

lege organică și nu de către 

Guvern13. Considerăm că leguitorul 

                                                 
campanie autentică în care alegătorii au acces 
la programele și opiniile tuturor candidaților 
pentru a lua o decizie bine informată” 
www.osce.org/odihr/elections/449695 
11 Conform ODIHR, „Legislația ar trebui să fie 

adoptată „ca urmare a unei proceduri publice” 
și să fie „formulată și adoptată ca urmare a 
unui proces deschis care să reflecte voința 
poporului, direct sau prin intermediul 
reprezentanților aleși” - 

www.osce.org/odihr/elections/449695 
12 Rapoartele de monitorizare a alegerilor din 

România pot fi consultate pe 

trebuie să se rezume la a găsi 

soluții optime pentru situația 

actuală și nu trebuie să recurgă la 

soluții care să aducă anumite 

beneficii politice, fără a fi în 

interesul public. 

 
Ținând cont de situația actuală, 

este clar că nu numai votarea în 
ziua alegerilor trebuie regândită, ci 

întregul procesul electoral. 
Pandemia va afecta cu siguranță 

modul în care se vor strânge 
semnături de susținere, campania 

electorală, finanțarea partidelor, 
înregistrarea alegătorilor sau 

observarea alegerilor.  
 

Modificarea legislației  

 
 Deși unele modificări urgente 

sunt necesare, aspectele 

esențiale legate de drepturile 

alegătorilor nu trebuie 

modificate prin ordonanță de 

urgență 

 

 Legislația electorală nu 

trebuie să limiteze drepturile 

unor alegători care ar putea 

fi afectați de COVID 19 (de 

exemplu internați în spitale, 

case pentru persoane în 

www.osce.org/odihr/elections/romania. 
Rapoartele GRECO sunt disponibile pe 
www.coe.int/en/web/greco/evaluations/romani
a 
13 A se vedea L207/2020 

Propunere legislativă privind prelungirea 
mandatelor autorităților administrației publice 
locale - 
www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L207&an
_cls=2020. La data publicării acestui raport, 

legea a fost trimisă la promulgare către 
Președintele României 

http://www.expertforum.r/
http://www.osce.org/odihr/elections/449695
http://www.osce.org/odihr/elections/449695
http://www.osce.org/odihr/elections/romania
http://www.coe.int/en/web/greco/evaluations/romania
http://www.coe.int/en/web/greco/evaluations/romania
http://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L207&an_cls=2020
http://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L207&an_cls=2020


Policy brief 86 

 

 

5 

w
w

w
.e

x
p
e
rtfo

ru
m

.ro
  

vârstă, închisori etc) 

 

 Metode noi, precum votul 

prin internet (sau altă formă 

de vot electronic) nu trebuie 

introduse fără pilotare, iar 

situația curentă nu permite 

teste în condiții optime14 

 

 Votul prin corespondență nu 

trebuie extins universal la 

locale în condițiile în care 

sistemul de votare este 

complicat din cauza 

numărului mare de 

circumscripții, dar ar putea fi 

luat în considerare pentru uz 

limitat în anumite categorii 

de alegători afectați de 

COVID 19 (vezi mai jos), 

dacă există suficiente 

resurse și timp pentru 

organizarea sa 

 

 Termenele din calendarul 

electoral trebuie adaptate 

astfel încât să permită 

organizarea alegerilor fără a 

afecta drepturile sau 

obligațiile participanților în 

procesul electoral  

 
Administrația electorală 

 
 Se pot relaxa prevederile 

privind formarea birourilor 

                                                 
14 Vezi recomandările EFOR, Hârtie vs on-line: 
este votul electronic o soluție pentru 
România?, www.expertforum.ro/vot-electronic. 
Vezi și Why voting online is not the way to 
hold an election in a pandemic, 

www.economist.com/international/2020/04/27
/why-voting-online-is-not-the-way-to-hold-an-

election-in-a-pandemic 

electorale și înlocuirea unor 

membri, pentru a putea 

asigura functionarea acestora 

pe un termen mai lung, 

având în vedere că alegerile 

locale implică organizarea 

unui număr mai mare de 

birouri electorale comparativ 

cu alte tipuri de alegeri 

 

 Pregătirea membrilor 

birourilor electorale se poate 

face online15 

 

 O parte din materiale se pot 

trimite online (ghiduri, 

formulare etc), pentru a evita 

transmiterea de tipărituri 

 

 Creșterea sumelor alocate 

pentru membrii birourilor 

electorale, pentru a-i încuraja 

să participe; alte beneficii 

care pot atrage mai mulți 

membri în Corpul experților 

electorali sau operatori de 

tabletă 

 
Informarea alegătorilor 

 
 Administrația electorală 

trebuie să organizeze cât mai 

multe campanii pentru 

informarea alegătorilor cu 

privire la noutățile care țin de 

legislația electorală și 

15 International Foundation for Electoral 
Systems (IFES), Guidelines and 
Recommendations for Electoral Activities 
During the COVID-19 Pandemic, 
https://www.ifes.org/publications/guidelines-

and-recommendations-electoral-activities-
during-covid-19-pandemic  

http://www.expertforum.r/
http://www.expertforum.ro/vot-electronic
http://www.economist.com/international/2020/04/27/why-voting-online-is-not-the-way-to-hold-an-election-in-a-pandemic
http://www.economist.com/international/2020/04/27/why-voting-online-is-not-the-way-to-hold-an-election-in-a-pandemic
http://www.economist.com/international/2020/04/27/why-voting-online-is-not-the-way-to-hold-an-election-in-a-pandemic
https://www.ifes.org/publications/guidelines-and-recommendations-electoral-activities-during-covid-19-pandemic
https://www.ifes.org/publications/guidelines-and-recommendations-electoral-activities-during-covid-19-pandemic
https://www.ifes.org/publications/guidelines-and-recommendations-electoral-activities-during-covid-19-pandemic
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organizarea practică, dar și 

cu privire la riscurile legate 

de participarea la procesul 

electoral și modul în care 

acestea pot fi prevenite (vezi 

și ziua votării) 

 

 Informarea clară și din timp 

a votanților și personalului 

administrativ care se află în 

situații speciale (vot în afara 

secției, internați etc) asupra 

procedurilor pe care trebuie 

să le îndeplinească 

 
Înregistrarea alegătorilor și 

listele electorale 
 

 Primăriile asigură, conform 

art. 17 (1) din Legea 

115/2015 posibilitatea 

consultării listelor electorale 

la sediul acestora, pentru a 

corecta posibilele erori. 

Primăriile și administrația 

electorală ar trebui să 

informeze și să încurajeze 

utilizarea portalului 

www.registrulelectoral.ro 

pentru verificarea datelor 

alegătorilor.  

 

 Asigurarea posibilității de 

înregistrare a alegătorilor 

prin încurajarea metodelor 

de înregistrare online. 

Conform art. 18 (1), 

cetățenii cu drept de vot care 

și-au stabilit reședința în 

circumscripția electorală în 

care au loc alegeri pot 

solicita primarilor înscrierea 

în listele electorale 

permanente pentru a vota în 

circumscripția respectivă cu 

până la 45 de zile înainte de 

ziua alegerilor. Primăriile ar 

trebui să pună la dispoziție 

posibilitatea înregistrării 

online, pentru a evita 

deplasările la sediul 

instituției.  

 
Candidaturile  

 
 Reducerea numărului de 

semnături la jumătate 

propusă prin OUG 44/2020 

trebuie menținută în legea de 

aprobare care se dezbate în 

Parlament și trebuie să se 

aplice și la alegerile 

parlamentare. De asemenea, 

trebuie instituită în legislație 

ca măsură definitivă, nu doar 

ca reglementare temporară 

pentru 2020.  

 

 Elaborarea unei metodologii 

coerente și eficiente care să 

permită strângerea și 

depunerea de semnături în 

format electronic – conform 

prevederilor OUG 44/2020 - 

astfel încât să asigure 

siguranța tuturor celor 

implicați în proces, dar și 

transparență și posibilitatea 

de a verifica dacă 

semnăturile sunt reale. 

Reamintim că la alegerile 

prezidențiale din 2019, Biroul 

Electoral Central a sesizat 

organele de urmărire penală 

http://www.expertforum.r/
http://www.registrulelectoral.ro/
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în cazul unui număr de opt 

candidați pentru nereguli 

legate de semnăturile de 

susținere16 

 

 Reintroducerea alternativei 

de depunere a unor sume de 

bani (depozit) pentru 

strângerea de semnături. 

Articolul a fost eliminat din 

OUG 44/2020 la Senat17. 

Utilizarea unui mecanism 

alternativ, în situația cauzată 

de pandemie, ar ajuta la 

reducerea riscului de 

infectare.  

 

Campania electorală și 
finanțarea acesteia  

 
 Limitarea posibilității de a 

organiza adunări offline sau 

a altor acțiuni care presupun 

contactul cu un număr 

crescut de alegători nu 

trebuie să afecteze drepturile 

electorale și politice. Astfel, 

trebuie acceptată (ca 

excepție pentru 2020) 

regândirea a procentelor 

destinate pentru diverse 

tipuri de cheltuieli 

reglementate de art. 38 din 

Legea 334/2006. AEP ar 

trebui să permită o 

flexibilizare în sensul creșterii 

cheltuielilor pentru online și 

                                                 
16 A se vedea raportul de monitorizare a 
alegerilor prezidențiale din 2019 publicat de 
FiecareVot – www.expertforum.ro/raport-
prezidentiale-2019/ 
17 www.senat.ro/legis/PDF/2020/20L206FS.pdf  
18 A se vedea ghidul dezvoltat de International 

IDEA Digital Solutions for Political Finance 

radio/TV, în condițiile în care 

există posibilitatea unor 

restricții privind adunările 

publice, distribuția de 

materiale electorale sau 

punerea în practică a unor 

campanii de tipul door to 

door.  

 

 Modificarea timpilor de 

antenă pentru a permite 

acces extins pentru 

competitori; de exemplu, prin 

scăderea procentului de 

localități în care un partid 

neparlamentar trebuie să 

aibă candidați într-un județ 

sub 50% / sub 15 județe 

pentru posturile naționale 

radio TV 

 Prelungirea termenelor 

pentru solicitarea de 

rambursări, dacă este cazul, 

și utilizarea cât mai mult a 

mijloacelor de raportare 

online18 

 
Reiterăm și două recomandări 

anterioare ale EFOR/FiecareVot19: 
 

 Reglementarea mai clară a 

perioadei de strângere de 

semnături. Legislația ar 

trebui modificată astfel încât 

toate materialele de 

promovare a unui partid sau 

candidat să conțină informații 

Reporting and Disclosure: A Practical Guide, 
www.idea.int/publications/catalogue/digital-
solutions-for-political-finance-reporting-and-
disclosure 
19 EFOR, Nouă reforme pentru anul electoral 
2020, www.expertforum.ro/9-reforme-pentru-

alegeri-2020/ 

http://www.expertforum.r/
http://www.expertforum.ro/raport-prezidentiale-2019/
http://www.expertforum.ro/raport-prezidentiale-2019/
http://www.senat.ro/legis/PDF/2020/20L206FS.pdf
https://www.idea.int/publications/catalogue/digital-solutions-for-political-finance-reporting-and-disclosure
https://www.idea.int/publications/catalogue/digital-solutions-for-political-finance-reporting-and-disclosure
https://www.idea.int/publications/catalogue/digital-solutions-for-political-finance-reporting-and-disclosure
http://www.expertforum.ro/9-reforme-pentru-alegeri-2020/
http://www.expertforum.ro/9-reforme-pentru-alegeri-2020/
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despre entitatea care le-a 

comandat, cea care le 

produce și numărul de copii, 

dacă este cazul. 

 

 Inițierea unei dezbateri 

despre impactul regulilor 

privind mijloacele de 

campanie outdoor asupra 

vizibilității acțiunilor 

competitorilor electorali. 

Legea actuală permite doar 

utilizarea unor afișe cu 

dimensiunile de 500 mm o 

latură și 350 mm cealaltă 

latură, interzicând bannere, 

meshuri, autocolante sau 

alte materiale similare. În 

contextul unei posibile 

reduceri a contactului dintre 

competitori și alegători, dar 

și a lipsei de vizibilitate a 

partidelor și candidaților, 

regulile privind afișajul 

electoral pot fi relaxate 

pentru a permite mai multă 

vizibilitate 

 
Ziua votării 

 
 Votul în secții trebuie să 

rămână principala metodă de 

votare, întrucât la acest 

moment nu există metode 

alternative care să 

suplinească în mod realist 

votarea în secții. Pentru a 

evita aglomerarea 

alegătorilor, se poate extinde 

                                                 
20 A se vedea problemele legate de votul pe 
mai multe zile la referendum din 2018 în 

raportul de monitorizare publicat de coaliția 

votul la mai multe zile, 

existând precedentul 

referendumului din 2018 și a 

alegerilor prezidențiale din 

2019. Trebuie luate în calcul 

mai multe dezavantaje: lipsa 

unui număr suficient de 

membri ai birourilor 

electorale și operatorilor de 

tabletă, personal responsabil 

cu paza secțiilor de votare 

insuficient, lipsa capacității 

de observare, lipsa unui 

sistem de sigilii eficient20. 

Suplimentar, trebuie să 

ținem cont de faptul că 

localele sunt alegerile care 

prezintă cele mai multe 

riscuri de securitate și 

implicarea cea mai intensă, 

deschizând risc de abuzuri, a 

autorităților locale în 

organizarea procesului. 

 

 Tipărirea buletinelor de vot 

într-un format compact, care 

să nu implice utilizarea unui 

număr mare de pagini (să fie 

tipărite pe mai puține pagini) 

 

 Posibilitatea de a înființa mai 

multe secții de votare mai 

ales acolo unde sunt estimate 

aglomerări, în condițiile în 

care ar fi disponibile spații. 

De asemenea, se poate 

explora posibilitatea de a 

utiliza spații alternative – 

care să asigure securitatea 

FiecareVot, www.expertforum.ro/raport-
monitorizare-referendum    

http://www.expertforum.r/
http://www.expertforum.ro/raport-monitorizare-referendum
http://www.expertforum.ro/raport-monitorizare-referendum
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votului – precum săli de 

sport, săli polivalente, centre 

comerciale, case de cultură, 

corturi, unde se pot organiza 

mai multe secții de votare 

mai aerisite și un flux eficient 

al alegătorilor care să 

permită distanțarea socială. 

 

 Pentru a evita aglomerarea 

în secții de votare, se poate 

stabili un interval preferențial 

pentru participarea 

alegătorilor peste 65 de ani 

sau a altor categorii care 

prezintă un risc mai ridicat 

de îmbolnăvire, pentru a 

evita contactul cu un număr 

semnificativ de persoane 

 

 Realizarea unui traseu, cu 

marcaje și personal dedicat, 

în clădirile unde se votează 

pentru a nu permite 

aglomerarea secțiilor de 

votare și pentru a se 

respecta normele de 

distanțare socială. Clădirile 

unde se organizează alegeri 

se pot marca corespunzător 

(exemplu: marcaje la 1.5-2 

metri, separatoare pentru 

votanții care intră și cei care 

ies etc). 

 

 Echiparea spațiilor destinate 

votării cu materiale de 

dezinfectat, mănuși și măști, 

                                                 
21 A se vedea exemplele din Coreea de Sud 
www.idea.int/sites/default/files/publications/m

anaging-elections-during-pandemic-republic-
korea-crucial-test.pdf și manualul de proceduri 

dezvoltat de Ministerul de Interne din Franța  - 

care să fie accesibile 

membrilor birourilor 

electorale, delegaților, 

alegătorilor, observatorilor și 

oricăror altor persoane 

acreditate conform legii21. 

Nerespectarea regulilor nu 

poate împiedica dreptul de 

vot al unui alegător. De 

asemenea, cel puțin la 

birourile electorale județene 

și în clădirile cu număr mare 

de votanți se pot utiliza 

scannere pentru a identifica 

alegătorii cu febră. Se 

introduce obligativitatea 

schimbării echipamentului de 

protecție folosit de către cei 

din secții/birourile electorale 

cu o anumită periodicitate, 

conform recomandărilor 

medicale 

 

 Confecționarea cabinelor de 

vot astfel încât să se evite 

contactul permanent, de 

către un număr mare de 

votanți cu perdele sau alte 

suprafețe similare, 

asigurându-se în același timp 

securitatea și secretul votului 

 

 Ștampilele utilizate pentru 

votare și ștampilele de 

control vor fi dezinfectate 

frecvent, pe cât posibil după 

fiecare utilizare. 

Transmiterea de instrucțiuni 

www.interieur.gouv.fr/Elections/Elections-
municipales-2020/Organisation-des-elections-

municipales-des-15-et-22-mars-2020-en-
situation-d-epidemie-de-coronavirus-COVID-19  

http://www.expertforum.r/
http://www.idea.int/sites/default/files/publications/managing-elections-during-pandemic-republic-korea-crucial-test.pdf
http://www.idea.int/sites/default/files/publications/managing-elections-during-pandemic-republic-korea-crucial-test.pdf
http://www.idea.int/sites/default/files/publications/managing-elections-during-pandemic-republic-korea-crucial-test.pdf
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Elections-municipales-2020/Organisation-des-elections-municipales-des-15-et-22-mars-2020-en-situation-d-epidemie-de-coronavirus-COVID-19
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Elections-municipales-2020/Organisation-des-elections-municipales-des-15-et-22-mars-2020-en-situation-d-epidemie-de-coronavirus-COVID-19
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Elections-municipales-2020/Organisation-des-elections-municipales-des-15-et-22-mars-2020-en-situation-d-epidemie-de-coronavirus-COVID-19
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Elections-municipales-2020/Organisation-des-elections-municipales-des-15-et-22-mars-2020-en-situation-d-epidemie-de-coronavirus-COVID-19
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clare pentru a evita 

deschiderea unui număr 

mare de buletine de vot, 

pentru a evita ștampilarea 

acestora cu ștampila de 

control și anularea la finalul 

zilei dacă nu sunt folosite 

 

 Alegătorii trebuie îndrumați 

să utilizeze propriile 

instrumente de scris pentru 

semnarea listelor electorale 

sau completarea unor 

plângeri; publicarea unor 

reglementări în acest sens 

 

 Postarea unor afișe 

informative în toate secțiile 

de votare cu privire la noile 

reguli și riscuri. Afișe pot fi 

postate inclusiv în cabinele 

de vot22.  

 

 Dezvoltarea de proceduri 

privind scanarea actelor de 

identitate, pentru a reduce 

contactul operatorilor cu un 

numar mare de documente 

 

 Stabilirea unor reguli clare 

privind distanțarea socială 

pentru operatorii de exit poll-

uri  

 

Numărarea și centralizarea 
rezultatelor 

 
 Proceduri clare (programare 

a transportului, distanțare) 

                                                 
22 Pentru mai multe indicații a se vedea 
exemplul australian - 

www.ecq.qld.gov.au/elections/election-

pentru centralizarea 

rezultatelor la birourile 

electorale județene, unde se 

stă de obicei mult la coadă 

 

 Dezvoltarea unei metodologii 

clare pentru a stabili regulile 

protecție care trebuie să 

existe la numărarea voturilor 

și transportul acestora 

(inclusiv sigilarea și 

transportul sacilor, stocarea 

lor etc.) 

 

 Pe cât posibil, se va consolida 

capacitatea de a oferi 

consultanță membrilor 

birourilor electorale cât timp 

sunt în secție, pentru a 

reduce posibila prelungire a 

timpului de așteptare din 

cauza erorilor identificate în 

procesele verbale la sosirea 

la BEJuri.  

 

 Se introduce obligativitatea 

schimbării echipamentului de 

protecție folosit de către cei 

din secții/birourile electorale 

cu o anumită periodicitate, 

conform recomandărilor 

medicale 

 

Votarea în condiții speciale 
 

 Urna specială poate deveni 

un factor de risc, mai ales în 

spații închise precum cămine 

de bătrâni, spitale sau 

events/2020-local-government-elections-covid-
19-protection-measures 

http://www.expertforum.r/
http://www.ecq.qld.gov.au/elections/election-events/2020-local-government-elections-covid-19-protection-measures
http://www.ecq.qld.gov.au/elections/election-events/2020-local-government-elections-covid-19-protection-measures
http://www.ecq.qld.gov.au/elections/election-events/2020-local-government-elections-covid-19-protection-measures
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închisori. Poate fi explorată 

posibilitatea de a introduce 

votul prin corespondență în 

paralel doar pentru astfel de 

categorii de votanți, cu 

înscriere online, în avans. 

Având în vedere timpii foarte 

scurți pentru procesarea 

plicurilor, este posibil ca 

votul prin corespondență să 

nu fie viabil pentru toate 

aceste categorii de alegători; 

în același timp, posibilitatea 

de a face solicitări pentru a 

vota poate fi limitată.  

 

 Deschiderea unor secții 

speciale, unde este posibil, 

pentru persoanele infectate 

sau pentru categoriile 

menționate anterior.  

 

 Regulile înscrierii pentru 

votul prin metode alternative 

(urnă specială, 

corespondență etc) trebuie 

relaxate pentru a permite 

înscrierea din timp, nu doar 

cu o zi înainte. Solicitările se 

pot face către birourile 

electorale de circumscripție, 

pentru a avea o vedere de 

ansamblu asupra numărului 

de cazuri și dispersiei 

acestora. Introducerea unor 

formulare tipizate poate 

simplifica procesul. 

 

Disputele electorale 
 

 Pentru a simplifica procedura 

de depunere a unor plângeri, 

se pot furniza modele în 

format electronic sau în 

secțiile de votare, care să 

scurteze timpul depus de 

petent pentru completare  

 
Observarea alegerilor 

 
 Modificarea procedurii de 

acreditare a observatorilor, 

conform Legii 208/2015 

(introducerea unei proceduri 

similare cu cea de la 

parlamentare). Procedura 

curentă presupune 

transmiterea de documente 

de către observatori către 

organizațiile care 

acreditează, care mai departe 

trimit cererile către birourile 

electorale județene. 

Procedura este birocratică și 

implică utilizarea 

documentelor tipărite.  

 

 Asigurarea unui spatiu sigur 

pentru observatori, delegați 

sau alte persoane care 

observă procesul electoral, 

fără a genera aglomerație 

 

 
În același timp, EFOR reiterează 

recomandările din rapoartele 
anterioare de monitorizare – 

www.expertforum.ro/program/proc
ese-electorale.  
 

Raportul privind alegerile locale 

din 2016 poate fi consultat pe 
pagina 

www.expertforum.ro/alegerile-
locale-2016-intre-schimbare-si-

stagnare. 

http://www.expertforum.r/
http://www.expertforum.ro/program/procese-electorale/
http://www.expertforum.ro/program/procese-electorale/
http://www.expertforum.ro/alegerile-locale-2016-intre-schimbare-si-stagnare/
http://www.expertforum.ro/alegerile-locale-2016-intre-schimbare-si-stagnare/
http://www.expertforum.ro/alegerile-locale-2016-intre-schimbare-si-stagnare/
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