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Alegerile au fost un subiect 
aproape invizibil în timpul stării de 

urgență. Între timp, în spațiul 
public au fost avansate datele la 

care ar putea să aibă loc alegerile 
locale și cele parlamentare. Iar 

pentru că timpul rămas pentru 

organizarea proceselor electorale 
este tot mai scurt, am întrebat1  

 
 

                                                 
1 Răspunsurile sunt preluate din cadrul 
dezbaterii Organizarea alegerilor în timpul 
pandemiei. Scenariile partidelor politice, 
organizată de EFOR pe 4 iunie, care poate fi 
urmărită integral pe pagina web 

www.expertforum.ro/partide-alegeri-2020/. De 
asemenea, EFOR a organizat o dezbatere în 

luna mai, la care au participat experți 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

partidele politice din România cum 

arată modificarea legislației, 
procesul de depunere a 

candidaturilor și campania 
electorală, finanțarea acesteia, dar 

și ziua alegerilor. 
 

Puteți găsi în cele ce urmează ideile 
exprimate de lideri ai principalelor 

partide politice, dar și o listă de 

internaționali ai International Foundation for 
Electoral Studies, reprezentanți ai AEP, STS, 
Poștei Române, Institutului Național de 
Statistică, altor instituții implicate în 
organizarea alegerilor, OSCE/ODIHR, 

observatori, dar și reprezentați ai ambasadelor 
din România. 

EFOR a discutat cu partidele politice despre viziunea lor cu 

privire la alegerile locale și parlamentare din 2020 și despre 

măsurile ce trebuie luate pentru a organiza alegerile în 
siguranță 

 

http://www.expertforum.ro/partide-alegeri-2020/
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recomandări ale EFOR2 care se 

referă la mai multe etape ale 
procesului electoral. Demersul 

nostru are scopul de a pune în 
prim plan siguranța în timpul 

procesului electoral, de a identifica 
bune practici din alte țări care au 

organizat alegeri, dar și de a 
confirma că drepturile alegătorilor, 

principiile constituționale și 
standardele internaționale își 

păstrează prioritatea. Nu în ultimul 
rând, considerăm că nu putem 

trece peste aceste provocări fără 
dialog și fără consens.  

 

La dezbatere au participat: 
 

 Violeta Alexandru – Ministrul 

muncii și protecției sociale / 

Președinta Organizației Partidului 

Național Liberal București 

 Cristina Trăilă – Deputat, 

Partidul Național Liberal (PNL) 

 Florin Petre Manole – Deputat, 

Partidul Social Democrat (PSD) 

 Dan Barna – Președinte, 

Uniunea Salvați România (USR) 

 Eugen Tomac – Președinte, 

Partidul Mișcarea Populară (PMP) 

 Victor Ponta, Președinte, Pro 

România 

 Dragoș Tudorache – Președinte 

executiv al Biroului Național, 

Partidul Libertate, Unitate și 

Solidaritate (Plus) / 

Europarlamentar 

 Csoma Botond – Deputat, 

Uniunea Democrată Maghiară 

din România (UDMR) 

 

 
 

 

                                                 
2 Puteți citi mai pe larg propunerile EFOR în 

Policy brief 87, Alegerile locale în pandemie. 
Câteva scenarii, www.expertforum.ro/alegeri-
locale-pandemie-scenarii/ 
3 Propunerea legislativă privind prelungirea 
mandatelor autorităților administrației publice 

locale, precum și pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

Data alegerilor 

 
EFOR 

- Alegerile locale trebuie să 

aibă loc în septembrie, iar 
cele parlamentare – dacă 

situația epidemiologică nu se 
modifică negativ, la termen, 

în luna decembrie 

- Calendarul electoral nu 

trebuie să afecteze 

desfășurarea în condiții 
normale a alegerilor3 

 
 

PNL 
 Alegerile locale trebuie să 

aibă loc în septembrie 
 

PSD 
 În baza realității medicale de 

azi, PSD nu vrea să împingă 
alegerile mai târziu, anul 

viitor; depinde și de ceea ce 

se va întâmpla din punct de 
vedere epidemiologic 

 
USR 

 E regretabil că a trebuit 
Curtea Constituțională să 

soluționeze acest aspect. E 
nevoie ca data sau datele să 

fie agreate printr-o dezbatere 
a partidelor politice. 

 Alegerile trebuie să aibă loc 
într-un termen cât mai scurt. 

Scenariu probabil: alegeri 
locale organizate pe final 

septembrie, început de 

administrativ stabilește că termenul perioada 

electorală se întinde pe 60 de zile în loc de 75, 
ceea ce ar putea comprima și afecta 
organizarea unor activități, în condițiile în care 
alegerilor locale sunt cele mai stufoase din 
perspectiva procedurilor,  

https://senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L367&
an_cls=2020  

http://www.expertforum.r/
http://www.expertforum.ro/alegeri-locale-pandemie-scenarii/
http://www.expertforum.ro/alegeri-locale-pandemie-scenarii/
https://senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L367&an_cls=2020
https://senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L367&an_cls=2020
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octombrie și parlamentarele 

la termen.  
 Prelungirea alegerilor pentru 

la anul ar putea însemna 
pierderea a nouă luni din 

șansa de a face reforme  
 

Pro România 
 Depindem de situatia 

sanitară; dacă vine un al 
doilea val, trebuie să 

amânăm alegerile până 
dispare 

 Dacă nu avem un nou val de 
pandemie, cel mai logic este 

să organizăm alegerile la 

date cât mai apropiate (1-2 
săptămâni între ele). O 

campanie prelungită de șase 
luni este o catastrofă pentru 

o țară aflată în criză 
economică. Este și mai logic 

să aibă loc la date apropiate 
și din punctul de vedere al 

organizării, cheltuielilor, 
riscului de răspândire a 

virusului, precum și din 
punct de vedere politic. Pro 

România va vota în 
Parlament în acest sens 

 Obiectivele Pro România 

sunt: 1) alegeri în două 
tururi de anul acesta și  

alegerea președintelui 
consiliului județean dintre 

consilieri, 2) respectiv data 
alegerilor să nu fie la o 

diferență mai mare de două 
săptămâni între locale și 

parlamentare. 
 

 
UDMR 

 Susține organizarea 
alegerilor locale în 

septembrie sau cel târziu în 

octombrie și organizarea 
alegerilor parlamentare la 

termen. Dacă situația 

sanitară permite acest lucru, 
nu există niciun motiv 

justificat să amânăm 
alegerile pentru anul viitor. 

Nu este un mesaj corect 
pentru societate să susțină 

amânarea alegerilor. 
 

 
PMP 

 Alegerile vor avea loc pe 27 
septembrie, nu putem 

prelungi la nesfârșit 
mandatele aleșilor locali 

 Data este rezonabilă relativ 

la ieșirea din starea de 
urgență și este nevoie de 

timp pentru a organiza 
alegerile, nu se pot organiza 

de pe o săptămână pe alta. 
 

Plus 
 Nu putem accepta o 

prelungire - folosind pretextul 
pandemiei - mult prea lungă 

a mandatelor existente, 
pentru că ar duce la șuntarea 

responsabilității  
  

 

Sistemul electoral și 
reprezentantivitatea aleșilor 

 
EFOR 

- Alegerile locale trebuie să 

aibă loc potrivit unui sistem 
majoritar în două tururi de 

scrutin în 2024, având în 
vedere că perioadă rămasă 

până la alegerile din acest an 
este prea scurtă pentru 

reforme de asemenea 
dimensiune 

- Autoritățile electorale, 

partidele politice trebuie să 
explice cât mai bine 

alegătorilor contextul 

http://www.expertforum.r/
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epidemiologic și noile reguli 

de vot pentru a asigura o 
prezență cât mai crescută la 

locale și parlamentare 
 

PNL 
 Determinarea Partidului 

Național Liberal de a susține 
alegerile în două tururi a fost 

probată prin asumarea 
răspunderii în fața 

Parlamentului. Nu s-a 
schimbat cu nimic părerea pe 

acest subiect 
 

PSD 

 Unul dintre lucrurile 
importante este - mai ales 

dacă ne referim la istoria 
recentă sau mai puțin 

recentă - să nu ne facem că 
nu noi am propus alaltăieri, 

unul sau două tururi, și să 
fim acum propovăduitorii 

variantei inverse. De parcă 
am fi noi pe piață și nu 

suntem noi cei care am 
propus asta. Nu mă refer 

evident la PSD. 
 Trebuie să lăsăm la o parte, 

pe cât posibil, ipocrizia și să 

încercăm să legiferăm nu 
pentru 2020, cu siguranță, și 

nu după sondaje 
 

USR 
 Alegerea primarilor în două 

tururi de scrutin e o opțiune 
legitimă. Această prevedere 

trebuie să facă parte din 
reforma Constituției, una de 

care chiar avem nevoie. Sunt 
multe locuri unde e nevoie 

de o reformă constituțională. 
 USR/Plus are un dezavantaj 

clar fără sistemul electoral cu 

primari în două tururi. Au 
fost oportunități și pentru 

PSD și pentru PNL să avem 

alegeri în două tururi. Nu 
este în interesul strategic al 

acestor partide, cel puțin la 
aceste alegeri. 

 Legitimitatea primarilor este 
posibil să fie și mai mică, 

dacă vor fi aleși cu un 
procent mai mic de voturi  

 Teama de participare a 
votanților la procesul 

electoral poate conduce la 
legitimitate scăzută 

 
Pro România 

 Faptul că există această 

înțelegere între PNL și PSD 
de a nu avea alegeri în două 

tururi la primari și de a nu 
avea președintele de consiliu 

județean aleși dintre 
consilieri este o gravă 

deturnare a ceea ce ne dorim 
să facem în viitor.  

 O să avem mari dezamăgiri 
legate de aleșii locali. 

 
 

 
PMP 

 Alegerea în două tururi a 

reprezentat și reprezintă în 
continuare un obiectiv 

important. Am fi putut avea 
două tururi, a existat cel 

puțin o disponibilitate 
probată (proiectul PNL de la 

începutul lui 2020) și regretă 
că nu vom avea în acest an 

alegeri în două tururi. Pentru 
administrația românească 

este absolut necesar să 
revenim la alegerile în două 

tururi 
 

Plus 

 Susține două tururi la 
alegerile locale 

http://www.expertforum.r/
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Modificarea legislației, 
organizarea alegerilor și Cod 

Electoral  
 

EFOR 

- Amendamentele legislative 

trebuie să se realizeze într-

un mod transparent și 
participativ și să rămână în 

cadrul constituțional și al 
angajamentelor 

internaționale (OSCE, GRECO 
etc).  

- Deși unele modificări urgente 

sunt necesare, aspectele 
esențiale legate de drepturile 

alegătorilor nu trebuie 
modificate prin ordonanță de 

urgență.  

- Predictibilitatea și stabilitatea 

trebuie să rămână principii 

de bază ale procesului 

- Partidele politice și 

autoritățile trebuie să 

consulte publicul 

- Niciun fel de reformă 

semnificativă (în special dacă 

afectează negativ drepturile 
alegătorilor) nu ar trebui 

introdusă în această perioadă 

- Orice reformă trebuie să fie 

realistă – trebuie consultate 

instituțiile tehnice care 
gestionează sau contribuie la 

organizarea alegerilor, cum 
ar fi Poșta Română, pentru a 

vedea dacă există 

capacitatea instituțională 
corespunzătoare. 

- Trebuie luate în considerare 
și bugetate costuri 

suplimentare (protecția 

alegătorilor și a 
administrației electorale, 

costurile pentru votul prin 
corespondență, remunerarea 

suplimentară a membrilor 

birourilor electorale, 

campaniile de informare 
suplimentare etc) 

- Adoptarea unui Cod Electoral 

este absolut necesară, iar 
perioada 2020-2024 permite 

partidelor politice și AEP să 
producă un set de reguli 

consolidate 
 

PSD:  
 E important ca tot ceea ce ar 

trebui să se facă în legătură 
cu alegerile în această 

perioadă să se facă prin 
consens și prin dialog 

transpartinic, la care să 
participe societatea civilă. 

Dacă ne uităm la modelul 

modificărilor la legislația 
electorală după alegerile 

europarlamentare, care s-au 
făcut prin consens și cu 

participarea societății civile, 
avem un model de dialog și 

pentru acest an. În plus față 
de acel exemplu e nevoie să 

avem și experții de sănătate 
publică care să vină evident 

cu un input specific. 
 Cod electoral consolidat: nu 

este împotrivă, dar trebuie 
agreate niște principii. 

Trebuie să nu legiferăm 

pentru 2020 sau după 
sondaje, ci pentru viitor. 

2024 este un termen fezabil 
și predictibil.  

 
USR 

 Legislația actuală sprijină 
partidele vechi, mari, dintr-

un reflex de legiferare care 
nu surprinde foarte tare.  

 
 Cod electoral: capacitatea 

acestui Parlament este una 
limitată; a fost în mare 

http://www.expertforum.r/
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măsură reactiv pe agenda 

zilei. Un Cod electoral 
structurat și elaborat 

presupune un alt tip de 
majoritate pe care aceste 

alegeri să poată să genereze. 
 

UDMR 
 Cu trei luni înainte alegerilor 

nu putem avea o reformă 
structurală a sistemului 

electoral. Nu ar trebui să 
facem modificări substanțiale 

în privința sistemului 
electoral; genul acesta 

reforme s-ar putea face în 

primul an al următorului 
mandat 

 Timpul este scurt pentru 
adoptarea unui Cod 

Electoral, dar se poate lucra 
la el după alegeri, pentru a fi 

folosit în 2024.  
 Ar fi de dorit să avem un Cod 

electoral cu predictibilitate 
pe termen lung și susținem 

acest lucru. 
 

Plus 
 

 O astfel de dezbatere ar fi 

trebuit inițiată de AEP sau 
Guvern, care să înceapă o 

dezbatere cu partidele 
politice și societatea civilă 

pentru a identifica 
provocările și posibilele 

soluții. E absolut necesar ca 
AEP-ul și Guvernul să își 

asume leadership-ul cât mai 
curând 

 E foarte important să pornim 
de la responsabilitate 

discuția despre cum 
organizăm aceste alegeri, în 

primul rând față de siguranța 

cetățenilor.  

 Responsabilitatea se 

regăsește în primul rând la 
politicieni, care trebuie să se 

gândească la siguranța 
cetățenilor. Responsabilitatea 

foarte mare se găsește la 
autorități (AEP, Guvern), de 

unde trebuie să vină soluțiile 
și reflexul de a dezbate și de 

a se consulta mult mai mult 
decât în vremuri normale. 

Soluțiile noi trebuie pregătite, 
testate 

 Responsabilitatea este și la 
Parlament, care trebuie să 

înțeleagă și să-și asume să 

adopte repede modificări 
legislative, ca să introducem 

soluții noi pentru aceste 
alegeri 

 Cod electoral: legislatia este 
vraiște. Nu mai este timp 

acum, dar trebuie să fie o 
preocupare pentru următorul 

Parlament și un angajamane 
politic, electoral  

 
 

Drepturile alegătorilor și 
accesul la vot 

 

EFOR 
 Procesul electoral trebuie să 

asigure participarea unui 
număr cât mai mare de 

votanți și să fie cât mai 
incluziv. 

 Trebuie să asigurăm accesul 
la procesul electoral pentru 

grupuri vulnerabile și speciale 
(persoane internate, care 

execută sentințe privative de 
libertate, infectate cu COVID 

19 etc.) 
 

 

PSD 

http://www.expertforum.r/
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 Pe parcursul pandemiei au 

fost afectate niște drepturi 
(conform propriei păreri și a 

unor poziții exprimate de 
societatea civilă), în afara 

celor care trebuiau limitate, 
iar prețul pe care l-am plătit 

nu trebuie să se extindă și 
către dreptul electoral 

 Avem nevoie de o cât mai 
rapidă mobilizare a 

guvernului și AEP față de 
experți privind normele 

desfășurării votului 
 

PMP 

 Trebuie să permitem tuturor 
cetățenilor să voteze, 

inclusiv celor infectați cu 
COVID-19 

 
Plus  

 
 Accesul este esențial tocmai 

pentru că există această 
provocare a pandemiei. 

 Autoritățile trebuie să 
asigure un acces cât mai 

mare la vot; trebuie să ne 
asigurăm că avem 

legitimitatea votului 

 
Candidaturi și depunerea de 

semnături 
 

EFOR 
 Numărul de semnături 

trebuie redus la jumătate; 
această practică trebuie 

menținută în legislație și în 
afara perioadei de pandemie4 

 Autoritățile trebuie să 
dezvolte o metodologie 

eficientă și inclusivă care să 
permită strângerea 

                                                 
4 Proiectul aflat în dezbatere în Parlament la 
momentul publicării acestui document prevede 

reducerea numărului de semnături la jumătate 

semnăturilor și depunerea 

candidaturilor online 
 Legea poate prevede 

alternativa unui depozit 
financiar la strângerea de 

semnături, dar doar ca 
alternativă și doar în 

perioada de pandemie, nu ca 
măsură permanentă 

 
 

USR 
 Reducerea numărului de 

semnături prin OUG este un 
aspect pozitiv 

 

UDMR 
 

 Ar trebuie să renunțăm la 
numărul mare de semnături 

la depunerea listelor de 
candidaturi, care ar ajuta și 

formațiunile politice mai mici 
să participe la procesul 

electoral 
 

PMP 
 Campania legată de 

semnături trebuie regândită 
pentru că numărul este 

foarte mare și ar trebui să 

reducem numărul de 
semnături.  

 PMP a venit cu o alternativă: 
de a elimina semnăturile și 

de a introduce garanții; cei 
care obțin scoruri de minim 3 

la sută pot recupera aceste 
garanții. 

 Trebuie să existe alternative, 
de a depune dosarele de 

candidatură on-line 
 

 
 

pentru alegerile locale din 2020 
https://senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L367&

an_cls=2020 

http://www.expertforum.r/
https://senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L367&an_cls=2020
https://senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L367&an_cls=2020


Cum văd partidele politice alegerile din 2020? 

 

8 

w
w

w
.e

x
p
e
rtfo

ru
m

.ro
  

Plus 

 Susține reducerea numărului 
de semnături; dacă nu vrem 

reducerea semnăturilor, 
pentru că vrem în continuare 

să menținem un prag al 
legitimării cât mai ridicat, 

trebuie să găsim soluții 
electronice, online, de 

strângere a semnăturilor; 
putem introduce modificări 

legislative pentru a putea 
facilita strângerea de 

semnături, care să vină la 
pachet cu modificările 

necesare pentru organizarea 

alegerilor; AEP poate 
dezvolta o platformă în acest 

sens, astfel încât cetățenii să 
trimită declarații pe proprie 

răspundere, însoțite de copii 
ale actelor de identitate; 

simpla reducere a numărului 
de semnături nu e suficientă 

 
Campania electorală și 

finanțarea campaniei electorale 
 

EFOR 
 Procesul electoral trebuie să 

rămână competitiv. Metodele 

de campanie trebuie să țină 
cont de toate categoriile de 

alegători fără a discrimina 
(de exemplu alegătorii care 

nu au acces la mijloace de 
comunicare online) 

 Competitorii trebuie să aibă 
acces echitabil la radio/TV, în 

condiții mai facile decât în 
situația normală 

                                                 
5 Mai multe recomandări legate de finanțarea 
partidelor politice și campaniilor electorale 
găsiți în rapoartele EFOR 
www.expertforum.ro/subventii-dedicatie-2020, 

www.expertforum.ro/amendamente-
finantarea-partidelor, 

www.expertforum.ro/subventii-partide, 

 Regulile privind finanțarea 

campaniei ar trebui să 
permită alocarea unor 

procente mai mari pentru 
online (în prezent 30%) și 

media (40%) 
 Regulile pentru campania 

electorală outdoor trebuie să 
permită mai multă vizibilitate 

(bannere, meshuri, 
autocolante etc) 

 Finanțarea partidelor și a 
campaniei trebuie să rămână 

transparentă și să se 
continue implementarea 

recomandărilor organizațiilor 

internaționale. 
 Se poate extinde utilizarea 

instrumentelor online pentru 
raportări și controale, pentru 

finanțarea partidelor politice 
și campaniilor electorale 

 Extinderea termenelor pentru 
rambursări 

 Introducerea unor reguli mai 
clare pentru precampanie, 

similare cu cele din perioada 
de campanie (marcarea 

tuturor materialelor de 
promovare folosite de partide 

cu numele partidului, al 

companiei care le-a realizat, 
numărul de exemplare, unde 

este cazul etc) 
 Alocarea mai multor fonduri 

din subvenții pentru partide 
la nivel local (creșterea 

pragului de 25% din fonduri 
alocate pentru local la 50% și 

alocarea de fonduri partidelor 
care primesc mandate de 

primar sau consilier)5. 

www.expertforum.ro/9-reforme-pentru-alegeri-
2020/. De asemenea, EFOR a înaintat în luna 
iunie către AEP o serie de comentarii privind 
proiectul pentru modificarea legii finanțării 

partidelor și campaniilor electorale, 
www.expertforum.ro/comentarii-proiect-lege-

334-finantare-partide/. Unele dintre 

http://www.expertforum.r/
http://www.expertforum.ro/subventii-dedicatie-2020,
http://www.expertforum.ro/amendamente-finantarea-partidelor
http://www.expertforum.ro/amendamente-finantarea-partidelor
http://www.expertforum.ro/subventii-partide,
http://www.expertforum.ro/9-reforme-pentru-alegeri-2020/
http://www.expertforum.ro/9-reforme-pentru-alegeri-2020/
http://www.expertforum.ro/comentarii-proiect-lege-334-finantare-partide/
http://www.expertforum.ro/comentarii-proiect-lege-334-finantare-partide/
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PNL 

 Un partid politic este într-o 
continuă campanie electorală 

privind popularizarea ideilor, 
legătura cu cetățenii 

 PNL București o să asigure 
transparență totală 

referitoare la cheltuielile din 
precampanie, din campanie 

 Vor apărea strategii noi de 
campanie; se vor evita 

activitățile cu public 
numeros, rămân în vigoare și 

alte intrumente: dialog cu 
alegătorii care vor să 

adreseze întrebări; activități 

cu public redus (întâlniri în 
condiții stricte);  

 Nu vor face exces de bani, 
nu sunt pentru o campanie 

opulentă 
 Autoritatea Electorală 

Permanentă trebuie să-și 
adapteze puțin procedurile 

de control, pentru că una 
este să faci controlul pe 

metode clasice de campanie 
și alta este să o faci în 

condițiile de față. 
 Ține de fiecare partid să fie 

responsabil în cheltuirea 

banilor publici și a celor 
proveniți din alte resurse 

 
PSD 

 Recomandările EFOR sunt 
juste, corecte, răspund unei 

necesități de moment 
 Discutiile despre procentele 

privind alocările pentru mass 
media în campanie sunt 

deschise. Nu au o opinie 
clară, dacă trebuie să fie cu 

10 procente mai mult sau cu 
cinci procente mai mult; sunt 

                                                 
recomandările EFOR se regăsesc și în proiectul 

de lege al AEP 

detalii care cred că pot face 

obiectul consensului. 
 Există o temă transversală 

care trebuie avută în vedere 
privind modificările care 

trebuie aduse: campania din 
online o sa fie mai intensă. În 

context românesc, exista 
mulți cetățeni care nu au 

acces online ca cei din urban 
mare, studii superioare, dar 

au aceleași drepturi. Nu 
putem să îi lăsăm pe cei mai 

puțin e-citizens mai la 
marginea campaniei, sau să 

avem cu ei mai puține 

instrumente. Nu trebuie ca 
din motive de sănătate 

publică, care sunt 
importante, să generăm un 

tratament mai putin egal față 
de această categorie. 

 
USR 

 Campania se va muta în 
online mai mult decât eram 

obișnuiți până în prezent; 
distribuirea de fluturași, 

adunările sau caravanele nu 
o să se mai întâmple la fel în 

contextul sanitar actual 

 Fiecare partid se va adresa 
bulei proprii de electorat, 

fiecare o să vorbească pentru 
ai lui, o să fie nevoie de 

creativitate să iasă din aceste 
bule  

 Alocarea de fonduri de către 
Guvern pentru media a fost o 

decizie care va avea impact 
asupra ceea ce înseamnă 

perspectiva electorală. Pentru 
USR s-a reflectat într-o 

prezență spre inexistent a 
purtătorilor de mesaj la 

televiziuni în zona de media 

http://www.expertforum.r/
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mainstream. Există un reflex 

natural al fiecărui om, 
dincolo că e media sau nu, 

să nu invite critici ai 
binefăcătorului. 

 
 

UDMR 
 Regretă prezența în spațiul 

public a discuțiilor privind 
vânzarea Ardealului, care ne 

întorc în anii ‘90 
 Trebuie să informăm 

cetățenii, dacă situația 
sanitară ne permite. Nu 

trebuie să renunțăm la 

campania door to door, 
pentru că sunt cetățeni care 

nu au acces la internet si nu 
trebuie excluși din procesul 

electoral 
PMP 

 
 O să fie o campanie foarte 

dificilă; nu vom mai avea 
reuniuni cu mulți alegători, 

mitinguri.  
 E nevoie de o reglementare 

din punct de vedere al 
procedurilor extrem de 

precise din partea Autorității 

Electorale Permanente și în 
legislația pe care va trebui să 

o modificăm în următoarea 
perioadă  

 
Plus 

 
 Campania electorală: trebuie 

să ne gândim la modul în 
care partidele se pot 

prezenta în fața 
electoratului; este 

responsabilitatea AEP și a 
Guvernului să gândească o 

platforma online pentru 

candidați, care să permită 
șanse egale.  

 Există riscul real al 

dezinformării care privește 1) 
partidele și candidații – care 

trebuie să facă fact-checking 
și 2) procesul electoral, 

pentru a descuraja oamenii 
sa iasă la vot. AEP și 

Guvernul trebuie să își facă 
un sistem de fact-checking 

astfel încât să ofere cât mai 
multă transparență 

electoratui despre tot ce se 
întâmplă, referitor la 

măsurile  - mai ales dacă se 
va merge cu măsuri noi, 

inovatoare, care nu au mai 

fost testate până acum în 
procese electorale - tocmai 

pentru a menține 
credibilitatea procesului 

electoral și încrederea 
oamenilor. 

 
 

Metode alternative de vot și 
alegerile din străinătate 

 
EFOR 

 Nicio metodă de vot nouă nu 
ar trebui introdusă fără 

testare (vot electronic, vot 

prin corespondență 
generalizat). 

 Credem că votul prin 
corespondență generalizat nu 

este posibil la alegerile 
locale, iar pentru alegerile 

parlamentare trebuie avută o 
discuție foarte serioasă 

despre capacitatea 
instituțiilor implicate de a 

gestiona vot prin 
corespondență pentru toți 

alegătorii 
 Votul prin corespondență ar 

putea fi folosit pentru 

categoriile speciale de 

http://www.expertforum.r/
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alegători, ca alternative la 

urna special 
 Utilizarea votului prin 

corespondență în străinătate 
trebuie încurajată pentru 

parlamentare, ținând totuși 
cont de posibile restricții sau 

limitări de organizare și 
transport (cum ar fi 

închiderea aeroporturilor) a 
plicurilor, cauzate de valul 

doi al pandemiei 
 EFOR nu susține 

introducerea votului prin 
Internet 

 

PNL 
 Această pandemie ne-a prins 

descoperiți pe anumite zone. 
Este nevoie de vot prin 

corespondență. Votul prin 
corespondență a facilitat 

votul din diaspora 
 Votul electronic ar fi util, 

rămâne să găsim soluții 
tehnice. Susține votul 

electronic, inclusiv la locale. 
AEP și STS pot genera o 

soluție tehnică. Pentru a da 
drumul proiectului, trebuie 

să minimizăm eventualele 

erori, să creștem gradul de 
încredere și să nu mai 

transmitem în spațiul public 
mesaje alarmiste. Trebuie să 

facem un efort de 
mentalitate, nu neapărat 

tehnic. 
 În societatea în care trăim 

votul prin corespondență, 
electronic se adresează unui 

electorat cu agenda plină, le 
este util; este un drept pe 

care îl au și vor să-l exercite 
cât mai rapid.  

 Capacitatea Poștei a fost 

testată și a făcut față prin 

livrarea pensiilor înainte de 

Paște. 
 

PSD 
 Legat de votul electronic, 

trebuie să ținem cont de 
contextul românesc; nu toți 

cetățenii sunt așa pricepuți 
sau conectați din punct de 

vedere tehnologic. Pe de altă 
parte, acesta este trendul și 

nu putem să ne opunem. E 
important să avem, într-un 

termen rezonabil, această 
opțiune, dar fără a uita de 

metodele tradiționale, ținând 

cont de constrângerile pe 
care le avem (lipsa de 

conexiune la internet sau 
chiar la electricitate) 

 Din punctul de vedere al 
alegerilor din diaspora: la 

nivelul ante-pandemie, 
Parlamentul a răspuns corect 

și adecvat problemelor din 
diaspora, mărind numărul de 

zile, de secții. Faptul că a 
mers bine la prezidențiale- 

alegerile cel mai bine 
organziate în diaspora - este 

o certificare a faptului că s-a 

legiferat corect.  
 Are deschiderea să asculte 

propuneri din zona experților 
dacă există nevoi noi de 

legiferare.  
 Trebuie să ne uităm și la 

răspunsurile statelor și 
situația epidemiologică a 

statelor unde se află cetățeni 
români 

 
USR 

 Votul prin corespondență să 
fie folosit pentru alegerile 

locale; e o mare reformă, - 

chiar dacă o reformă 
structurală a sistemului nu se 
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poate face pe termen scurt - 

posibilitatea de a putea vota 
și la locale prin 

corespondență poate crește 
cifrele de participare 

 Poșta Română se descurcă; 
nu este o problemă tehnică 

de capacitate a instituției. 
 La locale nu vom avea nici 

voturile din diaspora, nici 
listele suplimentare, vor 

rămâne destul de puține care 
se coroborează cu teama de 

alegătorilor de a se infecta 
cu COVID-19. Din această 

perspectivă, o promovare 

agresivă a votului prin 
corespondență ar putea să 

dea șansa multora din 
diaspora să voteze.  

 Șansa sa introducem vot 
electronic la aceste alegeri 

locale sau parlamentare e 0 
 

Pro România 
 Susține orice fel de măsură 

modernă de vot, cu toate 
garanțiile de securitate; e 

prima dată când avem un 
partid cu toate pârghiile în 

stat și trebuie să ne 

asigurăm că nu se fraudează 
votul 

 
UDMR 

 La europarlamentare a 
existat un interes relativ 

scăzut pentru votul prin 
corespondență. În condițiile 

pandemiei, ar putea discuta 
introducerea acestui sistem 

de vot prin corespondență și 
la alegerile locale, dar nu are 

o așteptare foarte mare în 
acest sens. 

 Nu suntem pregătiți tehnic 

să asigurăm securitatea 
votului prin internet. Nu 

susține votul prin Internet în 

acest moment și nu este o 
opțiune fezabilă la aceste 

alegeri. 
 

Plus 
 Votul prin corespondență 

sună bine, dar nu s-a așezat 
cultural în colectivul din 

România. Singura soluție 
pentru alegătorii din 

străinătate pentru locale este 
tot votul prin corespondență; 

AEP-ul poate dezvolta o 
platformă pe care cei care au 

domiciliul în țară și vor să 

voteze, să se înscrie, să 
primească buletinele de vot 

aferente domiciliului pe care 
îl au înregistrat la Evidența 

Populației și să poată vota 
punctual pentru locale, 

relevant la localitatea 
respectivă. Alta variantă 

pentru a asigura un astfel de 
vot în diaspora, tehnic și 

legislativ, nu avem 
 Există reticențe cu privire la 

votul electronic, nu putem 
încă asigura siguranța 

acestuia. Este un vis frumos 

pentru acest moment 
 În 2016, Guvernul a solicitat 

un audit de securitate pentru 
SIMPV, mai ales că a fost 

introdusă raportarea 
electronica a proceselor 

verbale prin intermediul 
tabletelor. Auditul s-a 

realizat, a durat destul de 
mult și se poate face și 

pentru votul electronic. Dacă 
în acest caz exista și varianta 

pe hârtie a procesului verbal, 
pentru a verifica datele, la 

votul electronic nu există  

 În Estonia, votul prin Internet 
a venit târziu, într-un proces 
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de digitalizare care începuse 

mult înainte și care trecuse 
prin foarte multe etape, care 

la noi nici nu au început. Nu 
este posibil să introducem 

anul acesta, dar este o 
opțiune pentru 2024, pentru 

care trebuie să trecem 
printr-o etapă de digitalizare 

administrativă 
 

Ziua votului 
 

EFOR 
 Votul în secții trebuie să 

rămână principalul mijloc de 

vot 
 Votul se poate extinde pe 

două zile  
 Autoritățile trebuie să aloce 

echipamente și măsuri de 
protecție sanitară pentru 

secțiile de votare și activități 
conexe (gestionarea votului 

prin corespondență, 
centralizarea rezultatelor la 

birourile electorale, 
activitatea birourilor de 

circumscripție etc)  
 Deschiderea/relocarea mai 

multor secții în spații 

alternative (săli de sport, 
case de cultură, corturi etc) 

 Se pot impune intervale 
preferențiale pentru anumite 

categorii vulnerabile  
 Trebuie luate măsuri 

suplimentare pentru a 
permite votarea în siguranță 

de către categorii speciale de 
alegători (dizabilități, 

internați, confirmați sau 
suspecți COVID etc) 

 Trebuie simplificate și 
debirocratizate procedurile 

privind acreditarea 

observatorilor (similar 

procedurilor din Legea 

208/2015) 
 Trebuie asigurate condiții de 

siguranță pentru observatori, 
delegați și alte persoane 

acreditate în secții 
 

PNL 
 Ar fi utilă extinderea votului 

la mai multe zile 
 

UDMR 
 Principalul mijloc de vot 

trebuie să rămână votul în 
secțiile de votare 

 Ar trebui să înfiintam foarte 

multe secții de votare, nu 
numai în școli, dar poate și în 

alte spații, poate chiar în aer 
liber dacă vremea o permite 

 Ar trebui sa renunțăm la 
ștampile, care folosesc în 

ciuda faptului că legea 
stabilește că nu mai e nevoie 

de ștampile pe documente 
oficiale; am putea vota cu 

alte ustensile (pixul, de 
exemplu). În același timp, 

am rezolva și alte probleme 
importante, cum ar fi 

dispariția unor ștampile, cum 

s-a întâmplat la alegerile 
trecute.  

 
Plus 

 
 O soluție stă în mărirea 

numărului de zile în care 
votăm. Putem vota pe o 

perioadă de 3, 4, 5 zile. Se 
poate mări numărul de secții 

de votare.  
 Se poate programa votul 

ținând cont de nume, adresă 
etc pentru a asigura 

distanțarea socială 

 Siguranța membrilor 
administrației electorale: 
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sunt zeci de mii de oameni 

care sunt implicați în 
procesul de vot – membrii 

birourilor electorale, 
observatori, operatori de 

tabletă etc – pentru care 
trebuie să asigurăm conditii 

de siguranță. AEP și 
Guvernul să se gândească 

foarte serios la acest aspect 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Semilunei 7, ap. 1 

București 

www.expertforum.ro 

 

 

          

 

Eveniment realizat în cadrul unui proiect finanțat de 
Bureau of International Narcotics and Law 

Enforcement Affairs (INL), implementat de Expert 
Forum în parteneriat cu CEELI Institute (Cehia) și 

International Foundation for Electoral Systems 
(IFES). 

 

 

 
Activitățile de monitorizare a drepturilor electorale și 
prezentul raport fac parte din proiectul Consolidating 
good governance in times of crisis, finanțat printr-un 
grant al Black Sea Trust for Regional Cooperation. 

Opiniile exprimate în scris sau în publicațiile 
electronice nu reprezintă în mod necesar poziția 
Black Sea Trust, a German Marshall Fund sau a 

partenerilor săi. 
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