
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT PRIVIND OBSERVAREA 
ALEGERILOR LOCALE  

 27 septembrie 2020 

 

 



 

2 
 

Autori: Maria Krause (Observatorul Electoral) & Septimius Pârvu (Expert Forum)  

Contribuții date rezultate: Claudiu Tufiș 

 

Expert Forum este un un think tank din Bucureşti înfiinţat de experţi cunoscuţi în politici 

publice şi reforma administraţiei. Domeniile pe care le acoperim includ: reforma 

administraţiei şi integritate; descentralizare şi finanţe publice; reforma justiţiei şi anticorupţie; energie şi 

transporturi; alegeri şi cetăţenie activă. Expert Forum gestionează plaforma www.votcorect.ro din anul 2016. 

Detalii pe www.expertforum.ro  

Observatorul Electoral este o platformă care oferă resurse, informaţii şi instrucţiuni pentru observatori. În 

cadrul proiectului FiecareVot, Observatorul Electoral participă la sesiunile de training, la alocarea în teritoriu 

a echipelor de observatori, la redactarea formularelor de observare şi a raportului final. 

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. 

Activităţile derulate prin intermediul platformei FiecareVot – recrutarea şi validarea observatorilor, obţinerea acreditării, 

organizarea sesiunilor de training online şi offline, coordonarea şi distribuirea în teritoriu a echipelor de observatori, 

susţinerea activităţii observatorilor în ziua alegerilor şi raportarea concluziilor observării – sunt desfăşurate la locale de 

organizaţii şi grupuri civice: Expert Forum, Geeks For Democracy, Observatorul Electoral, Centrul pentru Resurse Civice 

(Constanţa), Civica (Iaşi), Centrul pentru Studiul Democrației (Cluj), Rezistența TV. Detalii pe www.fiecarevot.ro. 

 

Misiunea organizaţiei Code for Romania este să formeze o comunitate de experţi 

care să rezolve provocări sociale prin utilizarea noilor tehnologii, permiţând acestora 

să deschidă noi canale de implicare în sfera publică pentru cetăţeni. Până în prezent, 

comunitatea Code for Romania numără peste 550 de membri în România și diaspora. Împreună am lansat deja opt aplicații 

civice menite să vină în sprijinul ONG-urilor și instituțiilor publice pentru o Românie mai eficientă și digitalizată. Citește mai 

multe pe www.code4.ro. 

Mulțumim tuturor partenerilor, observatorilor, donatorilor și celor care ne-au sprijinit pentru organizarea acestei 

campanii de monitorizare a alegerilor locale.  

Raport realizat în cadrul proiectului ACT – Alegeri locale corecte si transparente, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund 

România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material 

nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați 

www.eeagrants.org. 

Proiect derulat de                           în parteneriat cu                                

Material tipărit de                         noiembrie 2020  

Detalii despre proiect https://expertforum.ro/alegeri-locale-corecte-si-transparente/  

Date și recomandări privind finanțarea campaniei electorale la alegerile locale sunt extrase din mai multe rapoarte de 

monitorizare publicate în cadrul unui proiect susținut de Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs 

(INL), implementat de Expert Forum în parteneriat cu CEELI Institute și International Foundation for Electoral Systems 

(IFES). 

Datele privind participarea femeilor la alegerile locale sunt explicate pe larg într-o cercetare susținută de Ambasada 

Canadei în România. 

http://www.votcorect.ro/
http://www.expertforum.ro/
http://www.fiecarevot.ro/
http://www.code4.ro/
http://www.eeagrants.org/
https://expertforum.ro/alegeri-locale-corecte-si-transparente/
https://expertforum.ro/raport-participare-femei-locale/
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Rezumat 

 
Alegerile locale din 27 septembrie 2020, organizate în contextul dificil al pandemiei COVID-
19, au reprezentat un proces competitiv care a oferit alegătorilor opţiuni multiple şi diverse 
şi posibilitatea de a face o alegere informată.  
 
Alegerile locale au avut loc într-un context politic dificil, caracterizat de disputele între un 
guvern minoritar învestit pe 14 martie 2020 şi majoritatea parlamentară, inclusiv prin prisma 
alegerilor parlamentare programate pe 6 decembrie 2020. 
 
Un aspect negativ al procesului electoral l-a reprezentat cadrul legislativ complex și neunitar 
care a generat confuzie în rândul administrației electorale și alegătorilor. Unele părţi cheie ale 
legislației, printre care și modul de formare a comisiilor electorale, au fost modificate de mai 
multe ori cu scurt timp înaintea alegerilor, ceea ce a agravat climatul de incertitudine 
legislativă. Reducerea termenelor din calendarul electoral a afectat procesul depunerii şi 
rezolvării contestaţiilor.  
 
Adoptarea târzie a unor reglementări pentru limitarea răspândirii Covid-19 a creat confuzie şi 
au dus la imposibilitatea practică a implementării lor în timp util, deşi FiecareVot a transmis 
recomandări pentru adoptarea unor noi măsuri şi au solicitat clarificarea unora dintre cele 
adoptate încă din august 2020. Modificările legislative nu au rezolvat accesul la urna specială 
pentru persoanele aflate în carantină sau izolare şi care nu deţineau documente medicale 
(care au fost private efectiv de posibilitatea de a vota) şi nu au luat în calcul introducerea unor 
noi metode alternative de vot pentru grupurile vulnerabile de alegători. 
 
Biroul Electoral Central (BEC) și Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) au organizat 
procesul electoral în mare parte eficient, dar nu au comunicat suficient în momente cheie. 
Mai mult, o serie de decizii esențiale au fost elaborate și publicate târziu, au fost insuficient 
de explicite și de comprehensive. BEC a publicat mai multe hotărâri pentru interpretarea 
unitară a legii, dintre care unele au necesitat clarificări ulterioare. Pe de altă parte, BEC a decis 
să nu interpreteze anumite aspecte care sunt neclare în legislație. 
 
Activitatea AEP a fost criticată de mai mulţi interlocutori ai FiecareVot şi de mass media, în 
principal în ce priveşte numirea în funcţii de conducere fără concurs şi fără avizul birourilor 
permanente ale celor două Camere şi dezvoltarea aplicaţiilor informatice utilizate pentru 
înregistrarea candidaturilor şi pentru alocarea mandatelor. Organizaţii ale societăţii civile şi 
experţi independenţi au solicitat Parlamentului verificarea urgentă şi transparentă a activităţii 
AEP şi publicarea concluziilor înaintea alegerilor parlamentare. 
 
Hotărârile și lucrările BEC au fost publicate pe pagina web în timp util, însă transparența 
activității instituției a fost diminuată de faptul că ședințele BEC nu sunt publice. Solicitarea 
FiecareVot către BEC de a transmite ședințele online a fost refuzată. 
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Organizarea sesiunilor de instruire pentru preşedinţii BESV şi locţiitorii acestora de către 
birourile electorale de circumscripţie a fost neunitară; în unele circumscripţii, instruirea a fost 
insuficientă sau a lipsit. 
 
Pentru a răspunde provocărilor create de criza sanitară, legislația a redus la jumătate numărul 
de semnături de susţinere necesare pentru depunerea candidaturilor, a introdus posibilitatea 
strângerii lor în format electronic şi a permis candidaților la mai multe funcții să depună o 
singură listă de semnături. 
 
Birourile de circumscripţie au înregistrat 256.042 candidaţi. Deşi legea prevede reprezentarea 
ambelor sexe ca o condiţie pentru listele de candidaţi, 936 de liste de candidați au fost 
înregistrate fără să respecte această cerinţă. Informațiile centralizate privind candidații la 
nivel național au fost publicate după termenul limită pentru contestarea candidaturilor şi nu 
au inclus informații importante precum sexul, vârsta sau profesia candidaților. 
 
În campania electorală, restricţiile impuse de criza sanitară nu au permis organizarea de 
evenimente cu grupuri mari de persoane; competitorii electorali şi-au adaptat strategia de 
campanie, folosind reţelele sociale şi publicitatea online. Întrucât legislația privind campania 
outdoor este limitativă, competitorii au ales să-şi promoveze mesajele în precampanie 
folosind materiale interzise în perioada campaniei propriu-zise.  
 
Campania electorală s-a desfăşurat în mai multe circumscripţii într-o atmosferă polarizată 
care a făcut loc, în defavoarea dezbaterii programelor electorale, unui discurs negativ, 
provocator şi în unele cazuri discriminator, mergând până la atacuri la persoană şi instigare la 
ură. Au fost înregistrate mai multe acuzaţii de abuz de resurse publice, iar unele cazuri au fost 
confirmate de hotărâri ale birourilor electorale de circumscripție. 
 
Contribuțiile pentru campania electorală au provenit în mare parte din veniturile proprii ale 
candidaților și au crescut semnificativ față de 2016, în ciuda pandemiei COVID-19. Activitățile 
de propagandă s-au mutat semnificativ în perioada de pre-campanie, din cauza 
reglementărilor restrictive privind mijloacele permise pentru promovare în timpul campaniei, 
afectând transparența procesului. Contribuțiile competitorilor au fost publicate de către AEP 
în timp util, însă calitatea datelor poate fi îmbunătățită. Subvențiile au reprezentat o proporție 
relativ redusă din totalul contribuțiilor, dar valoarea lor totală rămâne ridicată, iar criteriile de 
acordare nu asigură egalitate și acces extins conform voturilor primite la alegerile locale. AEP 
a inițiat un proiect de modificare a Legii privind finanțarea partidelor politice și campaniilor 
electorale, care a fost supus dezbaterii publice, dar nu a fost dezbătut în Parlament. De 
asemenea, AEP a publicat un Ghid al finanțarii la alegerile locale, care a fost discutat în mod 
transparent cu părțile interesate. 
 
Autorităţile au asigurat siguranţa sanitară pentru ziua alegerilor prin măsuri clare privind 
fluxul alegătorilor în secţiile de votare şi au pus la dispoziţia participanţilor la procesul 
electoral măşti şi dezinfectant. Alegătorilor care nu au putut părăsi locul de muncă în ziua 
alegerilor nu li s-a permis să voteze cu urna specială. 
 
Prezența la vot nu a fost afectată semnificativ de situaţia sanitară şi s-a ridicat la 46,02% la 
nivel naţional. Ziua alegerilor s-a desfăşurat calm şi organizat în cele mai multe secţii de 
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votare. Deşi măsurile de protecţie sanitară au complicat întrucâtva procedurile, alegătorii şi 
comisiile de votare au respectat în mare măsură regulile. În unele cazuri, aplicarea măsurilor 
de protecție sanitară a încetinit fluxul alegătorilor, ceea ce a rezultat în aglomeraţie şi cozi 
lungi de aşteptare la unele secții de votare, uneori fără respectarea normelor de distanțare. 
MAI a solicitat BEC prelungirea procesului de votare, dar cererea a fost respinsă în condițiile 
lipsei unor prevederi legale în acest sens. 
 
Un procent ridicat de peste 29% dintre secţiile de votare observate nu au fost accesibile 
persoanelor cu dizabilităţi. Alegătorilor cu mobilitate redusă nu li s-a permis să voteze pe liste 
suplimentare la secţiile de votare accesibile. Autoritățile nu au produs buletine de vot sau 
materiale de informare cu privire la procesul electoral care să asigure accesibilitatea pentru 
alegătorii cu dizabilități. 
 
Eficienţa comisiilor de votare a scăzut la momentul numărării voturilor, iar unii preşedinţi ai 
comisiilor de votare au avut dificultăţi în completarea proceselor verbale cu rezultatele. 
Acestea au fost semnate în alb de membrii comisiei în aproape o treime din secţiile observate, 
iar numeroase procese verbale au fost completate eronat. În cazul unor secţii de votare din 
Bucureşti, transmiterea proceselor verbale nu s-a realizat în termenul legal de 24 de ore. 
Administraţia electorală nu a adus la cunoştinţa publicului motivul întârzierilor şi nu a 
comunicat în mod transparent situaţia proceselor verbale contestate, ceea ce a contribuit la 
creșterea confuziei şi a diminuat încrederea publică în corectitudinea procesului. 
 
Procesul electoral s-a deteriorat mai mult în unele circumscripţii la momentul colectării 
materialelor de la comisiile de votare, precum şi în procesul totalizării voturilor. Rezultatele 
finale au fost publicate cu întârziere, iar BEC a emis două decizii pentru a modifica procesele 
verbale pentru București din care lipseau anumite date, sesizând și Comisia Tehnică Centrală 
pentru a lua măsuri legale pentru implementarea defectuoasă a legislației. Numirea în funcții 
a unor primari a fost contestată în instanță în mai multe localități (de exemplu la nivelul 
Primăriei Generale, sectorului 1 și Municipiului Timișoara), dar instanţele de judecată au 
respins contestaţiile din cauza lipsei de probe. Un caz din Moldova Nouă (Caraș Severin) 
rămâne nesoluţionat, astfel că procesul verbal cu rezultatele finale pentru primari la nivel 
naţional nu a fost publicat până la data acestui raport.  
 
O treime din primari au fost aleși cu mai puțin de 50% din voturile valabil exprimate, iar în 
aproape o treime din cazuri, primarii au primit mai puțin de 30% din voturile alegătorilor de 
pe listele electorale permanente ale circumscripțiilor respective.  
 
 
I. Contextul politic 
 
Programate iniţial să se desfăşoare la termen pe 28 iunie 2020, alegerile locale au fost 
amânate în contextul pandemiei COVID-19. Pe 15 martie, Președintele României a impus 
starea de urgență la nivel național, care a fost extinsă până pe 14 mai. A doua zi, starea de 
alertă a fost instaurată si a continuat întreaga perioadă electorală. La data de 16 iulie, 
alegerile locale au fost anunțate pentru 27 septembrie. 
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Alegerile locale din 27 septembrie au avut loc într-un context politic dificil, caracterizat de 
disputele între un guvern minoritar învestit pe 14 martie 2020 şi majoritatea parlamentară, 
inclusiv prin prisma alegerilor parlamentare programate pe 6 decembrie 2020. 
 
Pe data de 5 februarie, guvernul minoritar condus de Ludovic Orban a fost demis printr-o 
moţiune de cenzură depusă în urma angajării răspunderii guvernului pentru proiectul de lege 
care privea alegerea primarilor în două tururi de scrutin şi astfel proiectul de lege a fost 
automat respins. Conform unei declaraţii a premierului Orban din luna ianuarie, guvernul 
luase în calcul inclusiv promovarea alegerii primarilor în două tururi de scrutin prin 
ordonanţă de urgenţă, în cazul în care Curtea Constituţională avea să decidă că asumarea 
răspunderii pe legea respectivă este neconstituţională1. Această variantă a fost eliminată 
odată cu demiterea guvernului, deoarece guvernul rămas interimar în funcţie nu a putut 
adopta decât acte administrative. Pe 14 martie, Parlamentul a reînvestit guvernul demis în 
februarie, în aceeaşi componenţă. 
 
Eşecul proiectului de lege privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin a determinat 
partidele aflate în opoziţie la nivel local să formeze numeroase alianţe în vederea 
nominalizării unor candidaţi comuni pentru primărie, păstrând însă liste separate pentru 
consiliile locale şi judeţene în aceleaşi circumscripţii. 
 
 
II. Sistemul electoral şi cadrul legislativ  
 
Autorităţile publice locale se aleg prin vot direct, pentru un mandat de patru ani. Primarii şi 
preşedinţii consiliilor judeţene sunt aleşi într-un sistem majoritar cu un singur tur de scrutin, 
iar consiliile locale şi consiliile judeţene prin reprezentare proporţională, pe baza scrutinului 
de listă.  
 
Alegerile locale sunt reglementate în primul rând de Constituţie şi de Legea 115/2015 pentru 
alegerea autorităților administrației publice locale (denumită în continuare “legea 
electorală”), la care se adaugă Legea 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru 
autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna 
organizare și desfășurare a acestora, prevederi ale Legii 208/2015 privind alegerea Senatului 
și a Camerei Deputaților și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale 
Permanente (AEP), precum şi alte legi relevante şi hotărârile adoptate de AEP şi Biroul 
Electoral Central (BEC).2 
 
Cadrul legislativ complex și neunitar a generat confuzie în rândul administrației electorale și 
alegătorilor. În primul rând, mandatele aleșilor locali au fost extinse prin OUG 44/2020, care 
a stabilit că procedurile privind organizarea alegerilor se inițiază în termen de șase luni de la 
data expirării duratei stării de urgență. În același timp un proiect de lege votat în Parlament 
stabilea că mandatele aleșilor locali se pot prelungi cu cel mult șase luni de la data încetării 
stării de urgenţă, iar data alegerilor se stabilește prin lege organică, cu cel puțin 75 de zile 

                                                           
1 Mediafax, www.mediafax.ro/politic/orban-sustine-ca-un-viitor-guvern-al-pnl-va-da-oug-pentru-alegerea-
primarilor-in-doua-tururi-18800440, 5.02.2020  
2 Lista tuturor actelor normative este publicată la https://locale2020.bec.ro/legislatie/ 

http://www.mediafax.ro/politic/orban-sustine-ca-un-viitor-guvern-al-pnl-va-da-oug-pentru-alegerea-primarilor-in-doua-tururi-18800440
http://www.mediafax.ro/politic/orban-sustine-ca-un-viitor-guvern-al-pnl-va-da-oug-pentru-alegerea-primarilor-in-doua-tururi-18800440
https://locale2020.bec.ro/legislatie/
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înainte de data alegerilor3. Curtea Constituțională a stabilit existența unui paralelism legislativ 
și a declarat ambele acte normative neconstituționale4. Un al treilea act normativ, Legea 
84/2020, a stabilit că mandatele se pot prelungi până la 1 noiembrie și că data se stabilește 
prin lege organică, iar prin Legea 135/2020 s-a stabilit data alegerilor pentru 27 septembrie.  
 
De asemenea, aspecte cheie ale legislației au fost modificate de mai multe ori cu scurt timp 
înaintea alegerilor, contrar recomandărilor Comisiei de la Veneția.5 Un exemplu este modul 
de formare și completare a birourilor electorale, modificat succesiv în timpul procesului 
electoral prin legi și decizii ale BEC.  
 
Definiția partidului parlamentar (relevantă pentru prima etapă de completare a birourilor 
electorale) a fost modificată prin OUG 26/2020, publicată în luna februarie, care reglementa 
în principal modul de organizare a votului în străinătate pentru alegerile parlamentare și 
condițiile pentru votul anticipat și care face referire la “partidele politice și organizațiile 
cetățenilor aparținând minorităților naționale care au cel puțin 7 senatori sau 10 deputați”. 
OUG 26/2020 a fost declarată neconstituțională prin Decizia 150/2020 a CCR în ansamblul ei.6  
 
Potrivit modificărilor din Legea 91 din iunie 2020, numărul membrilor din birourile electorale 
a crescut de la șapte la nouă în cazul celor de circumscripție comunală și de la nouă la 11 în 
cazul celor de circumscripție orășenească sau municipală. De asemenea, s-au redefinit 
partidele care pot desemna reprezentanți în birourile electorale drept “partidele politice care 
au ca membri cel puțin 7 senatori sau 10 deputați sau care au obținut reprezentare 
parlamentară la scrutinul anterior, precum și grupul parlamentar al minorităților naționale 
din Camera Deputaților în numele organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților 
naționale reprezentate în acest grup”7. 
 
O derogare a fost introdusă prin Legea 135 din iulie 2020, care stabilește că numărul 
membrilor nominalizați de partide din secțiile de votare se mărește de la 5 la 9 în cazul 
comunelor și orașelor și de la 9 la 11 în cazul municipiilor. De asemenea, legea introduce 
derogări pentru logica completării birourilor electorale.  
 
Considerăm că aceste modificări constante au condus la crearea unui climat de incertitudine 
legislativă. Modificarea unor elemente esențiale ale sistemului electoral cu mai puțin de un 
an înaintea alegerilor este contrară standardelor și bunelor practici internaționale. În 
septembrie, modificarea legislației s-a realizat prin Legea 202/2020, foarte aproape de ziua 
alegerilor, și a condus la modificarea Hotărârii BEC 77/2020 privind formarea comisiilor de 

                                                           
3 Vezi PL-x nr. 149/2020 
4 G4media.ro, Ordonanța de urgență de prelungire a mandatelor primarilor este neconstituțională, a decis CCR 
/ A fost respinsă și legea prin care Parlamentul și-a arogat atribuția de a stabili data alegerilor locale, 3 iunie 
2020. Vezi Decizia CCR 242/2020 
5 Comisia de la Veneția, Codul bunelor practici în materie electorală (Codul bunelor practici), par. II.2.b prevede 
că „Elementele fundamentale ale dreptului electoral, în special, sistemul electoral propriu zis, componenţa 
comisiilor electorale şi constituirea circumscripţiilor electorale, nu trebuie amendate decât cel puţin cu un an 
înainte de alegeri, sau trebuie înscrise în Constituţie sau formulate în formă de document cu un statut mai înalt 
decât cel al unei legi ordinare.” 
6 Vezi PL-x nr. 72/2020, proiectul pentru respingerea OUG 26/2020 
7 Formularea anterioară este „partidele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale 
care au grup parlamentar propriu în cel puțin una din Camerele Parlamentului”  

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18488
https://www.g4media.ro/breaking-ordonanta-de-urgenta-de-prelungire-a-mandatelor-primarilor-este-neconstitutionala-a-decis-ccr-a-fost-respinsa-si-legea-prin-care-parlamentul-si-a-arogat-atributia-de-a-stabili-data-alegeri.html
https://www.g4media.ro/breaking-ordonanta-de-urgenta-de-prelungire-a-mandatelor-primarilor-este-neconstitutionala-a-decis-ccr-a-fost-respinsa-si-legea-prin-care-parlamentul-si-a-arogat-atributia-de-a-stabili-data-alegeri.html
http://www.cdep.ro/proiecte/2020/100/40/9/dcc242.pdf
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18373
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votare cu doar o săptămână înaintea zilei alegerilor8. Conform declaraţiilor unor interlocutori 
și întrebărilor primite de către organizațiile membre ale FiecareVot, birourile de 
circumscripție au avut dificultăți în a înțelege și aplica procedura de formare și completare. 
 
Pentru a asigura stabilitatea și predictibilitatea procesului electoral, aspecte fundamentale 
precum modul de formare a comisiilor electorale nu ar trebui modificate cu mai puţin de un 
an înaintea alegerilor.  
 
Ca răspuns la situația creată de COVID-19, autoritățile au adoptat reglementări noi privind 
depunerea candidaturilor şi reducerea termenelor din calendarul electoral; aceste măsuri, 
deşi binevenite, au afectat procesul depunerii şi rezolvării contestaţiilor. Adoptarea târzie a 
unor reglementări (ca de exemplu publicarea măsurilor de siguranţă pentru desfăşurarea 
campaniei electorale cu doar câteva ore înaintea începerii acesteia şi publicarea unor 
informații esențiale privind documentele necesare pentru solicitarea urnei mobile cu o zi 
înainte de termenul stabilit de lege pentru depunerea acestor solicitări) au creat confuzie şi 
au dus la imposibilitatea practică a implementării lor în timp util.  
 
În contextul pandemiei, autorităţile au stabilit măsuri de siguranţă9 pentru desfăşurarea 
alegerilor prin HG 782 din 14 septembrie şi printr-un ordin comun publicat de Ministerul 
Sănătăţii şi Ministerul de Interne pe 16 septembrie. După publicarea primei serii de 
reglementări, organizaţiile membre ale coaliţiei FiecareVot au transmis în două rânduri 
recomandări pentru adoptarea unor noi măsuri şi au solicitat clarificarea unora dintre cele 
adoptate10 (vezi și capitolul VII – Măsuri luate pentru combaterea COVID-19 și utilizarea 
metodelor alternative de vot). Cu toate acestea, modificările legislative nu au rezolvat accesul 
la urna specială al persoanelor care nu deţineau documente medicale şi nu au luat în calcul 
introducerea unor metode alternative de vot, cum ar fi votul prin corespondență, pentru 
grupuri vulnerabile de alegători. 
 
Procesul de organizare a alegerilor locale a ilustrat necesitatea de a pune legile electorale în 
acord și de a introduce în regim de urgență prevederi care s-au aplicat la alte alegeri, dar nu 
s-au aplicat și la alegerile locale. Organizarea scrutinului din 27 septembrie a demonstrat 
nevoia reglementării unitare a condițiilor de organizare a alegerilor, prin adoptarea unui Cod 
Electoral unitar11.  
 
Deși autoritățile au implementat unele dintre recomandările GRECO sau ODIHR, un număr 
important de recomandări nu au fost transpuse în legislație. Dintre cele care trebuie 
reglementate enumerăm ședințele publice ale comisiilor electorale, posibilitatea 
observatorilor de a monitoriza întreg procesul electoral, elaborarea unui Cod Electoral, 

                                                           
8 Prin Hotărârea BEC nr 111/2020 s-a stabilit, ca urmare a modificărilor legislative, că un partid politic poate 
avea un singur reprezentant în cadrul unui BESV. Legea 208/2020, art 15(5) prevedea înaintea acestei 
modificări că un partid politic sau alianță poate avea până la trei reprezentanți într-un BESV. 
9 Guvernul a publicat pe 11 august un raport cu privire la posibile măsuri ce urmau a fi luate pentru 
organizarea alegerilor.  
10 Vezi și comentariile trimise de Expert Forum si Observatorul Electoral Guvernului cu privire la raportul 
privind măsurile pentru organizarea alegerilor publicat de Guvern 
11 Vezi Codul de bune practici, para. II.2.63: “Stabilitatea dreptului este un element important al credibilităţii 
procesului electoral şi este esenţială pentru consolidarea democraţiei. Prin urmare, modificarea frecventă a 
normelor sau caracterul lor complex pot dezorienta alegătorul”.  

https://locale2020.bec.ro/wp-content/uploads/2020/09/hot_111.pdf
https://gov.ro/ro/stiri/raport-privind-masurile-ce-urmeaza-a-fi-intreprinse-pentru-limitarea-raspandirii-virusului-sars-cov-2-i-detalierea-planului-de-masuri-avute-in-vedere-pentru-organizarea-alegerilor-locale-i-a-deschiderii-colilor
https://expertforum.ro/comentarii-organizarea-alegerilor/
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consolidarea măsurilor de verificare a semnăturilor de susținere și reducerea numărului 
acestora, dar și anumite recomandări legate de finanțarea partidelor și campaniilor 
electorale12.  
 
Pentru a asigura stabilitatea legislativă şi aplicarea uniformă a legislației reiterăm necesitatea 
adoptării unui Cod Electoral în acord cu standardele și bunele practici internaționale.  
 
III. Administrația electorală  
 
Alegerile locale au fost administrate de AEP şi de o structură de birouri electorale constituite 
ad hoc, organizată pe patru niveluri ierarhice, formată din BEC, birouri electorale de nivel II 
(unul pentru fiecare judeţ – BEJ şi unul pentru municipiul Bucureşti – BEM), birouri electorale 
de nivel III (unul pentru fiecare comună, oraş, municipiu şi sector al municipiului Bucureşti – 
BECL) şi birouri electorale de nivel IV, ale secţiilor de votare – BESV. În organizarea alegerilor 
mai sunt implicate şi Ministerul Afacerilor Interne13, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, 
Institutul Naţional de Statistică, autorităţile locale şi prefecţii. Ministerul Sănătății a contribuit 
la reglementările privind siguranța sanitară, precum și la achiziționarea și distribuirea 
materialelor de protecție pentru participanții la alegeri. 
 
BEC și AEP au organizat procesul electoral în mare parte eficient, dar nu au comunicat 
suficient în momente cheie ale procesului electoral. O serie de decizii esențiale au fost 
elaborate și publicate târziu, au fost insuficient de explicite și de comprehensive şi au creat 
confuzie în rândul participanților. BEC a publicat mai multe hotărâri pentru interpretarea 
unitară a legii, dintre care unele au necesitat clarificări ulterioare (vezi şi capitolul următor, 
Înregistrarea alegătorilor). Pe de altă parte, BEC a decis să nu interpreteze anumite aspecte 
care sunt neclare în legislație, în pofida solicitărilor venite din partea competitorilor electorali, 
unor birouri electorale ierarhic inferioare sau a organizațiilor societății civile. 
 
AEP este o instituţie cu competenţă generală în materie electorală care asigură organizarea 
logistică a procesului electoral, gestionează Corpul Experților Electorali, SIMPV și Registrul 
Electoral, coordonează cu sprijinul STS pregătirea și activitatea operatorilor de calculator şi 
controlează finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale.  
 
Anumite componente ale activității AEP legate de eficiența și transparența organizării 
alegerilor locale, precum și cu privire la politica de resurse umane a instituției au fost criticate 
public. Pe 16 octombrie, 18 organizaţii ale societăţii civile şi experţi independenţi au solicitat 
Parlamentului verificarea urgentă şi transparentă a activităţii AEP şi publicarea concluziilor 
înaintea alegerilor parlamentare.14 Pe 27 octombrie, o a doua scrisoare a fost publicată, 
făcând referire la reducerea controlului parlamentar asupra AEP15. AEP a participat la o 

                                                           
12 A se vedea rapoartele anterioare publicate de ODIHR și GRECO. De asemenea, a se vedea rapoartele 
anterioare publicate de Coaliția FiecareVot sau organizațiile componente.  
13 MAI a coordonat Comisia Tehnică Centrală pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru 
autoritățile administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020 
14 Solicităm Parlamentului verificarea activității AEP  
15 Autoritatea Electorală Permanentă reduce controlul parlamentar asupra instituției prin modificarea 
regulamentului de funcționare, 27 octombrie 2020 

https://www.osce.org/odihr/elections/romania
https://www.coe.int/en/web/greco/evaluations/romania
https://expertforum.ro/program/procese-electorale/
https://www.inovarepublica.ro/solicitam-parlamentului-verificarea-activitatii-autoritatii-electorale-permanente/
https://expertforum.ro/scrisoare-control-parlamentar/
https://expertforum.ro/scrisoare-control-parlamentar/
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întâlnire online pe data de 3 noiembrie cu mai multe organizații civice, în cadrul căreia s-au 
discutat aceste aspecte16.  
 
În anul 2019, structura AEP a suferit modificări în urma cărora Curtea de Conturi17 a făcut 
observații, în raportul său de control, cu privire la numirea unor persoane cu funcții de 
conducere fără organizarea de concurs sau fără avizul Birourilor Permanente Reunite ale celor 
două Camere ale Parlamentului. Conform AEP, raportul Curţii de Conturi a fost contestat în 
instanță. Ulterior, Legea 202/2020, menită să reglementeze în regim de urgență anumite 
aspecte legate de alegerile parlamentare, a introdus reglementări contrare observațiilor 
făcute de Curtea de Conturi, de natură să pună în legalitate angajările controversate18.  
 
Pe 26 octombrie 2020, birourile reunite ale Senatului și Camerei Deputaților au acceptat 
modificările Regulamentului de organizare și funcționare a AEP, propuse de către 
președintele acesteia19, document care a fost criticat de mai multe organizații 
neguvernamentale20. Printre altele, modificările Regulamentului prevăd că președintele AEP 
poate numi, la propunerea secretarului general, persoane fără concurs și pe perioadă 
nedeterminată în funcțiile de conducere vacante sau temporar vacante, fără avizul 
Parlamentului, iar condițiile de studii și de vechime în specialitate pentru ocuparea acestor 
funcții se stabilesc exclusiv de către președintele AEP. La solicitarea FiecareVot de a clarifica 
poziţia AEP faţă de reducerea controlului parlamentar asupra instituţiei, conducerea AEP a 
declarat că au fost emise ordine de numire în funcţii în situaţii în care parlamentul nu a luat o 
decizie în timp util şi că numirile se pot efectua şi în cazul unui aviz negativ, deoarece avizul 
parlamentului este consultativ. 
 
Parlamentul trebuie să verifice într-o manieră transparentă şi susţinută activitatea AEP şi să 
publice rezultatul controlului.  
 
Alte critici formulate de mass media şi de interlocutori ai FiecareVot cu privire la activitatea 
AEP în contextul alegerilor locale au vizat aplicaţiile informatice utilizate pentru înregistrarea 
candidaturilor şi pentru alocarea mandatelor. Acestea au fost realizate prin contract 
subsecvent la contractul cadru încheiat de AEP cu contractorul privat Software 
Imagination&Vision (SIMAVI) pentru Sistemul Informatic Integrat Registrul Electoral (SIRE), 
pornind de la aplicațiile folosite în 201621. 
 
Această practică a fost criticată atât ca o potenţială vulnerabilizare a securităţii Registrului 
Electoral, deoarece presupune accesarea unei cantități mari de informații de către un număr 
mare de operatori. De asemenea, au existat poziții publice împotriva acestui tip de practică, 
întrucât scopurile în care poate fi utilizat Registrul Electoral sunt definite specific în lege şi nu 

                                                           
16 A se vedea concluziile întâlnirii dintre AEP și mai multe organizații neguvernamentale, 3 noiembrie 2020 
17 A se vedea raportul Curții de Conturi. În aprilie 2019, AEP și-a republicat Regulamentul de Funcționare și 
Organizare 
18 Spotmedia, Cum a mușamalizat Parlamentul numirile scandaloase făcute în cadrul AEP, constatate și în 
raportul Curții de Conturi, 25.09.2020 
19 Adevărul, Scandal la AEP. Mituleţu-Buică, acuzat că are mână liberă pentru a-şi aduce, pe poziţii cheie, 
oameni de casă, 26.10.2020. Vezi și Stenograma şedinţei comune a Birourilor permanente ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului din ziua de luni, 12 octombrie 2020: http://www.cdep.ro/bp/docs/steno2590.htm  
20 A se vedea scrisorile organizațiilor societății civile menţionate anterior. 
21 A se vedea concluziile întâlnirii dintre AEP și mai multe organizații neguvernamentale, 3 noiembrie 2020 

https://fiecarevot.ro/2020/11/04/intalnire-fiecarevot-aep-03-noiembrie-2020/
https://inpolitics.ro/wp-content/uploads/2020/09/RAPORT-CURTEA-DE-CONTURI.pdf
http://www.roaep.ro/prezentare/wp-content/uploads/2019/05/ROF-AEP.pdf
http://www.roaep.ro/prezentare/wp-content/uploads/2019/05/ROF-AEP.pdf
https://spotmedia.ro/stiri/politica/cum-a-musamalizat-parlamentul-numirile-scandaloase-facute-in-cadrul-aep-constatate-si-in-raportul-curtii-de-conturi
https://spotmedia.ro/stiri/politica/cum-a-musamalizat-parlamentul-numirile-scandaloase-facute-in-cadrul-aep-constatate-si-in-raportul-curtii-de-conturi
https://adevarul.ro/news/politica/usr-acuzatii-grave-adresa-conducerii-aep-presada-mituletu-buica-mana-libera-a-si-aduce-pozitii-cheie-oameni-casa-1_5f96d4a05163ec42713ce402/index.html
https://adevarul.ro/news/politica/usr-acuzatii-grave-adresa-conducerii-aep-presada-mituletu-buica-mana-libera-a-si-aduce-pozitii-cheie-oameni-casa-1_5f96d4a05163ec42713ce402/index.html
http://www.cdep.ro/bp/docs/steno2590.htm
https://fiecarevot.ro/2020/11/04/intalnire-fiecarevot-aep-03-noiembrie-2020/
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includ înregistrarea candidaturilor sau alocarea mandatelor22. La solicitarea FiecareVot, 
reprezentanţii AEP au motivat decizia de a folosi Registrul Electoral prin reducerea 
semnificativă a costurilor şi prin necesitatea verificării vârstei candidaţilor, pentru a evita 
erorile survenite la alegerile locale din 2016 (când au fost înregistraţi candidaţi care nu aveau 
vârsta cerută de lege23) şi a verificării eventualelor interdicţii de a candida. În ce priveşte 
legalitatea demersului, conform interpretării AEP, contractul acoperă întreg SIRE, iar datele 
din RE pot fi folosite pentru întreg procesul electoral.  
 
O altă problemă semnalată a fost aceea a certificării aplicațiilor, respectiv a lipsei unui audit 
independent. Reprezentanţi ai AEP au confirmat, la solicitarea FiecareVot, că aplicaţia pentru 
centralizarea rezultatelor a necesitat trei rânduri de modificări succesive, avizate de BEC, 
dintre care două s-au realizat după ziua alegerilor. Mai mult, întrucât s-a eliminat din lege o 
dată limită pentru certificarea spre neschimbare, la alegerile locale din 2020, aplicațiile au 
fost certificate vineri, înaintea alegerilor, apoi recertificate de mai multe ori24. Aplicațiile au 
fost auditate doar de către CERT (Echipa de Răspuns la Urgenţe Cibernetice).  
 
Pentru a asigura funcționarea în condiţii tehnice şi legale optime a aplicațiilor trebuie 
reintrodus pentru certificarea acestora un termen care să permită auditarea lor şi efectuarea 
eventualelor corecţii înaintea alegerilor. 
 
Documentația privind aceste aplicații ar trebui să fie publică. Ca bună practică,  AEP ar putea 
permite și unor entităţi independente să verifice codul sursă și aplicațiile, iar legislația ar putea 
fi modificată pentru a permite acest proces.25 
 
Pentru a evita modificări succesive care nu sunt clar marcate, legislația trebuie să stabilească 
condiții foarte clare în care se pot opera modificări la aplicații și entitățile îndreptățite să le 
efectueze. 
 
BEC ia decizii în interpretarea legii pentru a asigura implementarea unitară a legislaţiei, 
urmărește și asigură respectarea legii, rezolvă întâmpinările privind propria activitate şi 
contestaţiile privind activitatea birourilor ierarhic inferioare, totalizează rezultatele la nivel 
naţional şi separat pentru consilii locale şi județene, primari și președinții consiliilor județene 
şi asigură publicarea acestora. Contrar standardelor internaţionale26, legea electorală nu 
menţionează nicio cale de contestare a deciziilor BEC în justiţie. Astfel, în absenţa unui 
mecanism de control judiciar, deciziile BEC sunt definitive. 
 
Legea electorală trebuie să prevadă modalități și termene clare pentru contestarea deciziilor 
tuturor birourilor electorale.  

                                                           
22 Conform art. 24 din legea 208/2015. 
23 Expert Forum, Alegerile locale 2016: între schimbare și stagnare, 11.07.2016 
24 Spotmedia, Probleme grave sunt semnalate de specialiști în legătură cu softul asumat de AEP la alegerile 
locale: Sunt mandatele aleșilor din România alocate de un contractor privat ținut la secret?, 4.10.2020 
25 Conform legislaţiei, aplicaţiile pot fi auditate de partidele politice şi de organizaţiile minorităţilor naţionale. 
26 Documentul OSCE de la Copenhaga, alin. 5.10: „Orice persoană va dispune de o cale de recurs efectiv contra 
oricăror decizii administrative, pentru a garanta respectarea drepturilor fundamentale şi a asigura securitatea 
juridică”. Codul de bune practici al Comisiei de la Veneţia, II.3.3: „[...] se recomandă instituirea unei forme de 
control jurisdicţional în care prima instanţă de recurs ar fi comisia electorală superioară, iar a doua o instanţă 
judecătorească competentă.” 

https://expertforum.ro/alegerile-locale-2016-intre-schimbare-si-stagnare/
https://spotmedia.ro/stiri/politica/probleme-grave-sunt-semnalate-de-specialisti-in-legatura-cu-softul-asumat-de-aep-la-alegerile-locale-sunt-mandatele-alesilor-din-romania-alocate-de-un-contractor-privat-tinut-la-secret
https://spotmedia.ro/stiri/politica/probleme-grave-sunt-semnalate-de-specialisti-in-legatura-cu-softul-asumat-de-aep-la-alegerile-locale-sunt-mandatele-alesilor-din-romania-alocate-de-un-contractor-privat-tinut-la-secret
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Hotărârile și lucrările BEC (incluzând solicitări, cereri de clarificări sau plângeri) au fost 
publicate pe pagina web în timp util, însă transparența activității instituției a fost diminuată 
de faptul că ședințele BEC nu sunt publice, contrar recomandării Comisiei de la Veneţia. 
Solicitarea FiecareVot către BEC de a transmite ședințele online a fost refuzată.27  
 
Legislaţia trebuie să prevadă că şedinţele birourilor electorale la orice nivel sunt publice. 
 
BEC este un organism colegial, compus din cinci judecători de la Înalta Curtea de Casație și 
Justiție, președintele și vicepreședinții AEP și 10 reprezentanți ai formaţiunilor politice care 
participă la alegeri. Birourile electorale de circumscripție și ale secțiilor de votare sunt 
conduse de președinți și locțiitori care nu pot fi membri de partid, la care se adaugă 
reprezentanți ai partidelor politice care participă la alegeri. Candidații independenți nu au 
reprezentanți în birourile electorale sau delegați.  
 
Pentru a asigura egalitatea accesului la procesul electoral electoral, legislația ar putea 
permite candidaților independenți să aibă reprezentanți în birourile electorale. 
 
Pentru informarea alegătorilor, AEP a publicat materiale care au descris în principal noile 
proceduri adoptate în contextul pandemiei şi măsurile de siguranţă sanitară pentru ziua 
alegerilor şi pentru desfăşurarea campaniei, în limbile română şi maghiară28. Conform AEP, a 
fost instalată o centrală telefonică de tip call-center cu 14 terminale instalate în 
departamentele-cheie care sunt implicate direct în organizarea procesului electoral. Faptul că 
unele decizii au fost adoptate cu întârziere a dus la imposibilitatea diseminării acestora în timp 
util, ceea ce a creat în unele cazuri confuzie în rândul participanţilor la procesul electoral. 
 
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, inclusiv în 
limbile minorităţilor naţionale şi în format adaptat pentru necesităţile persoanelor cu 
dizabilităţi (limbaj mimico-gestual, format easy-to-read, Braille etc.). 
 
Organizarea sesiunilor de instruire pentru preşedinţii BESV şi locţiitorii acestora de către 
birourile electorale de circumscripţie a fost neunitară; în unele circumscripţii, instruirea a fost 
insuficientă, în special în condiţiile în care numeroase persoane înscrise în Corpul Experţilor 
Electorali nu au fost disponibile, din pricina pandemiei COVID-19, şi au fost înlocuite de 
preşedinţi şi locţiitori BESV lipsiţi de experienţă. Au existat şi cazuri (de exemplu la Sectorul 3 
din Bucureşti) în care preşedinţii şi locţiitorii BESV nu au beneficiat de nicio sesiune interactivă 
de instruire şi au primit doar materiale informative prin poşta electronică.  
 

                                                           
27 Solicitare către BEC, 18 august 2020 
28 Conform raportului Raportului de activitate a Departamentului cooperare internațională și 
relații publice în contextul alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, campania 
de informare a alegătorilor cu precădere în mediul online. Au fost alocați 35.000 RON în 
vederea promovării online a informațiilor, iar “publicitatea plătită a materialelor de promovare a generat peste 
1.000.000 de interacțiuni (reach, vizualizări, aprecieri, distribuiri, comentarii). Până la sfârșitul perioadei 
electorale parlamentare vor fi alocați acestui tip de promovare încă 80.000 RON”.  

https://expertforum.ro/am-solicitat-bec-sa-faca-sedintele-public
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Capacitatea profesională a membrilor Corpului Experților Electorali trebuie consolidată prin 
formare continuă și evaluare constantă. 
 
Înaintea fiecărui scrutin trebuie ca toţi preşedinţii BESV şi locţiitorii acestora să beneficieze de 
sesiuni de instruire interactive, cuprinzătoare şi clare. 
 
IV. Înregistrarea alegătorilor 
 
La alegerile locale pot vota cetățenii români care au împlinit 18 ani până în ziua alegerilor 
inclusiv. Cetățenii Uniunii Europene care au domiciliul sau reședința în România au drept de 
vot în aceleaşi condiţii ca cetăţenii români.  
 
Constituția prevede că „nu au drept de vot debilii sau alienații mintal, puși sub interdicție, și 
nici persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la pierderea drepturilor 
electorale.” Această reglementare este contrară angajamentelor Convenţiei Naţiunilor Unite 
privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, care a fost ratificată de România29. 
 
Legislația ar trebui să fie armonizată cu standardele internaționale, prin înlăturarea 
restricțiilor privind drepturile de vot în baza dizabilităților intelectuale sau psihosociale. 
 
Alegătorii cetăţeni români sunt incluși în Registrul Electoral prin înregistrare pasivă. Cetățenii 
Uniunii Europene cu drept de vot care se află în evidențele Inspectoratului General pentru 
Imigrări sunt înscrişi în listele electorale complementare. 
 
Alegătorii votează conform adresei de domiciliu sau de reședință, care este înregistrată în 
Registrul Electoral30. Alegătorii și-au putut schimba reședința pe baza unei cereri la serviciul 
de evidență comunitară a persoanei și au putut înainta cereri către primari pentru a fi incluși 
pe listele electorale permanente cu adresele de reședință. Potrivit reglementărilor din Legea 
84/2020, termenul pentru depunerea cererilor pentru includerea în listele permanente a fost 
redus și a fost stabilit pentru 4 septembrie. 
 
Alegătorii care s-au înregistrat în Registrul Electoral până la data de 4 septembrie au putut 
vota la adresa unde sunt înregistrați cu reședința, întrucât în cadrul acestei proceduri, 
alegătorii sunt radiați de pe listele permanente ale circumscripției unde au domiciliul. 
Modificările sunt valabile doar pentru alegerile pentru care se face cererea respectivă. Cu 
toate acestea, alegătorii care au obținut viza de flotant ca urmare a schimbării adresei de 
reședință, dar care nu au depus o cerere pentru a fi înscriși în listele electorale permanente, 
au putut vota fie la adresa de reședință, fie la adresa de domiciliu. 
 
Hotărârea BEC 81 din 7 septembrie 2020, care a părut a indica 4 septembrie ca termen limită 
pentru obţinerea vizelor de flotant, respectiv imposibilitatea de a vota la adresa de reședință 
dacă viza de flotant s-a obținut după această dată, a fost rectificată prin două hotărâri 

                                                           
29 Vezi Convenţiei Naţiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi  
30 În listele electorale permanente au fost incluși 18.295.485 alegători, dintre care au votat 8.062.375 de 
alegători. Pe listele suplimentare au fost înregistrați în ziua scrutinului 241.753 de alegători, iar 116.613 au 
utilizat urna specială.  

http://anpd.gov.ro/web/conventia/
https://prezenta.roaep.ro/
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succesive31. Confuzia a continuat la nivel local, astfel încât în ziua alegerilor mai mulţi 
observatori şi alegători au semnalat că unele comisii de votare nu le permiteau alegătorilor 
să voteze cu vize de reşedinţă obţinute după 4 septembrie.  
 
Un proiect legislativ32, inițiat de Guvern în februarie 2020, a fost respins ca urmare a încetării 
procedurii legislative prin respingere definitivă de către ambele Camere, ca urmare a unei 
moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ludovic Orban. Proiectul prevedea că 
alegătorii care își stabilesc reședința într-o localitate nouă cu mai puțin de 90 de zile înaintea 
alegerilor nu pot vota decât în localitatea unde au domiciliul. 
 
Pentru a asigura integritatea alegerilor, legea ar trebui să prevadă posibilitatea ca un alegător 
să poată vota într-o singură într-o singură circumscripție.  
 
Există suspiciuni solide potrivit cărora competitorii electorali, în special cei în funcție, s-au 
folosit de poziția publică pentru a înregistra alegători în localitățile respective33. În anumite 
localități, înregistrarea de alegători la o adresă de reședință la care nu locuiesc de fapt poate 
conduce la modificarea rezultatului alegerilor34. Din cauza legislației neclare și a lipsei 
controalelor practice, mijloacele legale și practice existente nu sunt disuasive pentru stoparea 
acestor practici35.  
 
Pe 7 septembrie36, Ministrul de Interne a transmis că Direcția de Evidență a Persoanelor și 
Administrarea Bazelor de Date a introdus măsuri de verificare suplimentară pentru adresele 
unde se constată un număr mai mare de cereri pentru stabilirea reședinței. Printre altele, la 
adresele la care sunt înscrise cel puțin două menţiuni de reşedinţă valabile situația de pe teren 
urma să fie verificată de către poliție.  
 
Pentru reducerea migrației electorale, autoritățile ar putea lua în calcul introducerea unor 
măsuri suplimentare de verificare, dar și clarificarea legislației cu privire la măsurile recurente 
de control și sancționare. 
 
Expert Forum a solicitat de la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor 
de Date (D.E.P.A.B.D) numărul alegătorilor care și-au schimbat adresa de domiciliu sau 

                                                           
31 Hotărârea nr. 87/10.09.2020 privind completarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 
81 din 7 septembrie 2020 privind aplicarea unitară a unor prevederi legale în materia exercitării dreptului de 
vot la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, respectiv Hotărârea nr. 
86/10.09.2020 privind interpretarea unitară a dispoziţiilor art. 18 alin. (5) din Legea nr. 115/2015 în ceea ce 
priveşte exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020 
de către persoana care şi-a stabilit reşedinţa după data de 4 septembrie 2020 
32 Vezi PL-x nr. 2/2020. Termenul a fost redus la 60 ca urmare a unor amendamente în procedura 
parlamentară. Alte modificări includ introducerea sistemului majoritar cu două ture de scrutin, reducerea 
semnăturilor de susținere la jumătate și modificarea componenței birourilor electorale. 
33 A se vedea două situații docimentate de Recoder, https://recorder.ro/audio-primar-din-dolj-inregistrat-cum-
tranzactioneaza-voturile-flotantilor-am-70-de-vize-si-nu-ma-opresc-pana-la-150, https://recorder.ro/romania-
electorala-asfaltul-turnat-pe-ploaie-si-alte-minuni-aparute-in-prag-de-alegeri/  
34 A se vedea și cazurile documentate de mass media cu privire la numărul mare de alegători înregistrați într-
un singur imobil.  
35 Vezi și Raportul de monitorizare a alegerilor locale din 2016, Alegerile locale 2016: între schimbare și 
stagnare  
36 Declarație de presă MAI, 7 septembrie  

https://locale2020.bec.ro/wp-content/uploads/2020/09/hot_87.pdf
https://locale2020.bec.ro/wp-content/uploads/2020/09/hot_86.pdf
https://locale2020.bec.ro/wp-content/uploads/2020/09/hot_86.pdf
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18306
https://recorder.ro/audio-primar-din-dolj-inregistrat-cum-tranzactioneaza-voturile-flotantilor-am-70-de-vize-si-nu-ma-opresc-pana-la-150
https://recorder.ro/audio-primar-din-dolj-inregistrat-cum-tranzactioneaza-voturile-flotantilor-am-70-de-vize-si-nu-ma-opresc-pana-la-150
file:///C:/Users/krauses/Downloads/Secţiile%20de%20votare
https://expertforum.ro/alegerile-locale-2016-intre-schimbare-si-stagnare/
https://expertforum.ro/alegerile-locale-2016-intre-schimbare-si-stagnare/
https://www.mai.gov.ro/declaratie-de-presa-17/
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reședință în perioada 1 iulie- 27 septembrie 2020. Aceste informații au fost comparate cu cele 
furnizate 2015 și 2016, pentru o perioadă similară înaintea datei alegerilor37.  
 
Principalele concluzii:  
 

- Numărul de stabiliri de reședință și domicilii din 2020 este mai mic comparativ cu 
2016, an electorali și 2015, an fără alegeri. (vezi grafic) 

- București (7223), respectiv Ilfov (4778) au înregistrat cele mai multe înregistrări de 
reședință. Peste 2000 de stabiliri de reședință s-au înregistrat în Teleorman (2928), 
Giurgiu (2615), Cluj (2384), Olt (2302) și Călărași (2178) 

- Dacă facem o comparație cu 2015 – an neelectoral – cele mai mari creșteri, peste 
200%, s-au înregistrat în următoarele județe: 
 

Județ 2015 2016 2020 Diferență 
2020 - 2015 

Creștere 2020 vs 2015 (procent) 

TR 457 2784 2928 2471 640.70% 

GR 449 3146 2615 2166 582.41% 

CL 406 1250 2178 1772 536.45% 

OT 491 3182 2302 1811 468.84% 

IF 1155 1832 4778 3623 413.68% 

SJ 429 1497 1368 939 318.88% 

DB 633 1229 1727 1094 272.83% 

MH 694 2490 1890 1196 272.33% 

CS 654 2420 1577 923 241.13% 

VL 695 1676 1641 946 236.12% 

GJ 422 1429 984 562 233.18% 

BZ 606 1583 1309 703 216.01% 

IL 538 699 1104 566 205.20% 

 
- La polul opus, în 22 de județe s-a înregistrat o scădere față de cifrele din 2015. Cele 

mai mari scăderi au fost marcate în Harghita, Bihor și Suceava. 
- Deși numărul de stabiliri de reședință este mai scăzut decât în 2016 per ansamblu, în 

unele localități procentul a depășit 10% din numărul total al alegătorilor de pe listele 
electorale permanente, fapt care poate avea o influență asupra rezultatelor 
alegerilor. Dacă la nivelul orașelor și municipiilor, astfel de modificări au un impact 
minimal, într-o localitate cu 500-1000 de locuitori pot avea un impact semnificativ 
asupra votului. 

- Datele trebuie interpretate pentru fiecare localitate în parte, ținând cont de 
apropierea față de un municipiu, potențialul economic și rezidențial etc. În județe 
precum Giurgiu, Ilfov, Dâmbovița etc este dificil de interpretat dacă numere mai 
ridicate semnifică faptul că alegătorii s-au înregistrat pentru a vota în localitatea de 
reședință sau domiciliu sau sunt un indiciu că anumiți candidați atrag alegători 
pentru a-și asigura câștigarea mandatului 

                                                           
37 Pentru anul 2016, datele reflectă perioada 1 aprilie – 11 iunie, iar pentru 2015, perioada este 1 aprilie- 30 
iunie 



 

17 
 

 
 

Procent reședințe noi din alegători pe listele permanente (peste 10%) 
 
 

Localitate Nr persoane care 
și-au stabilit 

reședința 2020 

Alegători pe listele 
electorale 

permanente (nov 
2020) 

Procent stabiliri 
reședință din nr de 

persoane de pe lista 
electorală 

HD - Batrana 25 97 25.77% 

CS - Brebu Nou 65 274 23.72% 

SJ - Dragu 192 899 21.36% 

SJ - Zalha 130 665 19.55% 

TR - Rasmiresti 115 620 18.55% 

OT - Tatulesti 123 711 17.30% 

HD - Bulzestii de Sus 38 223 17.04% 

CL - Gurbanesti 144 878 16.40% 

IL - Dragoesti 119 742 16.04% 

OT - Topana 82 553 14.83% 

AB - Ceru-Bacainti 31 213 14.55% 

TL - Stejaru 173 1246 13.88% 

TR - Virtoapele 281 2067 13.59% 

OT - Leleasca 136 1093 12.44% 

GR - Bulbucata 129 1086 11.88% 

TR - Necsesti 99 846 11.70% 

TR - Sirbeni 121 1075 11.26% 

SJ - Lozna 80 755 10.60% 
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Comparație înregistrări reședințe 2015 vs 2016 vs 2020, top 20 
Cazuri unde au fost înregistrate mai mult de 75 de reședințe, fără Ilfov 

 

Localitate 2020 2015 2016 2020 vs 2016 

Alegători cf. 
listelor 

permanente 
(nov 2020)  

Procent 
populatie 

din (col. B) 

TL - Beidaud 75 1 1 3750 % 1293 5.80% 

CL - Nicolae 
Balcescu 

114 2 4 2850% 1224 9.31% 

IL - Sinesti 100 5 10 1000% 2111 4.74% 

MH - Corcova 149 3 16 931% 4814 3.10% 

DB - Selaru 102 - 11 927% 2452 4.16% 

MH - Brosteni 79 7 9 877% 2284 3.46% 

MH - Isverna 121 3 14 864% 1756 6.89% 

GR - Joita 77 10 10 770% 3082 2.50% 

GR - Bucsani 120 2 16 750% 2749 4.37% 

DB - Moroeni 101 7 20 505% 4106 2.46% 

SJ - Gilgau 141 4 29 486% 1870 7.54% 

CL - Fundeni 86 3 19 452% 3639 2.36% 

VL - Ciineni 180 2 51 352% 1836 9.80% 

TR - Galateni 148 2 42 352% 2009 7.37% 

BZ - Glodeanu-
Silistea 

88 4 25 352% 2790 3.15% 

TR - Necsesti 99 1 29 341% 846 11.70% 

OT - Tatulesti 123 2 37 332% 711 17.30% 

MH - Butoiesti 132 1 40 330% 2580 5.12% 

SJ - Zalha 130 2 41 317% 665 19.55% 

GR - Hotarele 158 6 50 316% 2794 5.65% 

 
 
V. Înregistrarea candidaților 
 
Cetăţenii români şi cetăţenii altor state ale Uniunii Europene care au drept de vot şi au împlinit 
vârsta de 23 de ani pot candida la alegerile locale, din partea formaţiunilor politice sau ca 
independenţi, numai în circumscripţiile în care au domiciliul (cu excepţia sectoarelor 
Bucureştiului, unde pot candida persoanele domiciliate în Bucureşti, indiferent de sector). O 
persoană poate candida pentru mai multe funcţii diferite în acelaşi timp, dar candidaturile 
depuse pe mai multe liste de candidați sau atât pe liste, cât și ca independent sunt nule de 
drept. 
 
Candidaturile trebuie să fie susţinute de liste de semnături de susţinere care să cuprindă 
minimum 1% din totalul alegătorilor înscrişi în listele permanente şi complementare pentru 
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circumscripţia respectivă, dar nu mai puțin de 100 în cazul comunelor, de 500 în cazul 
localităților urbane de rangul II și III, de 1.000 în cazul județelor, municipiului București, 
sectoarelor municipiului București și localităților urbane de rangul I, şi de 2000 pentru 
candidații independenți pentru funcția de președinte al consiliului județean. Numărul total al 
candidaţilor înregistraţi pentru toate circumscripţiile din ţară a fost 256 042. 
 
Pentru a răspunde provocărilor create de criza sanitară, legislația a redus la jumătate numărul 
de semnături de susţinere necesare pentru depunerea candidaturilor, a introdus posibilitatea 
strângerii lor în format electronic şi a permis candidaților la mai multe funcții să depună o 
singură listă de semnături. Această modificare a fost specifică pentru alegerile din 2020 și nu 
a fost implementată și în Legea 115/2015, pentru organizarea alegerilor locale viitoare. Chiar 
şi după reducerea numărului de semnături cerut de lege, în cazul localităţilor cu număr mic 
de locuitori acesta poate depăşi cu mult procentul de 1% recomandat de Comisia de la 
Veneţia. 
 
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 procentul de 1% din numărul total al alegătorilor înscriși în listele 
electorale. 
 
Unii interlocutori ai FiecareVot au considerat gestionarea procesului de strângere de 
semnături în format electronic dificilă și neclară şi au preferat să depună liste de semnături şi 
în format fizic. 
 
Pentru a facilita strângerea semnăturilor în format electronic şi a spori încrederea publică în 
proces, autorităţile ar putea lua în considerare uniformizarea procedurii înaintea alegerilor 
următoare, inclusiv prin punerea la dispoziţia candidaţilor în acest scop a unei pagini web 
funcţionale dedicate. 
 
Susţinătorii trebuie să fie cetăţeni cu drept de vot. Un alegător poate semna pentru susţinerea 
mai multor candidaţi. Strângerea semnăturilor de susţinere nu este supusă reglementărilor 
pentru 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"). 
 
Verificarea listelor de candidați în vederea validării dosarelor de candidatură nu este suficient 
reglementată și pare superficială în practică. Birourile electorale de circumscripție au omis să 
aplice reglementarea legală privind reprezentarea ambelor sexe. Informațiile centralizate 
privind candidații la nivel național au fost publicate după termenul limită pentru contestarea 
candidaturilor. Expert Forum a sesizat că 936 de liste de candidați (adică 5.1%) au fost 
înregistrate deşi nu au respectat prevederea legală privind reprezentarea ambelor sexe; 
dintre cele 936 de liste, 900 au fost formate doar din bărbaţi, iar 36 de liste doar din femei38.  
 

                                                           
38 Expert Forum, Alegeri cu liste de candidați la consiliul local care încalcă legea, 25 septembrie 2020  

https://expertforum.ro/liste-candidati-ilegale/
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Legislaţia electorală ar trebui să prevadă respingerea listelor de candidaţi care nu respectă 
cerinţa reprezentării ambelor sexe. 
 
Datele publicate de BEC nu au suficient de detaliate, mai ales dacă le comparăm cu cele 
publicate în 2016. Baza de date cuprinzând candidații nu a inclus informații importante 
precum sexul, vârsta sau profesia candidaților39. De asemenea, informațiile au fost 
republicate, întrucât forma inițială a inclus erori, fără a trasa însă în versiunile următoare care 
sunt modificările.  
 
Pentru a respecta standardele internaționale, autoritățile ar trebui să publice în timp util date 
mai detaliate privind candidaturile înregistrate. 
 
Majoritatea candidaţilor care au răspuns la un chestionar publicat de FiecareVot40 înaintea 
alegerilor au declarat că reprezentanţii partidelor lor au avut posibilitatea de a observa 
verificarea semnăturilor şi că în cele mai multe cazuri verificarea s-a făcut temeinic, după 
criterii rezonabile şi aplicate consecvent. Legislația electorală stabileşte că birourile electorale 
verifică forma şi fondul dosarelor de candidatură, dar nu detaliază procedura de verificare a 
semnăturilor, aceasta rămânând la latitudinea birourilor electorale. 
 
Este necesară introducerea în lege unui mecanism uniform, eficient şi transparent de verificare 
a semnăturilor de susţinere, în conformitate cu Codul de bune practici în materie electorală al 
Comisiei de la Veneţia. 
 
Mai mulți interlocutori au confirmat că în anumite circumscripții au existat dificultăți în 
depunerea exemplarelor certificate ale propunerilor de candidatură la judecătorii, întrucât 
acestea nu au asigurat permanență până la ora 24 în ziua de 18 august, data limită conform 
calendarului electoral. BEC a emis o circulară la ora 23, ca urmare a mai multor solicitări 
primite pe această temă, prin care a comunicat că nu este necesară interpretarea legii, 
întrucât birourile electorale și instanțele trebuie să asigure permanența pe activității41.  
 
VI. Campania electorală și finanțarea acesteia 
 
Coaliția FiecareVot nu a observat campania electorală într-un mod sistematic. Deşi restricţiile 
impuse de criza sanitară nu au permis organizarea de mitinguri şi evenimente de campanie 
cu grupuri mari de persoane, competitorii electorali şi-au adaptat strategia de campanie, 
folosind reţelele sociale şi publicitatea online, şi au avut posibilitatea să-şi transmită mesajul 
către alegători în cele mai multe cazuri. Au fost identificate mai multe cazuri în care candidații 

                                                           
39 Vezi CEDAW General Recommendation No. 23: Political and Public Life, para. 48 (d), care prevede că statele 
trebuie să includă “date statistice, dezagregate pe sexe, care indică procentajul de femei în raport cu bărbații 
care se bucură de aceste drepturi”. Vezi și 1991 Document of the Moscow Meeting of the Conference on the 
Human Dimension of the CSCE, para. 40.13 care obligă statele să “asigure colectarea și analiza datelor pentru a 
evalua în mod adecvat, monitoriza și îmbunătăți situația femeilor”. 
40 https://votcorect.ro/chestionar-pentru-competitori-i/  
41 Informarea nr. 931/BEC/L/19.08.2020 privind ședința Biroului Electoral Central din data de 18 august 2020, 

orele 23.00  

 

https://votcorect.ro/chestionar-pentru-competitori-i/
https://locale2020.bec.ro/wp-content/uploads/2020/08/931.pdf
https://locale2020.bec.ro/wp-content/uploads/2020/08/931.pdf
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nu au marcat materialele de promovare online conform cerințelor legale, după începerea 
campaniei electorale. 
 
Campania electorală s-a desfăşurat în mai multe circumscripţii într-o atmosferă polarizată 
care a făcut loc, în defavoarea dezbaterii programelor electorale, unui discurs negativ, 
provocator şi în unele cazuri discriminator, mergând până la atacuri la persoană şi instigare la 
ură42. Presa a semnalat şi cazuri în care activităţile de campanie ale unor candidaţi au fost 
împiedicate sau bruiate43.  
 
Au fost înregistrate mai multe acuzaţii de abuz de resurse publice, iar unele cazuri au fost 
confirmate de hotărâri ale birourilor electorale de circumscripție44. Sancționarea practică a 
abuzului de resurse publice rămâne mai degrabă limitată din partea autorităților. Expert 
Forum a solicitat AEP un punct de vedere cu privire la distribuirea de măști de către Primăria 
Sectorului 1 în prima zi de campanie electorală, răspunsul primit indicând că verificarea se va 
face doar la finalul procesului electoral, când AEP verifică declarațiile competitorilor 
electorali45.  
 
Contrar legii, campania electorală a continuat în preziua și în ziua alegerilor46, prin afişaj 
stradal şi prin apeluri şi mesaje telefonice adresate alegătorilor, practică ce reprezintă şi o 
potenţială încălcare a legislației privind protecția datelor personale.  
 
Întrucât legislația privind campania outdoor este limitativă, competitorii au ales să-şi 
promoveze mesajele în precampanie folosind materiale de mari dimensiuni, interzise în 
perioada campaniei propriu-zise. Expert Forum a solicitat partidelor politice parlamentare 
prin intermediul Legii 544/2001 să transmită care sunt sumele cheltuite în perioada de 
precampanie47. Doar în luna august, partidele politice sau persoanele afiliate au cheltuit trei 
milioane de lei prin Facebook Ads48. Ca și în cazul altor alegeri49, acest aspect are un impact 

                                                           
42 Vezi apelul public Coaliția FiecareVot condamnă ferm instigarea la ură și discriminarea ca tactici electorale, 
31 august 2020  
43 Între cele mai frecvente probleme raportate se numără distrugerea materialelor electorale ale 
competitorilor electorali. Fostul primar la municipiului Brașov  este cercetat penal pentru șantaj pentru că l-ar 
fi amenințat pe angajatul unei firme pentru a stopa difuzarea clipurilor electorale ale unui contracandidat prin 
intermermediul sistemului video din transportul public.  
44 Astfel de hotărâri au fost emise, spre exemplu, de birourile electorale Sector 1, Sector 6 și Biroul Electoral 
Municipal București. 
45 Vezi Ghidul Comisiei de la Veneția și ODIHR despre Reglementarea cu privire la Partidele Politice, para. 207: 
„Candidații și partidele în funcție nu trebuie să folosească fondurile sau resursele statului (adică materiale, 
contracte de muncă, transport, angajați) în propriul lor avantaj. Paragraful 5.4 din Documentul OSCE de la 
Copenhaga prevede, în acest sens, că statele membre vor menține „o separare clară între stat și partide 
politice; în special, partidele politice nu vor fi asimilate statului”. 
www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2010)024-e  
46 A se vedea mai multe sesizări pe platforma www.votcorect.ro. Sesizări similare au fost primite și prin 
intermediul serviciului Telverde 0800 080 200 operat de EFOR pe 26 și 27 septembrie 2020 
47 Doar două partide au oferit informații. Pro România a folosit suma de 776.612,29 lei din subvenții pentru 
promovare outdoor/stradală (panouri) şi ecrane LED în mai multe judeţe (lunile iulie-august), USR a cheltuit 
suma de 1.613.823,45 lei, la nivelul structurii centrale, pentru mai multe tipuri de servicii. 
48 https://expertforum.ro/finantare-campanie-locale/  
49 La alegerile prezidentiale din 2019, aproape jumătate din suma cheltuită de competitori (aproximativ 72 de 
milioane de lei) provine din subvenții. Candidatul susținut de PNL, Klaus Iohannis, a cheltuit exclusiv fonduri 
provenind din subvenții.  

https://expertforum.ro/coalitia-fiecarevot-condamna-ferm-instigarea-la-ura-si-discriminarea-ca-tactici-electorale/
https://www.biziday.ro/brasov-primarul-in-exercitiu-george-scripcaru-care-a-pierdut-alegerile-din-septembrie-este-cercetat-penal-pentru-santaj-de-dna-procurorii-sustin-ca-l-a-amenintat-pe-patronul-unei-firme-pentru-a-st/
https://b.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/2/2020/09/Hot-90.pdf?fbclid=IwAR2cY7JuTwTPcvhxzAlv8UEaV3UAa5nnvZNm6yKMCSDMpVOV_6vYM557CSo
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2010)024-e
http://www.votcorect.ro/
https://expertforum.ro/monitorizare-finantare-21septembrie/
https://expertforum.ro/finantare-campanie-locale/
https://expertforum.ro/raport-prezidentiale-2019/
https://expertforum.ro/raport-prezidentiale-2019/
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negativ asupra transparenței finanțării campaniei electorale și distorsionează scopul 
campaniei electorale. 
 
Pentru a reduce activităţile de campanie şi cheltuielile semnificative efectuate de partide 
înainte de începerea campaniei electorale, legislația ar trebui să permită competitorilor 
electorali să utilizeze materiale de promovare stradală în perioada de campanie.  
 
Sursele de finanțare a campaniei electorale sunt fondurile private ale competitorilor (venituri 
proprii, împrumuturi și donații de la persoane fizice) și contribuții ale partidului care pot veni 
în completarea acestor fonduri în anumite limite (venituri proprii, incluzând subvenții). 
Competitorii electorali au declarat contribuții de 189 de milioane de lei, din care 15,9 milioane 
de lei provin din fondurile partidelor, iar 6,3 milioane de lei provin din subvenții50. Cea mai 
mare parte a contribuțiilor candidaților sunt din venituri proprii, reprezentând 82%. AEP a 
pregătit un ghid privind finanțarea campaniei electorale, pe care l-a supus dezbaterii 
publice51. 
 
Au fost identificate câteva situații în care contribuțiile la campania electorală erau mai mari 
decât veniturile anuale consemnate în declarațiile de avere ale candidaților52. Identitatea 
persoanelor care împrumută sau care donează bani unui candidat nu este declarată, fapt care 
a creat impresia unei lipse de transparență53 privind sursa reală a banilor din campania 
electorală.  
 
Pentru a crește transparența finanţării campaniei electorale, autoritățile ar putea introduce 
cerințe prin care identitatea donatorilor sau persoanelor care împrumută candidații pentru 
campaniile electorale peste o anumită limită să fie publică, similar procedurilor pentru 
finanțarea partidelor politice. 
 
Legislația permite partidelor politice să utilizeze subvenții pentru finanțarea campaniei 
electorale. Pentru alegerile locale, ținând cont de neclaritățile existente în legislație, 
parlamentul a introdus un amendament prin Legea 135/2020, care să permită utilizarea 
acestor fonduri în mod explicit. Deși competitorii nu au folosit extensiv aceste fonduri în 
timpul campaniei electorale, există riscul ca sumele mari alocate pentru subvenții să creeze 
dezechilibre pe termen lung. Reamintim că un amendament introdus prin Legea 34/2018, a 
permis ca sumele pentru subvenții să crească substanțial54, iar în 2020, criteriul de alocare a 

                                                           
50 Pentru o analiză mai completă consultați https://expertforum.ro/finantarea-campaniei-octombrie. Vezi și 
baza de date Banii partidelor politice din România dezvoltată de Expert Forum 
51 Comunicat de presă referitor la elaborarea proiectului de hotărâre a AEP privind aprobarea Ghidului 
finanțării campaniei electorale la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020, 22.07.2020 
52 Expert Forum, Raport de monitorizare a finanțării campaniei electorale – 21 septembrie 
53 Europa Liberă, Sponsorii partidelor, mascați în împrumuturi. Vosganian: „Banii au trecut prin mine ca apa 
prin țeavă”, 29 septembrie 2019 
54 Ghidul Comisiei de la Veneția și ODIHR despre Reglementarea cu privire la Partidele Politice, para 130 
prevede că „în cazul în care partidelor politice înregistrate li se oferă sprijin de stat ... atunci ar trebui să existe 
un sistem de sprijin pentru candidații independenți pentru a asigura că ei sunt tratați într-un mod echitabil în 
alocarea resurselor de stat “. 

https://expertforum.ro/finantarea-campaniei-octombrie
https://expertforum.ro/finantari-partide/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-referitor-la-elaborarea-proiectului-de-hotarare-a-aep-privind-aprobarea-ghidului-finantarii-campaniei-electorale-la-alegerile-locale-din-data-de-27-septembrie-2020/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-referitor-la-elaborarea-proiectului-de-hotarare-a-aep-privind-aprobarea-ghidului-finantarii-campaniei-electorale-la-alegerile-locale-din-data-de-27-septembrie-2020/
https://expertforum.ro/monitorizare-finantare-21septembrie/
https://romania.europalibera.org/a/sponsorii-partidelor-mascati-imprumuturi-vosganian-banii-/30187705.html
https://romania.europalibera.org/a/sponsorii-partidelor-mascati-imprumuturi-vosganian-banii-/30187705.html
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fost stabilit discreționar prin Legea bugetului de stat, pentru a permite partidelor care aveau 
un anumit număr de parlamentari la începutul anului să primească bani. 55  
 
Pentru a asigurarea echitatea finanțării din subvenții, limitele maxime pentru subvențiile de 
stat ar trebuie reduse. 
 
Pragul pentru obținerea de subvenții la nivel local ar trebui scăzut pentru a ține cont și de 
voturile obținute la alegerea primarilor și/sau consilierilor locali.56 
 
Ponderea din subvenție acordată pentru rezultatele obținute la alegerile locale ar trebui 
crescută. 
 
Partidele nu publică rapoarte intermediare privind cheltuielile, iar AEP afişează periodic doar 
contribuțiile acestora, fapt care reduce transparența procesului electoral57. Rapoartele 
privind veniturile și cheltuielie trebuie transmise către AEP în 15 zile de la data alegerilor, iar 
AEP le publică pe site pe măsură ce au loc controalele.  
 
Pentru a crește transparența finanțării campaniei electorale, competitorii ar trebui să publice 
veniturile și cheltuielile periodic. Pentru a facilita acest proces, AEP ar putea pune la dispoziția 
competitorilor electorali o platformă pentru centralizarea acestor rezultate, care să permită 
și accesarea de către public a informațiilor.  
 
Un aspect pozitiv este faptul că  AEP publică datele raportate de către competitorii electorali 
privind finanțarea campaniei electorale. Cu toate acestea, calitatea lor poate fi îmbunătățită, 
pentru a permite utilizatorilor să realizeze analize proprii fără eforturi suplimentare susținute. 
Rapoartele de analiză publicate de către Expert Forum au sesizat multiple neconcordanțe 
legate de publicările succesive ale informației58.  
 
 AEP a inițiat un proiect de lege59 care modifică Legea 334/2006 și care a fost supus dezbaterii 
publice în luna iunie. Printre altele, proiectul reduce limitele pentru obligativitatea plății prin 
conturi bancare pentru donații și cotizații (la cinci, respectiv trei), stabilește că subvențiile 
sunt păstrate în conturile partidelor politice la finalul anului, introduce responsabilități 
suplimentare pentru partidele politice cu privire la aspecte administrative și financiare și 
stabilește că AEP poate emite norme metodologice cu privire la mai multe aspecte legate de 
finanțarea partidelor politice și campaniilor electorale. Proiectul prevede că partidele politice 
pot contribui la eforturi de combatere a pandemiei prin contribuții din veniturile proprii, iar 

                                                           
55 Conform Art. 47 din Legea 5/2020 „ Prin derogare de la art. 18 alin. (3) lit. a), alin. (4) și art. 19 din Legea nr. 
334/2006, în anul 2020 subvențiile acordate partidelor politice, prevăzute în bugetul AEP se acordă pe baza 
numărului total de parlamentari înscriși în fiecare dintre partidele politice la data de 1 ianuarie 2020. Potrivit 
reglementărilor din Legea 334/2006, Pro România și Partidul Forţa Naţională nu ar fi avut drept să primească 
subvenții. 
56 Conform legii, partidele politice primesc subvenții pentru rezultate la nivel local doar dacă primesc 50 de 
mandate de consilier județean sau general  
57 A se vedea rapoartele de monitorizare a finanțării campaniei electorale, https://expertforum.ro/finantare-
campanie-locale/, si https://expertforum.ro/monitorizare-finantare-21septembrie/.  
58 Vezi raportul EFOR. 
59 Vezi proiectul pe site-ul AEP. 

https://expertforum.ro/finantare-campanie-locale/
https://expertforum.ro/finantare-campanie-locale/
https://expertforum.ro/monitorizare-finantare-21septembrie/
https://expertforum.ro/finantarea-campaniei-octombrie/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-referitor-la-elaborarea-proiectului-de-act-normativ-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-3342006-privind-finantarea-activitatii-partidelor-politice-si-a-campaniilor-electora/
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în forma inițială se făcea referire la transferuri inclusiv din subvenții60. Proiectul nu a fost 
transmis Parlamentului.  
 
VII. Măsuri luate pentru combaterea COVID-19 și utilizarea metodelor alternative de vot  
 
Reglementările privind siguranța sanitară pentru campania electorală au fost adoptate 
târziu61, prin HG 713/2020 care modifică HG 688/2020, publicată în noaptea dinaintea 
începerii campaniei electorale, fapt ce nu a permis organizarea unei campanii eficiente şi 
vizibile de informare cu privire la aceste norme62. Monitorizarea efectuată de FiecareVot a 
arătat că numeroși candidați au încălcat reglementările legate de organizarea campaniei 
electorale şi au format echipe de campanie din mai multe persoane decât permite legislația. 
 
Pentru a asigura condiţii de siguranţă sanitară in ziua alegerilor, autorităţile au adoptat cu 
aproximativ 2 săptămâni înaintea datei alegerilor măsuri clare privind fluxul alegătorilor în 
secţiile de votare şi au pus la dispoziţia tuturor participanţilor măşti şi dezinfectant. Efortul de 
a încuraja sau facilita participarea alegătorilor care ar fi putut fi intimidaţi de posibilitatea 
infectării cu Covid-19 s-a limitat însă la organizarea secţiilor de votare; autorităţile au respins 
mai multe recomandări venind din partea unor organizații ale societăţii civile privind 
organizarea scrutinului în două zile şi nu au luat în calcul extinderea sistemului de vot prin 
corespondenţă astfel încât să poată fi utilizat şi în ţară, pentru alegerile locale63.  
 
Alegătorii aflaţi în izolare sau în carantină au avut posibilitatea de a solicita urna specială doar 
depunând fizic la secţiile de votare cereri însoţite de acte medicale, iar lista actelor medicale 
acceptate nu a fost cunoscută decât cu o zi înaintea datei depunerii cererilor, când BEC a 
transmis, la solicitarea Expert Forum64, un punct de vedere al Ministerului Sănătății. Astfel, 
alegătorii aflaţi în izolare sau în carantină în urma contactului cu o persoană infectată cu 
COVID-19 si care nu deţineau acte medicale doveditoare au fost privați de posibilitatea de a 
vota. În unele cazuri, persoanele aflate în această situație sunt contactate de către Direcțiile 
de Sănătate Publică telefonic, fără a li se emite niciun fel de document.  
 
Potrivit reglementărilor actuale, solicitările pentru urna special pot fi depuse doar fizic la 
birourile electorale ale secţiilor de votare, doar în ziua dinaintea alegerilor şi doar în intervalul 
orar 18:00-20:00. Pentru a reduce riscul transmiterii virusului, ar fi fost necesară introducerea 
unei soluţii pentru transmiterea acestor cereri prin mijloace digitale, dar și extinderea 

                                                           
60 Prevederea a fost modificată în urma dezbaterii publice. Vezi și comentariile transmise de EFOR.  
61 FiecareVot a solicitat încă din 28 august publicarea unor reglementări clare privind organizarea procesului 
electoral în starea de pandemie - https://expertforum.ro/pregatiti-masurile-pentru-alegeri-transparent/.  
62 A se vedea și Ordinul nr. 1484/130/2020 privind stabilirea unor măsuri de sănătate publică necesar a fi 
respectate pentru desfășurarea în siguranță a evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor aferente campaniei 
electorale 
63 Vezi Expert Forum Alegerile locale în pandemie. Câteva scenarii și Funky Citizens, De ce nu trei zile de vot și 
mai multe secții de votare? Am cerut președintelui trimiterea în parlament, spre reexaminare, a legii alegerilor 
locale în pandemie. 
64 https://expertforum.ro/nu-e-clar-cum-votam-duminica/, https://expertforum.ro/solicitare-bec-urna-
speciala-covid/.  

https://expertforum.ro/comentarii-proiect-lege-334-finantare-partide/
https://expertforum.ro/pregatiti-masurile-pentru-alegeri-transparent/
https://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2020/08/Extras-MO-Ordin-MS-MAI-1484-130-2020.pdf
https://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2020/08/Extras-MO-Ordin-MS-MAI-1484-130-2020.pdf
https://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2020/08/Extras-MO-Ordin-MS-MAI-1484-130-2020.pdf
https://expertforum.ro/alegeri-locale-pandemie-scenarii/
https://funky.ong/de-ce-nu-trei-zile-de-vot-si-mai-multe-sectii-de-votare-am-cerut-presedintelui-trimiterea-in-parlament-spre-reexaminare-a-legii-alegerilor-locale-in-pandemie/
https://funky.ong/de-ce-nu-trei-zile-de-vot-si-mai-multe-sectii-de-votare-am-cerut-presedintelui-trimiterea-in-parlament-spre-reexaminare-a-legii-alegerilor-locale-in-pandemie/
https://funky.ong/de-ce-nu-trei-zile-de-vot-si-mai-multe-sectii-de-votare-am-cerut-presedintelui-trimiterea-in-parlament-spre-reexaminare-a-legii-alegerilor-locale-in-pandemie/
https://expertforum.ro/nu-e-clar-cum-votam-duminica/
https://expertforum.ro/solicitare-bec-urna-speciala-covid/
https://expertforum.ro/solicitare-bec-urna-speciala-covid/
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termenului și înregistrarea cererilor de către birourile de circumscripție, respectiv 
retransmiterea de către acestea la birourile electorale ale secțiilor de votare65.  
 
De asemenea, un amendament binevenit care a permis unor categorii profesionale care nu 
pot părăsi locul de muncă să voteze cu urna specială la alegerile prezidenţiale nu a fost 
introdus şi în legislaţia privind alegerile locale. În această categorie ar intra, de exemplu, și 
personalul medical.  
 
Pentru a permite alegătorilor aflaţi în izolare sau carantină să solicite urna specială fără a 
spori riscul de infectare cu Covid-19 prin contactul fizic cu alte persoane, legislația ar trebui 
modificată pentru a permite depunerea de cereri prin mijloace electronice. De asemenea, 
autoritățile ar trebui să permită înregistrarea prin mijloace online și pe o perioadă mai 
îndelungată, prin intermediul birourilor electorale de circumscripție.  
 
Alegătorilor care nu pot părăsi locul de muncă în ziua alegerilor trebuie să li se permită să 
voteze cu urna specială. 
 
A fost reglementat accesul şi fluxul alegătorilor în secţiile de votare, însă nu s-au anunţat 
soluţii pentru cazurile în care spaţiile insuficiente alocate unor secţii de votare nu permit 
menţinerea distanţei de siguranţă. În timpul votării, în secţia de votare se pot afla cel mult 
cinci alegători şi cel mult 15 alte persoane (comisia de votare, operatorul SIMPV, persoane 
acreditate să observe procesul electoral), iar distanţa de siguranţă între persoanele prezente 
trebuie să fie de cel puţin un metru; în cazul a numeroase secţii de votare, care au sub 25 m2, 
spaţiul nu a permis neapărat menţinerea distanţei între toţi participanţii66. 
 
Acolo unde este posibil, secţiile de votare care au funcţionat la alegerile locale în încăperi sub 
25 m2 trebuie relocate înainte de alegerile parlamentare în spaţii care să permită menţinerea 
distanţei de siguranţă. 
 
Adoptarea târzie a normelor de protecție sanitară pentru ziua alegerilor şi lipsa unei campanii 
eficiente şi vizibile de informare a alegătorilor ridică riscul neînţelegerii procedurilor de către 
mulţi alegători. Măsura afişării reglementărilor în locuri publice prin grija primarilor, deşi 
binevenită, este insuficientă.  
 
Reglementările privind siguranţa sanitară trebuie adoptate în timp util, iar guvernul și AEP 
trebuie să desfășoare o campanie de informare susținută, prin instrumente cât mai diverse și 
adaptate tuturor categoriilor de participanți la procesul electoral (radio, TV, online, inclusiv în 
limbile minorităților naționale și în format accesibil persoanelor cu dizabilități).  
 
 
 

                                                           
65 La alegerile parlamentare din 6 decembrie, măsura înregistrării cererilor de către BEJuri a fost luată, fără a 
permită însă depunerea solicitărilor prin mijloace electronice. A se vedea Decizia nr. 40/27.10.2020 privind 
exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale 
66 Statistica publicată în luna august de către Autoritatea Electorală Permanentă arată că aproape jumătate din 
secțiile de votare au între 25 și 50 m2, iar peste 60% au fost o ieșire/intrare, fapt care nu ar permite 
organizarea unui circuit prin care să se evite contactul alegătorilor.  

https://parlamentare2020.bec.ro/wp-content/uploads/2020/10/dec_40.pdf
https://parlamentare2020.bec.ro/wp-content/uploads/2020/10/dec_40.pdf
https://www.roaep.ro/management-electoral/wp-content/uploads/2020/08/STATISTICA-EVALUARE-SECTII-DE-VOTARE.pdf
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VIII. Observarea alegerilor 
 
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. 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. 
 
La alegerile locale, prin derogare de la reglementările din Legea 115/2015, s-au aplicat pentru 
acreditarea observatorilor normele din Legea 208/2015. Organizațiile neguvernamentale care 
au o vechime mai mare de șase luni față de data alegerilor și apărarea drepturilor omului în 
statut au putut solicita acreditarea de către AEP. Un număr de 51 de organizații au fost 
acreditate. Accesul observatorilor în secțiile de votare din ziua alegerilor s-a făcut pe baza 
unor ecusoane emise de către organizații și pe baza legitimației de jurnalist în cazul mass 
media. AEP a acreditat și 15 organizații internaționale, respectiv patru instituții media 
străine67. Accesul observatorilor este limitat la procedurile din ziua alegerilor, contrar 
standardelor internaționale68.  
 
Pentru a crește transparența procesului electoral, legislația ar trebui să prevadă accesul 
observatorilor la toate activităţile legate de organizarea şi desfăşurarea alegerilor, pe durata 
întregii perioade electorale. 
 
Organizaţiile membre în coaliţia FiecareVot au pus la dispoziţia observatorilor un manual de 
observare69 şi au organizat o sesiune de training online. 
 
Expert Forum a organizat un centru de asistență pentru alegători și observatori, compus din 
serviciul telverde 0800 080 200 și platforma www.votcorect.ro. Informaţiile obţinute de la 
alegători şi observatori au fost publicate în ziua alegerilor în două comunicate de presă care 
reflectă o serie de probleme şi nereguli recurente70. Impactul campaniei desfășurat prin 
platforma www.votcorect.ro și social media între lunile august și octombrie a fost de 580.696 
vizitatori, iar la numărul Telverde s-au primit 324 apeluri. 
 
În ziua scrutinului, 475 de observatori FiecareVot acreditați în 36 de județe și în toate 
sectoarele municipiului București au vizitat aproximativ 900 de secții de votare. Acest raport 

                                                           
67 Vezi lista integrală pe pagina web AEP. 
68 Conform Codului de bune practici, para II.3.2.b “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”  
69 Vezi Manualul Observatorului.  
70 A se vedea comunicatele FiecareVot. 

http://www.votcorect.ro/
http://www.votcorect.ro/
https://www.roaep.ro/prezentare/acreditari-alegeri-locale-2020/
https://votcorect.ro/wp-content/uploads/2020/09/Manualul-observatorului-locale-2020-public.pdf
https://fiecarevot.ro/comunicate/
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include datele din 841 de secții si au fost transmise prin aplicaţia MonitorizareVot71, 
dezvoltată de Code for Romania.  
 
IX. Ziua alegerilor 
 
Prezența la vot a fost 46,02 % la primul tur de scrutin și 61,92 % la al doilea tur de scrutin, 
care s-a desfășurat în trei localități. Participarea la procesul electoral nu a fost semnificativ 
afectată de COVID, fiind doar ușor mai scăzută decât în 2016, când au participat 48,44% din 
alegători în primul tur de scrutin. Participarea din București a crescut față de alegerile din 
2016, dar rămâne scăzută per ansamblu72. 
 
Ziua alegerilor a decurs calm, fără incidente majore. La deschiderea secţiilor de votare, 
observatorii au evaluat pozitiv procedurile în 94% dintre cazuri. Votarea a fost în general bine 
organizată şi s-a desfăşurat ordonat în majoritatea secțiilor de votare observate, iar SIMPV a 
funcţionat în condiţii normale. În unele cazuri, aplicarea măsurilor de protecție sanitară a 
încetinit fluxul alegătorilor, ceea ce a rezultat în aglomeraţie şi cozi lungi de aşteptare la unele 
secții de votare, uneori fără respectarea normelor de distanțare.  
 
Observatorii FiecareVot nu au identificat în timpul votării incidente majore sau nereguli de 
natură sistematică ce ar fi putut compromite integritatea procesului electoral la secţiile de 
votare observate. FiecareVot a luat la cunoștință faptul că au fost deschise mai multe 
investigații penale73 pentru fapte petrecute în ziua alegerilor. 
 
Activitatea birourilor electorale a fost evaluată de observatori ca bună sau foarte bună în 
peste 90% din secțiile de votare vizitate în timpul votării. Cu toate acestea, observatorii au 
transmis în mai multe cazuri informații referitoare la faptul că membrii biroului electoral nu 
cunosc procedurile suficient de bine. 
 
În anumite secții de votare observatorii au semnalat presiuni asupra alegătorilor din partea 
autorităților locale sau a unor susținători ai candidaților. Cele mai frecvente nereguli 
constatate au fost legate de nerespectarea prevederilor privind protecția sanitară şi 
necunoașterea sau neaplicarea coerentă și corectă a legislației electorale de către membrii 
administrației electorale. Observatorii au fost în cele mai multe cazuri bine primiţi de comisiile 
de votare şi informaţiile cerute le-au fost puse la dispoziţie, dar în unele secţii au existat 
presiuni şi acţiuni de intimidare la adresa observatorilor, iar în localitatea Nehoiu unui 
observator i-au fost tăiate cauciucurile de la roțile mașinii. 
 
Observatorii au notat că, în prezenţa lor, personalul secției de votare a purtat masca tot 
timpul (65%) sau aproape tot timpul (26%). În aproape jumătate din secțiile vizitate, alegătorii 
nu și-au îndepărtat masca pentru a fi identificați. La întrebarea observatorilor, membrii 
comisiei au răspuns că în comunităţile mici le este uşor să se recunoască, iar comisia solicită 
îndepărtarea măştii doar în cazurile în care alegătorul nu a fost deja recunoscut. Secțiile de 
votare observate au funcţionat în general în spaţii adecvate, dar au existat cazuri în care 

                                                           
71 https://code4.ro/ro/apps/monitorizare-vot/  
72 Prezența a fost de 36,93%, comparativ cu 33,31% în 2016.  
73 A se vedea și comunicările emise de Ministerul Afacerilor Interne 

https://code4.ro/ro/apps/monitorizare-vot/
https://www.mai.gov.ro/declaratie-de-presa-27-septembrie-2020-ora-18-00-in-contextul-desfasurarii-alegerilor-pentru-autoritatile-administratiei-publice-locale/
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observatorii au părăsit secţia de votare deoarece au apreciat spaţiul nu permite observarea 
procesului în condiţii de siguranță.  
 
Un procent ridicat de peste 29% dintre secţiile de votare observate nu erau accesibile 
persoanelor cu dizabilităţi74. Prevederea legală care permite alegătorilor cu mobilitate redusă 
să voteze pe liste suplimentare la secţiile de votare accesibile, care a fost aplicată la alegerile 
prezidenţiale din 2019, nu a fost introdusă şi în legea alegerilor locale. Alegătorii care nu îşi 
pot marca singuri buletinul de vot au dreptul să voteze cu însoţitor, însă nu există materiale 
special adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi, ca acestea să poată vota neînsoţite (de 
exemplu şabloane în limbaj Braille care pot fi spurapuse pe buletinele de vot). 
 
Pentru a garanta respectarea drepturilor electorale ale tuturor alegătorilor, autoritățile ar 
trebui să ia măsuri suplimentare pentru accesibilizarea secțiilor de votare și pentru 
introducerea unor noi metode de votare pentru persoanele cu dizabilități.  
 
Legea trebuie să prevadă faptul că alegătorii cu mobilitate redusă pot vota la cea mai 
apropiată secție de votare accesibilă75.  
 
Prevederea legală care le permite să voteze alegătorilor aflaţi în aşteptare la secţiile de votare 
la ora închiderii, introdusă la alegerile prezidenţiale din 2019, nu a fost inclusă şi în legea 
alegerilor locale. Ministerul Afacerilor Interne a solicitat prelungirea votării după ora 21, iar 
cererea a fost respinsă de BEC76.  
 
Alegătorilor aflaţi în aşteptare la secţiile de votare la ora închiderii trebuie să li se permită să 
voteze77.  
 
Urna specială a fost utilizată de 1,38% din totalul votanților, în timp ce în 2016, procentul a 
fost mai mic, adică 0,87%78. Creșterea a fost mai semnificativă în anumite județe precum Ilfov 
(161%), București (143%) sau Argeș (127%). Cei mai mulți alegători care au votat cu urna 
specială s-au înregistrat în Teleorman (7045) și Dolj (5417), adică în aceleași județe care au 
înregistrat cel mai mare număr de cereri și în 2016.  
 

                                                           
74 Conform Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități, art 29: „Statele Părți vor 
garanta persoanelor cu dizabilități drepturi politice și posibilitatea de a beneficia de acestea, în condiții de 
egalitate cu alții, și se angajează: (a) Să se asigure că persoanele cu dizabilități pot participa efectiv și deplin la 
viața politică și publică, în condiții de egalitate cu ceilalți, în mod direct sau prin reprezentanți liber aleși, 
precum și dreptul și oportunitatea de a vota și de a fi alese, printre altele […] 
75 O astfel de prevedere a fost introdusă la alegerile prezidențiale din 2019 
76 https://locale2020.bec.ro/wp-content/uploads/2020/09/com_2659.pdf.  
77 Prevederi care stabilesc că alegătorii pot vota până la 23.59 există în legislația privind alegerile parlamentare 
și prezidențiale.  
78 În 2016 au votat 69.231 persoane cu urna specială, iar în 2019 un număr de 116.613 alegători. 
 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://locale2020.bec.ro/wp-content/uploads/2020/09/com_2659.pdf
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În 977 de secții de votare s-au înregistrat mai mult de 5% voturi nule, iar în 25 de secții de 
votare procentul a trecut de 10%. În Belin (Covasna), Sângeorgiu de Pădure (Mureș) și Bătrâna 
(Hunedoara) procentul a depășit 16%. Cauzele pentru anularea buletinelor de vot pot fi 
multiple, însă mai mulți interlocutori ai FiecareVot au susținut că formatul și calitatea acestora 
pot fi regândite pentru a facilita procesul de votare. 
 
 
X. Numărarea voturilor, centralizarea și publicarea rezultatelor  
 
Eficienţa comisiilor de votare a scăzut la momentul numărării voturilor. Procedura de 
numărare a voturilor a fost evaluată ca proastă sau foarte proastă în 15% – un procentaj 
semnificativ – din eșantionul restrâns de secţii observate în timpul numărării. La numărarea 
voturilor, observatorii au constatat că în 20% dintre cazuri preşedinţii birourilor electorale au 
avut dificultăţi în completarea proceselor verbale, în 30% dintre secţii procesele verbale au 
fost semnate în alb de membrii comisiei, iar atmosfera a fost tensionată în aproape 16% din 
cazuri. 
 
Preşedinţii BESV şi locţiitorii acestora trebuie să beneficieze de instruire temeinică privind 
completarea proceselor verbale, eventual însoţită de un exerciţiu practic, în cadrul unei sesiuni 
de instruire interactive, în care să aibă ocazia să pună întrebări pentru a rezolva eventualele 
neclarități. 
 
Observatorii au semnalat şi cazuri în care preşedinţii birourilor electorale au interpretat 
restrictiv textul legii şi au anunţat observatorii că nu li se va permite să rămână în secţiile de 
votare la numărarea voturilor. 
 
Procesul electoral s-a deteriorat mai mult în unele circumscripţii (inclusiv în Bucureşti) la 
momentul colectării materialelor de la comisiile de votare, precum şi în procesul totalizării 
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voturilor. În cazul unor secţii de votare din Bucureşti, transmiterea proceselor verbale nu s-a 
realizat în termenul legal de 24 de ore. Unii competitorii electorali au semnalat implicarea 
persoanelor neautorizate în transmiterea rezultatelor şi o serie de neconcordanţe, de multe 
ori considerabile, în transcrierea datelor din procesele verbale şi au acuzat încercări 
intenţionate de modificare a rezultatului votului. De asemenea, Poliția face cercetări pentru 
posibila falsificare a documentelor electorale la Sectorul 1, după ce o persoană a fost 
surprinsă având în posesie 437 de procese verbale79 (fără a exista la acest moment 
certitudinea că erau originale sau copii).  
 
Predarea proceselor verbale cu rezultatele şi a materialelor electorale de la BESV către 
birourile de circumscripţie trebuie planificată eficient, astfel încât să se elimine aglomeraţia şi 
cozile și să reducă timpii de așteptare pentru reprezentanții BESV.  
 
Până la termenul prevăzut de lege pentru transmiterea proceselor verbale, administraţia 
electorală nu a adus la cunoştinţa publicului motivul întârzierilor şi nu a comunicat în mod 
transparent situaţia proceselor verbale contestate. Lipsa de comunicare a instituțiilor 
responsabile – AEP, BEC, BES1 – a contribuit la creșterea confuziei şi a diminuat încrederea 
publică în corectitudinea procesului electoral. 
 
Observatorii FiecareVot care au urmărit primirea şi validarea proceselor verbale la biroul 
electoral al sectorului 1 din Bucureşti au semnalat că a doua zi după depăşirea termenului 
stabilit de lege, biroul electoral avea dificultăţi în a aduce la sediu comisiile de votare ale căror 
procese verbale nu fuseseră încă procesate, iar verificarea şi validarea proceselor verbale 
avea loc într-o atmosferă tensionată şi dezorganizată. Corecturile realizate în procesele 
verbale în timpul vizitei observatorilor s-au făcut cu respectarea procedurilor legale, iar unele 
comisii de votare în ale căror procese verbale cheile de verificare nu s-au închis au renumărat 
voturile în prezenţa unui membru BES1. 
 
Au fost identificate mai multe cereri de modificare a proceselor verbale, transmise către 
BEC80. În județul Dolj, biroul electoral de circumscripție a înregistrat erori în cazul a 80% din 
secțiile de votare la datele referitoare la numărul total al alegătorilor prevăzut în listele 
electorale existente în secția de votare, precum și la numărul total al alegătorilor care s-au 
prezentat la urne, înscriși în listele electorale existente la secție81. Aceasta denotă cel mai 
probabil lipsa de înțelegere de către membrii birourilor electorale a operațiunilor care trebuie 
executate cu privire la stabilirea rezultatelor. 
 
Publicarea rezultatelor finale pentru turul I a întârziat să apară, iar BEC a emis două decizii 
pentru a modifica procesele verbale întrucât lipseau anumite date82. De asemenea, BEC a 
dispus sesizarea Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităților de organizare a 
alegerilor locale, pentru luarea unor măsuri legale, ca urmare a neîndeplinirii atribuțiilor de 

                                                           
79 Hotnews, Poliția, despre scandalul de fraudă la sectorul 1: Asupra unui bărbat, candidat la Consiliul Local, au 
fost găsite 473 de procese-verbale de la secții de votare / Au fost audiate 8 persoane, 29 septembrie 2020 
80 Adrese BEC, 28.09.2020 
81 Expert Forum, EFOR explică circuitul de numărare a votului. Şi 10 întrebări pentru autorităţi, 29.09.2020   
82 Prin Hotărârea 221 din 15.10.2020 au fost modificate procesele verbale pentru primari și consilii locale din 
București, întrucât au fost omise anumite alianțe.  

http://www.hotnews.ro/stiri-politic-24316290-politia-despre-scandalul-frauda-alegeri-sectorul-1-asupra-unui-barbat-fost-gasite-473-procese-verbale-sectii-votare-fost-audiate-8-persoane.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-politic-24316290-politia-despre-scandalul-frauda-alegeri-sectorul-1-asupra-unui-barbat-fost-gasite-473-procese-verbale-sectii-votare-fost-audiate-8-persoane.htm
https://locale2020.bec.ro/wp-content/uploads/2020/09/mapa_sedinta_28092020_supl.pdf
https://expertforum.ro/10-intrebari-autoritati/
https://locale2020.bec.ro/wp-content/uploads/2020/10/hot_221.pdf
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serviciu de către AEP şi INS83. Sesizarea a venit ca urmare a unor note din partea AEP și a INS, 
prin care s-au comunicat BEC aceste inadvertențe. Programul de distribuire a mandatelor nu 
a fost obligatoriu pentru birourile de circumscripție, ceea ce a condus la erori, conform 
interlocutorilor de la AEP.  
 
BEC a anulat rezultatele alegerilor din localitatea Moldova Nouă (Caraș Severin) ca urmare a 
unei contestații potrivit căreia documentele de candidatură ale competitorului ales nu aveau 
contrasemnăturile conducerii organizațiilor PSD și Pro România, fapt care ar atrage nulitatea 
candidaturii84. Curtea de Apel Timișoara a suspendat executarea hotărârii BEC85. La data 
publicării acestui raport, situaţia alegerilor în localitatea Moldova Nouă nu a fost încă 
clarificată, fapt care a determinat ca procesul verbal cu rezultate finale pentru primari la nivel 
naţional să nu fie publicat pe pagina web prezenta.roaep.ro.86 Al doilea tur al alegerilor locale 
a fost organizat pe data de 11 octombrie în trei localități87. 
 
Publicarea online a proceselor verbale de consemnare a rezultatelor a fost urmărită în timp 
real în noaptea următoare alegerilor de echipa Code4Romania, care a agregat datele şi le-a 
prezentat publicului într-un format uşor accesibil pe pagina www.rezultatevot.ro. Calitatea și 
formatul datelor publicate pe platforma prezenta.roaep.ro au fost criticate de Code4Romania 
și mai mulți interlocutori ai FiecareVot88.  
 
Cele mai multe mandate de primar au fost câștigate de Partidul Social Democrat PSD (1470)89, 
Partidul Național Liberal PNL (1237), Uniunea Democrată a Maghiarilor din România UDMR 
(199), Mișcarea Populară PMP (50), Pro România (43) și USR-PLUS (42). Au fost câștigate 71 
de mandate de către candidați independenți. La nivel național PSD și PNL au câștigat cele mai 
multe locuri de primar, iar USR-PLUS a câștigat primării importante cum ar fi Brașov, Timișoara 
sau Bacău. Schimbări au fost şi în București, unde PSD a pierdut Primăria Generală în favoarea 
candidatului independent susținut de PNL şi USR-PLUS. La nivel de sectoare, doar primarii 
Sectoarelor 3 și 4 a rămas în funcție.  
 
La consilii locale90, PNL a obţinut 31.86% din voturi, PSD 28,06%, USR Plus 8,40%, PMP 5,84%, 
Pro România 4,76%, iar UDMR 4,52%. Candidații independenți au obținut 1,80% din voturi.  
 
O harta comprehensivă91 a rezultatelor poate fi consultată pe pagina 
www.expertforum.ro/culoarea-politica-locale-2020.  

                                                           
83 BEC a considerat că: „Având în vedere persistența în neîndeplinirea corespunzătoare a operațiunilor tehnice 
de centralizare a rezultatelor alegerilor de către instituțiile/persoanele responsabile, BEC consideră că se 
impune sesizarea Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale, 
pentru a dispune măsurile legale care se impun”. 
84 Hotărârea BEC 142 din 30.09.2020 
85 Adevărul, Haos la Moldova Nouă. Alegerile locale nu se mai repetă duminică după ce instanţa a suspendat 
decizia BEC, 8 octombrie 2020  
86 https://locale2020.bec.ro/rezultate/  
87 Rebra (Bistrița Năsăud), Balaci (Teleorman) și Orțișoara (Timiș)  
88 A se vedea comentariile Code for Romania - www.facebook.com/code4romania/posts/3497902420230316  
89 Cifrele însumează și pozițiile de primar câștigat când partidul a fost parte dintr-o alianță. Pentru rezultatele 
exacte puteți consulta pagina web https://locale2020.bec.ro/rezultate/ 
90 https://locale2020.bec.ro/wp-content/uploads/2020/10/10-pv_cl_final_rectif.pdf  
91 Harta a fost realizată de Interrobang.ro  

http://www.rezultatevot.ro/
http://www.expertforum.ro/culoarea-politica-locale-2020
https://locale2020.bec.ro/wp-content/uploads/2020/10/hot_142.pdf
https://adevarul.ro/locale/resita/haos-moldova-noua-alegerile-locale-nu-mai-repeta-duminica-instanta-suspendat-decizia-bec-1_5f7f08b95163ec4271afdab6/index.html
https://adevarul.ro/locale/resita/haos-moldova-noua-alegerile-locale-nu-mai-repeta-duminica-instanta-suspendat-decizia-bec-1_5f7f08b95163ec4271afdab6/index.html
https://locale2020.bec.ro/rezultate/
http://www.facebook.com/code4romania/posts/3497902420230316
https://locale2020.bec.ro/rezultate/
https://locale2020.bec.ro/wp-content/uploads/2020/10/10-pv_cl_final_rectif.pdf
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Conform rezultatelor publicate, în 75 de localități primarii au primit 100% din voturi întrucât nu a 

existat un contracandidat. Aproape o treime din primari au fost aleși cu mai puțin de 50% din 

voturile valabil exprimate în circumscripțiile respective.  

Pe de altă parte, 2808 primari au fost aleși cu mai puțin de 50% din numărul alegătorilor înscriși în 

listele permanente, iar în câteva localități procentul a scăzut sub 10%, ajungând chiar la 7,27% în 

Comuna Moșna, respectiv 7,94% în comuna Grajduri din Iași.  
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Dintre cei 47 de primari aleşi în reşedinţele de judeţ şi în sectoarele municipiului Bucureşti, 

30 au fost aleşi cu mai puţin de 50% din voturile valabil exprimate (dintre aceştia, patru au 

fost aleşi cu mai puţin de 30%) şi doar 17 au fost aleşi cu majoritate de voturi. În patru 

localități, numărul de alegători a fost mai mare decât cel din listele permanente, ceea ce 

arată că votul pe lista suplimentară poate influența rezultatele în localități cu popuțaie 

scăzută (a se vedea și capitolul Înregistrarea candidaților) 

Județ Localitate % din listele permanente 

HUNEDOARA BĂTRÂNA 128.57% 

TIMIŞ BARA 110.71% 

TIMIŞ SECAŞ 103.51% 

MEHEDINŢI POROINA 
MARE 

101.58% 

  

După publicarea rezultatelor pentru toate primăriile din ţară, autorităţile ar putea analiza 

sistemul electoral în vederea introducerii unor modificări care să asigure o mai bună 

reprezentativitate, inclusiv prin repunerea în discuţie a revenirii la alegerea primarilor în 

două tururi de scrutin.  
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XI. Recomandări 
 
Sistemul electoral şi cadrul legislativ  
 
Pentru a asigura stabilitatea și predictibilitatea procesului electoral, aspecte fundamentale 
precum modul de formare a comisiilor electorale nu ar trebui modificate cu mai puţin de un 
an înaintea alegerilor.  
 
Pentru a asigura stabilitatea legislativă şi aplicarea uniformă a legislației reiterăm necesitatea 
adoptării unui Cod Electoral în acord cu standardele și bunele practici internaționale.  
 
Autoritățile ar trebui să revizuiască legislația pentru a o pune în acord cu standardele și bunele 
practici internaționale.  
 
Administrația electorală  
 
Parlamentul trebuie să verifice într-o manieră transparentă şi susţinută activitatea AEP şi să 
publice rezultatul controlului.  
 
Pentru a asigura funcționarea în condiţii tehnice şi legale optime a aplicațiilor trebuie 
reintrodus pentru certificarea acestora un termen care să permită auditarea lor şi efectuarea 
eventualelor corecţii înaintea alegerilor. 
 
Documentația privind aceste aplicații ar trebui să fie publică. Ca bună practică,  AEP ar putea 
permite și unor entităţi independente să verifice codul sursă și aplicațiile, iar legislația ar putea 
fi modificată pentru a permite acest proces. 
 
Pentru a evita modificări succesive care nu sunt clar marcate, legislația trebuie să stabilească 
condiții foarte clare în care se pot opera modificări la aplicații și entitățile îndreptățite să le 
efectueze. 
 
Legea electorală trebuie să prevadă modalități și termene clare pentru contestarea deciziilor 
tuturor birourilor electorale.  
 
Legislaţia trebuie să prevadă că şedinţele birourilor electorale la orice nivel sunt publice. 
 
Pentru a asigura egalitatea accesului la procesul electoral electoral, legislația ar putea 
permite candidaților independenți să aibă reprezentanți în birourile electorale. 
 
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, inclusiv în 
limbile minorităţilor naţionale şi în format adaptat pentru necesităţile persoanelor cu 
dizabilităţi (limbaj mimico-gestual, format easy-to-read, Braille etc.). 
 
Capacitatea profesională a membrilor Corpului Experților Electorali trebuie consolidată prin 
formare continuă și evaluare constantă. 
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Înaintea fiecărui scrutin trebuie ca toţi preşedinţii BESV şi locţiitorii acestora să beneficieze de 
sesiuni de instruire interactive, cuprinzătoare şi clare. 
 
Înregistrarea alegătorilor 
 
Legislația ar trebui să fie armonizată cu standardele internaționale, prin înlăturarea 
restricțiilor privind drepturile de vot în baza dizabilităților intelectuale sau psihosociale. 
 
Pentru a asigura integritatea alegerilor, legea ar trebui să prevadă posibilitatea ca alegătorii 
să voteze într-o singură circumscripție.  
 
Pentru reducerea migrației electorale, autoritățile ar putea lua în calcul introducerea unor 
măsuri suplimentare de verificare, dar și clarificarea legislației cu privire la măsurile recurente 
de control și sancționare. 
 
Înregistrarea candidaților 
 
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 procentul de 1% din numărul total al alegătorilor înscriși în listele 
electorale. 
 
Pentru a facilita strângerea semnăturilor în format electronic şi a spori încrederea publică în 
proces, autorităţile ar putea lua în considerare uniformizarea procedurii înaintea alegerilor 
următoare, inclusiv prin punerea la dispoziţia candidaţilor în acest scop a unei pagini web 
funcţionale dedicate. 
 
Legislaţia electorală ar trebui să prevadă respingerea listelor de candidaţi care nu respectă 
cerinţa reprezentării ambelor sexe. 
 
Pentru a respecta standardele internaționale, autoritățile ar trebui să publice în timp util date 
mai detaliate privind candidaturile înregistrate.  
 
Este necesară introducerea în lege unui mecanism uniform, 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 și finanțarea acesteia 
 
Pentru a reduce activităţile de campanie şi cheltuielile semnificative efectuate de partide 
înainte de începerea campaniei electorale, legislația ar trebui să permită competitorilor 
electorali să utilizeze materiale de promovare stradală în perioada de campanie.  
 
Pentru a crește transparența finanţării campaniei electorale, autoritățile ar putea introduce 
cerințe prin care identitatea donatorilor sau persoanelor care împrumută candidații pentru 
campaniile electorale peste o anumită limită să fie publică, similar procedurilor pentru 
finanțarea partidelor politice. 
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Pentru a asigurarea echitatea finanțării din subvenții, limitele maxime pentru subvențiile de 
stat ar trebuie reduse. 
 
Pragul pentru obținerea de subvenții la nivel local ar trebui scăzut pentru a ține cont și de 
voturile obținute la alegerea primarilor și/sau consilierilor locali 
 
Ponderea din subvenție acordată pentru rezultatele obținute la alegerile locale ar trebui 
crescută. 
 
Pentru a crește transparența finanțării campaniei electorale, competitorii ar trebui să publice 
veniturile și cheltuielile periodic. Pentru a facilita acest proces, AEP ar putea pune la dispoziția 
competitorilor electorali o platformă pentru centralizarea acestor rezultate, care să permită 
și accesarea de către public a informațiilor.  
 
Măsuri luate pentru combaterea COVID-19 și utilizarea metodelor alternative de vot  
 
Pentru a permite alegătorilor aflaţi în izolare sau carantină să solicite urna specială fără a 
spori riscul de infectare cu Covid-19 prin contactul fizic cu alte persoane, legislația ar trebui 
modificată pentru a permite depunerea de cereri prin mijloace electronice. De asemenea, 
autoritățile ar trebui să permită înregistrarea prin mijloace online și pe o perioadă mai 
îndelungată, prin intermediul birourilor electorale de circumscripție.  
 
Alegătorilor care nu pot părăsi locul de muncă în ziua alegerilor trebuie să li se permită să 
voteze cu urna specială. 
 
Acolo unde este posibil, secţiile de votare care au funcţionat la alegerile locale în încăperi sub 
25 m2 trebuie relocate înainte de alegerile parlamentare în spaţii care să permită menţinerea 
distanţei de siguranţă. 
 
Reglementările privind siguranţa sanitară trebuie adoptate în timp util, iar guvernul și AEP 
trebuie să desfășoare o campanie de informare susținută, prin instrumente cât mai diverse și 
adaptate tuturor categoriilor de participanți la procesul electoral (radio, TV, online, inclusiv în 
limbile minorităților naționale și în format accesibil persoanelor cu dizabilități).  
 
 Observarea alegerilor 
 
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. 
 
Pentru a crește transparența procesului electoral, legislația ar trebui să prevadă accesul 
observatorilor la toate activităţile legate de organizarea şi desfăşurarea alegerilor, pe durata 
întregii perioade electorale. 
 
Ziua alegerilor 
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Pentru a garanta respectarea drepturilor electorale ale tuturor alegătorilor, autoritățile ar 
trebui să ia măsuri suplimentare pentru accesibilizarea secțiilor de votare și pentru 
introducerea unor noi metode de votare pentru persoanele cu dizabilități.  
 
Legea trebuie să prevadă faptul că alegătorii cu mobilitate redusă pot vota la cea mai 
apropiată secție de votare accesibilă.  
 
Alegătorilor aflaţi în aşteptare la secţiile de votare la ora închiderii trebuie să li se permită să 
voteze.  
 
Numărarea voturilor, centralizarea și publicarea rezultatelor  
 
Preşedinţii BESV şi locţiitorii acestora trebuie să beneficieze de instruire temeinică privind 
completarea proceselor verbale, eventual însoţită de un exerciţiu practic, în cadrul unei sesiuni 
de instruire interactive, în care să aibă ocazia să pună întrebări pentru a rezolva eventualele 
necalrităţi. 
 
Predarea proceselor verbale cu rezultatele şi a materialelor electorale de la BESV către 
birourile de circumscripţie trebuie planificată eficient, astfel încât să se elimine aglomeraţia şi 
cozile și să reducă timpii de așteptare pentru reprezentanții BESV.  
 
După publicarea rezultatelor pentru toate primăriile din ţară, autorităţile ar putea analiza 
sistemul electoral în vederea introducerii unor modificări care să asigure o mai bună 
reprezentativitate, inclusiv prin repunerea în discuţie a revenirii la alegerea primarilor în două 
tururi de scrutin.  
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XII. Anexe  
 
ZIUA VOTULUI  
 
Statisticile reflectă datele primite prin intermediul aplicației Monitorizare Vot, în ziua 
alegerilor. Totalurile pot diferi în anumite cazuri, întrucât nu există răspunsuri la unele 
întrebări. 
 
Respectarea prevederilor privind COVID-19 
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Integritatea procesului electoral 
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Accesibilitatea procesului electoral 
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Evaluarea procesului de votare 
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