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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. 
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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.
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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. 
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www.eeagrants.org. 
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Alegerile parlamentare au reprezentat un proces competitiv, cu opțiuni electorale 
multiple. Autoritățile au organizat procesul eficient, dar mai multe reglementări 

esențiale au fost publicate târziu și nu au fost comunicate eficient. Deși eforturile 
autorităţilor de a da alegătorilor carantinați și izolați posibilitatea să voteze au fost 

mai vizibile decât la alegerile locale, legislația electorală și-a arătat limitele.  

În lipsa unei cadru legislativ unitar, consolidat într-un Cod Electoral, legislația 
rămâne fragmentată şi complexă, cu un potențial ridicat de a crea confuzie atât în 

rândul alegătorilor, cât și în rândul celor implicați în organizarea alegerilor. 
Legislația primară a fost completată de numeroase hotărâri ale Autorităţii 
Electorale Permanente și Biroului Electoral Central. Legea electorală nu 

menţionează nicio cale de contestare a deciziilor BEC în justiţie. Anumite prevederi 
legale referitoare la formarea birourilor electorale au fost modificate de mai multe 

ori, cu puţin timp înaintea alegerilor, contrar standardelor internaționale. 

Data alegerilor a fost subiectul unei dispute politice și legislative intense; legislația 
care prevedea stabilirea datei alegerilor de către Guvern a fost modificată pentru 
a permite Parlamentului să decidă când vor fi organizate alegerile. Legea nu a fost 

promulgată de către Președinte, iar hotărârea de Guvern prin care s-a stabilit data 
alegerilor a rămas în vigoare, dar acest context a generat instabilitate și neclaritate 

cu privire la implementarea calendarului electoral. 

AEP, birourile electorale şi Ministerul de Externe au organizat alegerile în general 
eficient şi au respectat termenele legale; şi celelalte instituții implicate în procesul 

de organizare a alegerilor – Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Poșta Română, 
Institutul de Statistică, Ministerul de Interne – şi-au îndeplinit atribuţiile eficient şi 
cu profesionalism. Deciziile BEC şi ale birourilor de circumscripţie au fost publicate 

pe paginile web ale acestora în timp util. Transparenţa procesului a fost 
semnificativ diminuată de faptul că şedinţele birourilor electorale nu sunt publice. 

BEC a respins şi solicitarea unor organizaţii ale societăţii civile de a publica 
procesele verbale ale şedinţelor. 

Procesul de recrutare a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi 
locţiitorilor acestora a fost îngreunat de condiţiile create de pandemia Covid-19, 

însă organizarea alegerilor nu a fost semnificativ afectată. Legislaţia nu prevede 
reprezentarea candidaților independenți la niciun nivel al administraţiei electorale. 

AEP şi MAE au publicat materiale de informare a alegătorilor. Mai multe organizații 

civice din străinătate au organizat campanii de informare privind votul prin 
corespondență. Adoptarea târzie a deciziilor BEC privind solicitarea urnei speciale 

nu a permis diseminarea acestora în timp util. 

Solicitările adresate după alegerile locale către Parlament de reprezentanţi ai 
societăţii civile, care vizau verificarea urgentă şi transparentă a activităţii AEP şi 
publicarea concluziilor, au rămas fără răspuns.  

În listele electorale permanente au figurat 18.170.029 alegători. La alegerile 

parlamentare, alegătorii pot vota numai în circumscripţia în care au domiciliul sau 
reşedinţa. Numărul mare al apelurilor primite la call center-ul organizat de Expert 

Forum de la alegători cărora nu li s-a permis să voteze în altă circumscripţie arată 
că alegătorii ar putea fi mai bine informați cu privire la exercitarea drepturilor 
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electorale, dar și că introducerea unui sistem alternativ (votul anticipat sau votul 
prin corespondenţă) ar putea fi benefică pentru participarea alegătorilor din ţară 

care nu pot vota în ziua alegerilor în circumscripția unde sunt arondați. 

Pentru a răspunde provocărilor create de criza sanitară, legislaţia a redus la 
jumătate numărul de semnături de susţinere necesare pentru depunerea 

candidaturilor şi a introdus posibilitatea strângerii lor în format electronic. AEP a 
dezvoltat și oferit spre testare partidelor politice o aplicație pentru strângerea 

semnăturilor în format electronic. Lipsa reglementărilor detaliate privind 
procedura de verificare și de stabilire a veridicității semnăturilor de susţinere nu 
este de natură să încurajeze încrederea publică în integritatea şi eficienţa 

mecanismului de înscriere a competitorilor electorali.  

Legea electorală stabileşte că listele de candidaţi trebuie întocmite astfel încât să 
asigure reprezentarea ambelor sexe, dar nu prevede explicit sancţiuni pentru 

nerespectarea acestei cerinţe. Şase liste de candidaţi (cinci pentru Senat şi una 
pentru Camera Deputaţilor) au fost înregistrate fără a îndeplini condiţiile legale 
privind reprezentarea ambelor sexe. Numărul candidaţilor înscrişi pentru alegerile 

parlamentare a fost de 7.136, dintre care 42 independenţi. Femeile au reprezentat 
doar 29% din numărul total al candidaţilor. Baza de date publicată de BEC nu a 

inclus informaţii privind vârsta şi sexul candidaţilor, contrar bunelor practici 
internaţionale. 

Campania a avut o vizibilitate redusă, în parte datorită condiţiilor create de criza 

sanitară şi în parte datorită reglementărilor restrictive privind materialele de 
promovare. Perioada de campanie a coincis cu perioada carantinării mai multor 
localităţi ca urmare a creşterii numărului cazurilor de Covid-19.  

Discursul politic a fost dominat în mare măsură de subiectul pandemiei şi de 

conflictul dintre guvernul minoritar şi majoritatea parlamentară. Preşedintele s-a 
implicat activ în campanie, inclusiv folosind canale oficiale, practică contrară 

principiului separării între funcţia prezidenţială şi partidele politice. Biserica 
Ortodoxă Română a lansat recomandări pentru alegători care conţineau un mesaj 
politic şi ideologic explicit. Subiectele abordate de partidele parlamentare 

existente în încercarea de a atrage voturi s-au înscris mai degrabă în contextul 
atmosferei politice deja polarizate decât în temele de interes real pentru alegători, 

ceea ce a lăsat loc ascensiunii unui partid nou, cu discurs naţionalist şi orientat 
către valori tradiţionale, care, capitalizând inclusiv nemulţumirea unora dintre 
alegători faţă de măsurile de siguranţă sanitară, a obţinut suficiente voturi pentru 

a trece pragul electoral. 

Transparența finanțării campaniei a fost scăzută din cauza lipsei datelor privind 
contribuțiile competitorilor și a unor raportări intermediare privind veniturile și 

cheltuielile, precum şi din cauza perioadei de precampanie active, dar fără 
aplicarea regulilor de transparență din campanie (marcarea materialelor, 

raportări); AEP nu a publicat datele detaliate pe contributori în timpul campaniei 
electorale, ci doar pe competitori electorali. Contribuțiile competitorilor au fost 
semnificativ mai mari comparativ cu alegerile parlamentare din 2016. Partidele au 

cheltuit în principal pe online și comunicare prin radio, tv și presă, dar au investit 
și o sumă semnificativă în materiale tipărite, în ciuda faptului că anul 2020 a fost 
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caracterizat de pandemie. Pragurile pentru alocarea subvențiilor rămân ridicate, 
creând discrepanțe în finanțarea partidelor politice. 

Pentru observarea alegerilor au fost acreditate 40 de organizații 

neguvernamentale, care au putut desemna observatori interni, 95 de instituții 
mass media din țară și 15 din străinătate, precum și trei organizații internaționale. 

Legislația nu permite candidaților independenți să desemneze delegaţi în secțiile 
de votare. Coaliția FiecareVot a acreditat 239 de observatori, dintre care 34 în 

străinătate. Datele de la secţiile de votare observate au fost transmise şi 
centralizate cu ajutorul aplicației de smartphone Monitorizare Vot, dezvoltată de 
Code4Romania. 

Pentru votul prin corespondenţă s-au înscris până la termenul limită 39.244 

alegători cu domiciliul sau reședința în străinătate. Poșta Română a transmis 
35.808 plicuri cu materialele necesare votării prin corespondenţă, către alegătorii 

a căror înscriere a fost validată. Un total de 21329 de plicuri trimise de alegători 
au fost înregistrate până la termenul limită la reprezentanțele diplomatice din 
străinătate şi la cele trei birouri pentru votul prin corespondenţă cu sediul în 

Bucureşti, iar 7164 plicuri au sosit în țară după termenul limită pentru înregistrare. 
Declarațiile publice ale unor lideri politici și o serie de articole din mass media, 

deşi lipsite de dovezi concludente, au generat suspiciuni privind corectitudinea 
organizării votului prin corespondență. 

AEP a informat în timp util alegătorii cu privire la înregistrarea sau neînregistrarea 

voturilor prin corespondenţă. Alegătorii ale căror voturi prin corespondenţă nu au 
fost primite până la termenul limită au putut vota la secţiile de votare.  

Activitatea birourilor pentru votul prin corespondenţă s-a desfășurat organizat şi 
în condiții bune, însă numărul de voturi alocat fiecărei secţii rămâne excesiv; unele 

informații şi instrucţiuni pentru comisii au fost transmise târziu, iar instruirea 
privind unele dintre proceduri ar putea fi mult îmbunătăţită.  

Numărul mare de secţii de votare deschise în străinătate (748 în 92 de ţări), alături 

de extinderea perioadei de votare la două zile, au dat posibilitatea de a-şi exercita 
dreptul de vot unui număr mai mare de alegători decât la alegerile parlamentare 
precedente (244161) şi au eliminat cozile lungi de aşteptare. Distribuirea și 

alocarea tabletelor și credențialelor SIMPV pentru străinătate a fost un proces 
dificil. STS a organizat un call center tehnic pentru străinătate. 

Ziua alegerilor a fost lipsită de incidente majore şi s-a desfăşurat într-o atmosferă 

calmă, iar comisiile de votare şi alegătorii au respectat procedurile electorale şi 
măsurile de siguranţă sanitară. Observatorii FiecareVot au vizitat aproximativ 500 

de secţii de votare şi nu au semnalat probleme sau nereguli majore de natură să 
afecteze integritatea procesului electoral. Un procent ridicat de 28% din secţiile 
de votare vizitate nu au fost accesibile persoanelor cu dizabilităţi. Alegătorilor care 

s-au prezentat la secţia de votare până la ora închiderii li s-a permis să-şi exercite 
dreptul de vot chiar dacă acest fapt a presupus prelungirea votării. 

Procesele verbale au fost semnate în alb de membrii comisiilor de votare în 35% 

din secţiile observate în timpul numărării, iar în 14% dintre cazuri preşedinţii 
birourilor electorale au avut dificultăţi la completarea proceselor verbale.  
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Centralizarea documentelor la birourile electorale județene s-a desfășurat 
dezorganizat în unele cazuri, cu încălcarea normelor de protecție sanitară. 

Rezultatele au fost publicate în termen, deși au fost înregistrate cereri de 
renumărare a voturilor şi contestaţii care conţineau acuzaţii de fraudă electorală. 

În unele cazuri, cererile de renumărare a voturilor au fost admise şi renumărarea 
a fost efectuată, în timp ce alte cereri au fost respinse ca tardive. În lipsa unui 
termen limită stabilit de lege pentru depunerea cererilor de renumărare, nu există 

niciun cadru legal pentru a stabili că o cerere este depusă tardiv.  

Rezultatele au fost publicate pe platforma prezenta.roaep.ro, gestionată de către 
AEP. Publicarea online a proceselor verbale a fost urmărită în timp real de echipa 

Code4Romania, care a agregat datele şi le-a prezentat publicului într-un format 
uşor accesibil pe pagina www.rezultatevot.ro. Mai mulți interlocutori au criticat 

faptul că rezultatele nu au mai fost publicate detaliat pe secție de votare, într-un 
fișier centralizat la nivel național.  

 

 

Pentru mai multe detalii, puteți consulta și Raportul preliminar privind organizarea 

alegerilor, lansat pe 7 decembrie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Contextul politic  

În urma alegerilor parlamentare din 2016, şase partide au trecut pragul electoral: 

Partidul Social Democrat (PSD) a obţinut 67 de mandate de senatori şi 154 de 
deputaţi şi a format majoritatea parlamentară alături de Alianţa Liberalilor şi 

Democraţilor (ALDE), cu 9 mandate de senatori şi 20 de mandate de deputaţi; 

https://fiecarevot.ro/2020/12/07/raport-preliminar-parlamentare/
https://fiecarevot.ro/2020/12/07/raport-preliminar-parlamentare/
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Partidul Naţional Liberal a obţinut 30 de mandate de senatori şi 69 de mandate de 
deputaţi; Uniunea Salvaţi România (USR) a obţinut 13 mandate de senatori şi 30 

de mandate de deputaţi; Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR) 
a obţinut 9 mandate de senatori şi 21 de deputaţi; Partidul Mişcarea Populară 

(PMP) a obţinut 8 mandate de senatori şi 18 mandate de deputaţi. În cei patru ani 
care au urmat, schimbarea afilierii politice a unor parlamentari a dus la formarea 
în Camera Deputaţilor, în mai 2019, a unui grup parlamentar al partidului Pro 

România, înfiinţat în 2018, şi la încetarea activităţii grupurilor parlamentare PMP 
(la Senat) şi ALDE (la ambele camere). 

De la începutul anului 2017 până în toamna anului 2019 s-au succedat trei guverne 

dominate de PSD; după demiterea guvernului Dăncilă prin moţiune de cenzură în 
octombrie 2019, PNL a format un guvern minoritar care a fost la rândul său demis 

prin moţiune de cenzură în februarie 2020 şi reînvestit de Parlament în martie 
2020, în aceeaşi componenţă.  

Alegerile parlamentare din 2020 s-au desfăşurat în contextul crizei sanitare 
generate de pandemia Covid-19; starea de alertă instaurată la 15 mai 2020 a 

continuat pe durata întregii perioade electorale, iar restricţiile impuse de măsurile 
de siguranţă sanitară s-au înăsprit în timpul campaniei electorale, odată cu 

carantinarea unui număr considerabil de localităţi. Discursul politic a fost dominat 
în mare măsură de subiectul pandemiei şi de conflictul dintre guvernul minoritar 
şi majoritatea parlamentară. 

II. Sistemul electoral şi cadrul legislativ  

România are un parlament bicameral, compus din Camera Deputaţilor şi Senat. 
Membrii Parlamentului sunt aleşi în 43 de circumscripţii reprezentând cele 41 de 
judeţe, municipiul Bucureşti şi diaspora, într-un sistem proporţional cu liste 

închise, pentru un mandat de patru ani. Legea electorală prevede atât norma de 
reprezentare – un deputat la 73000 de locuitori şi un senator la 168000 de 

locuitori, dar nu mai puţin de doi senatori şi patru deputaţi pentru fiecare 
circumscripţie – cât şi numărul deputaţilor şi senatorilor pentru fiecare 
circumscripţie în parte.1 În cazul circumscripţiei 43 (diaspora), căreia îi revin doi 

senatori şi patru deputaţi deşi numărul cetăţenilor români cu domiciliul în 
străinătate înscrişi în Registrul Electoral depăşeşte 700000, numărul specificat în 

anexa legii ridică problema egalităţii voturilor, în măsura în care nu reflectă norma 
de reprezentare.  

Legislația ar putea fi modificată pentru a asigura o mai bună reprezentare pentru 

cetățenii din diaspora.  

Pentru a trece pragul electoral, partidele trebuie să obţină 5% din totalul voturilor 
valabil exprimate la nivel naţional sau 20% din totalul voturilor valabil exprimate 
în 4 circumscripţii. Pentru alianţe, pragul electoral este între 8% şi 10%, în funcţie 

de numărul membrilor alianţei. Organizaţiile minorităţilor naţionale care nu 
întrunesc pragul electoral au dreptul, potrivit Constituţiei, la câte un mandat de 

                                                           
1 Legea 208/2015, anexa 1. 
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deputat, cu condiţia să fie reprezentate în Consiliul Minorităţilor Naţionale şi să 
obţină cel puţin 5% din numărul mediu de voturi pentru alegerea unui deputat. 

Candidaţii independenţi trebuie să obţină pentru a fi aleşi un număr de voturi egal 

cu coeficientul electoral al circumscripţiei în care candidează. În practică, pentru 
un candidat independent cerinţa de a întruni un număr de voturi egal cu cel 

necesar obţinerii unui mandat pe liste de partid în prima etapă a alocării 
mandatelor s-a dovedit foarte greu de îndeplinit în actualul sistem politic dominat 

de partide, în care candidaţii independenţi nu beneficiază de aceleaşi resurse şi nu 
au dreptul la reprezentare la niciun nivel al administraţiei electorale. 

Cadrul legislativ pentru organizarea alegerilor parlamentare este unul complex, 
reglementat printr-o multitudine de acte normative, la care s-au adăugat în 

contextul stării de alertă hotărâri de Guvern și ordine de ministru care au 
reglementat procedurile de siguranță sanitară. Legislația primară a fost 

completată de numeroase hotărâri ale Autorităţii Electorale Permanente (AEP) și 
Biroului Electoral Central (BEC)2. Cadrul legislativ rămâne neunitar și creează 
confunzie atât în rândul alegătorilor, cât și în rândul celor implicați în organizarea 

alegerilor. Cu toate acestea, procedurile pentru organizarea alegerilor 
parlamentare au fost mai clar reglementate comparativ cu cele pentru alegerile 

locale care s-au desfășurat în septembrie 2020, fapt care evidențiază și 
discrepanțe legislative între actele normative aplicabile.  

Numărul de acte normative emise pentru aceste alegeri a fost mai scăzut în 

comparaţie cu alte scrutine. În luna iunie, Legea 208/2015 a fost modificată prin 
Legea 91/2020 cu privire la anumite aspecte care țin de formarea birourilor 
electorale, iar în luna septembrie o parte dintre aceste articole au fost modificate 

din nou prin Legea 202/20203, contrar standardelor internaționale. 

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. 

Tot prin Legea 202/20204 au fost introduse și alte reglementări, inclusiv 
extinderea votării în străinătate la două zile, posibilitatea de a prelungi votarea 
după ora 21 dacă la secţie se află alegători în aşteptare, condiţii mai facile pentru 

depunerea candidaturilor, anumite reglementări privind siguranță sanitară, iar 
competitorii electorali au putut să utilizeze subvențiile pentru campania electorală.  

Data alegerilor a fost subiectul unei dispute politice și legislative intense, întrucât 

legislația care prevedea stabilirea datei alegerilor de către Guvern prin hotărâre5 
a fost modificată pentru a permite Parlamentului să decidă când vor fi organizate 

alegerile. O parte dintre partidele parlamentare au susținut amânarea alegerilor 
pentru primăvara anului 2021, iar un proiect depus de deputatul independent 
Adrian Dohotaru, care a fost aprobat doar de Senat, ar fi amânat data alegerilor 

                                                           
2 Biroul Electoral Central a emis 163 decizii şi 20 decizii în aplicarea legii. 
3 LEGE nr. 202 din 16 septembrie 2020 

pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală. 
4 Pentru o analiză mai completă a reglementărilor introduse prin Legea 202/020, puteți 

consulta Raportul de monitorizare a alegerilor locale din 27 septembrie 2020. 
5 Guvernul a stabilit data alegerilor parlamentare prin Hotărârea nr. 744/2020. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/230031
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/230031
https://expertforum.ro/wp-content/uploads/2020/11/Raport-monitorizare-locale-2020.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229763
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pentru 14 martie6. De asemenea, un proiect de lege privind unele măsuri pentru 
organizarea alegerilor pentru pentru Senat şi Camera Deputaţilor ca urmare a 

încetării mandatului Parlamentului ales în anul 20167 a fost contestat de Guvern 
și Administrația Prezidențială la Curtea Constituțională (CCR). CCR a decis că 

alegerile pot fi amânate, iar hotărârea de Guvern prin care s-a stabilit data 
alegerilor şi-ar fi încetat efectul dacă ar fi fost promulgată legea la care ne-am 
referit anterior8. În cele din urmă, legea nu a fost promulgată de către Președinte, 

dar acest context a generat instabilitate și neclaritate cu privire la implementarea 
calendarului electoral. 

În lipsa unui cadru legal unitar, consolidat într-un Cod Electoral, legislația rămâne 

fragmentată, complexă, cu un potențial ridicat de a crea confuzii de ordin 
procedural, terminologic și legal în rândul participanților la procesul electoral. De 

aceea, desemnarea unei comisii parlamentare speciale care să coordoneze 
reforma electorală și să stabilească principiile noului Cod Electoral9 alături de 
principalele instituții și entități implicate în organizarea procesului electoral și 

elaborarea legislației trebuie să fie o prioritate absolută. Întreg procesul trebuie 
să fie transparent și participativ. Interlocutorii din partea AEP au apreciat că 

legislația a fost mai clară la alegerile parlamentare comparativ cu cele locale, dar 
și că este nevoie de o reformă completă, sub forma unui Cod Electoral. 

Pentru a asigura stabilitatea legislativă şi aplicarea uniformă a legislației reiterăm 
necesitatea adoptării unui Cod Electoral în acord cu standardele și bunele practici 

internaționale. 

a. Măsurile privind combaterea Covid-19 

O serie de reglementări esențiale au fost stabilite târziu. Guvernul a emis HG 
1038/202010 pe 4 decembrie, stabilind că se ridică restricțiile tuturor persoanelor, 

cu excepția celor carantinate sau izolate, de la ora 5:00 pe 6 decembrie până la 
ora 1:00 pe 7 decembrie. Având în vedere faptul că la sfârșitul lunii noiembrie 

erau aproximativ 60 de localități carantinate, dintre care și municipii cu un număr 
semnificativ de alegători, această modificare ar fi putut fi introdusă mai din timp. 
Situația este similară și în cazul prevederilor privind membrii birourilor electorale, 

persoanele implicate în organizarea alegerilor și persoanele acreditate. FiecareVot 
a transmis la MAI, AEP și BEC cereri privind stabilirea modului în care se vor 

legitima observatorii şi a primit răspunsuri doar de la ultimele două instituții. 

Legislația privind utilizarea urnei speciale nu a fost modificată după alegerile 
locale, deși au fost identificate limitări semnificative. BEC a emis o serie de trei 

decizii care au reglementat succesiv votul cu urna specială pentru persoanele 

                                                           
6 https://senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L653&an_cls=2020. 
7 www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=18797. 
8 Motivare CCR: Alegerile pot fi amânate până în martie. Hotărârea care stabilește votul 

pe 6 decembrie, anulată dacă legea e promulgată. 
9 Vezi Apel pentru Cod Electoral Acum! 
10 HOTĂRÂRE nr. 1.038 din 4 decembrie 2020 pentru modificarea și completarea anexei 

nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe 

teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea 

măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19 

https://senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L653&an_cls=2020
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=18797
https://www.digi24.ro/alegeri-parlamentare-2020/motivare-ccr-alegerile-pot-fi-amanate-pana-in-martie-hotararea-care-stabileste-votul-pe-6-decembrie-anulata-daca-legea-e-promulgata-1384458
https://www.digi24.ro/alegeri-parlamentare-2020/motivare-ccr-alegerile-pot-fi-amanate-pana-in-martie-hotararea-care-stabileste-votul-pe-6-decembrie-anulata-daca-legea-e-promulgata-1384458
https://codelectoralacum.ro/wp/
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/234195
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netransportabile sau bolnave. Decizia 40, emisă în octombrie, nu conținea niciun 
fel de informații legate de alegătorii în izolare sau carantină. Expert Forum a 

solicitat la acel moment11 posibilitatea înscrierii solicitanţilor prin mijloace 
electronice. Ulterior, deciziile 91 și 94 au introdus modificări care au permis 

acestor categorii de alegători să voteze.  

Cu toate acestea, au existat standarde duble pornind de la același articol de lege, 
permițând înscrierea online pentru alegătorii carantinați și izolați, dar doar 

depunerea documentelor în format fizic pentru alte categorii de alegători. În lipsa 
unor reglementări prin lege sau ordonanță de urgență, BEC a luat măsuri, precum 
depunerea cererilor la birourile de circumscripție, care – deși au fost pozitive – ar 

putea depăși atribuţiile BEC12. Conform interlocutorilor de la AEP13, BEC a decis să 
extindă definiția în lipsa unei reglementări, și pentru că acești alegători ar fi 

reprezentat o categorie distinctă s-a permis înscrierea electronică.  

FiecareVot a primit mai multe sesizări privind faptul că alegătorii nu au fost 
informați dacă cererea lor a fost acceptată14. Emiterea târzie a deciziilor, cu o 
săptămână înaintea alegerilor, nu a permis organizarea unei campanii de 

informare eficiente.  

Deciziile nu au reglementat modul în care pot vota alegătorii care intră în țară în 
ziua alegerilor și trebuie să se carantineze conform reglementărilor legale. Potrivit 

unui răspuns primit de la BEC, alegătorii ar fi trebuit să se întoarcă în țară în timp 
util. Vezi mai jos răspunsul BEC din data de 5 decembrie: 

 

Conform interlocutorilor, organizarea votului pentru alegătorii carantinați sau 
izolați a fost dificilă, atât din perspectiva legislației, cât și a aspectelor practice, iar 
organizarea în condiții bune a votării în secțiile de votare a fost prioritară. 

Principala provocare a fost implementarea regulilor privind combaterea COVID-

                                                           
11 Vezi solicitarea pe www.expertforum.ro/bec-clarificari-proceduri-privind-utilizarea-

urnei-speciale. 
12 COVID-19 la parlamentare: de ce nu au învățat prea multe autoritățile din alegerile 

locale. 
13 AEP a asigurat personalul auxiliar de specialitate pentru BEC. 
14 Vezi aici sesizările depuse pe platforma www.votcorect.ro. Vezi și Coaliția FiecareVot: 

Primele concluzii legate de observarea alegerilor. 

http://www.expertforum.ro/bec-clarificari-proceduri-privind-utilizarea-urnei-speciale
http://www.expertforum.ro/bec-clarificari-proceduri-privind-utilizarea-urnei-speciale
https://expertforum.ro/covid-19-parlamentare/
https://expertforum.ro/covid-19-parlamentare/
http://www.votcorect.ro/
https://expertforum.ro/coalitia-fiecarevot-primele-concluzii-legate-de-observarea-alegerilor/
https://expertforum.ro/coalitia-fiecarevot-primele-concluzii-legate-de-observarea-alegerilor/
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19. Deși legislația a prevăzut achiziția de materiale de protecție pentru membrii 
birourilor electorale și alţi participanţi la procesul electoral, membrii comisiilor care 

au însoţit urna specială nu au avut la dispoziţie în toate cazurile combinezoane şi 
viziere, deși s-au deplasat la locuințele unor persoane carantinate sau izolate. De 

asemenea, participarea acestor persoane la organizarea procesului de votare cu 
urna specială a fost mai degrabă legată de bunăvoință, întrucât reglementările 
care ar putea impune sancțiuni pentru refuzul de a participa sunt reduse și ar fi 

putut periclita funcționarea birourilor electorale.  

III. Administrația electorală 

Alegerile parlamentare din România sunt administrate de două instituţii distincte 
de management electoral – Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) şi o structură 

cu trei niveluri de birouri electorale constituite ad hoc. Pentru alegerile din 6 
decembrie au fost înfiinţate Biroul Electoral Central (BEC) la nivel naţional, 43 de 

birouri electorale de circumscripție (unul pentru fiecare judeţ, unul pentru 
municipiul Bucureşti şi unul pentru străinătate), şase oficii electorale pentru 
sectoarele Bucureştiului, 18 802 birouri electorale ale secţiilor de votare (BESV) 

în ţară şi 748 în străinătate, precum şi trei birouri electorale pentru votul prin 
corespondenţă, cu sediul în Bucureşti.  

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 Serviciului de 

Telecomunicaţii Speciale (STS) pregătirea și activitatea operatorilor de calculator, 
asigură înregistrarea alegătorilor pentru votul în străinătate şi controlează 
finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale. AEP adoptă decizii, 

hotărâri și instrucțiuni. AEP este condusă de un preşedinte cu rang de ministru, 
desemnat de ambele camere ale Parlamentului, şi de doi vicepreşedinţi cu rang 

de secretar de stat numiţi de Preşedintele României şi respectiv de prim ministru.  

BEC este un organism colegial, compus din judecători de la Înalta Curtea de 
Casație și Justiție, președintele și vicepreședinții AEP și 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, legislația ar putea 

permite candidaților independenți să aibă reprezentanți în birourile electorale. 

Biroul Electoral Central ia decizii în interpretarea legii pentru a asigura 
implementarea unitară a legislaţiei electorale, urmăreşte aplicarea unitară a 
legislaţiei, centralizează şi publică candidaturile, totalizează rezultatul naţional şi 

stabileşte numărul mandatelor ce revin fiecărui competitor electoral şi rezolvă 
întâmpinările referitoare la propria sa activitate şi contestaţiile cu privire la 

activitatea birourilor electorale de circumscripţie. Contrar standardelor 
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internaţionale15, legea electorală nu menţionează nicio cale de contestare a 
deciziilor BEC în justiţie.  

Legea electorală trebuie să prevadă modalități și termene clare pentru contestarea 

deciziilor tuturor birourilor electorale.  

La organizarea alegerilor mai participă Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul 
Afacerilor Externe, STS, Institutul Naţional de Statistică, Poșta Română (pentru 

votul prin corespondență), 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. 

AEP, birourile electorale şi Ministerul de Externe au organizat alegerile în general 
eficient şi au respectat termenele legale. De asemenea, celelalte instituții implicate 
în procesul de organizare a alegerilor – STS, Poșta Română, Institutul de 

Statistică, Ministerul de Interne – şi-au îndeplinit în atribuţiile eficient şi cu 
profesionalism.  

BEC a publicat mai multe hotărâri pentru interpretarea unitară a legii, dintre care 

unele – referitoare la procedura de solicitare a urnei speciale – au fost insuficient 
de comprehensive şi adoptate târziu (vezi şi secţiunea Măsurile privind 

combaterea Covid-19). Deciziile BEC şi ale birourilor de circumscripţie au fost 
publicate pe paginile web ale acestora în timp util. Transparenţa procesului a fost 
semnificativ diminuată de faptul că şedinţele birourilor electorale nu sunt publice, 

contrar recomandărilor Comisiei de la Veneţia16. De asemenea, la o solicitare 
transmisă de mai multe organizații neguvernamentale și experți electorali,17 BEC 

a răspuns că procesele verbale ale ședințelor nu sunt publice; acest fapt reduce 
transparența procesului electoral. Solicitarea FiecareVot către BEC de a transmite 
online ședințele a fost refuzată. 

Legislaţia trebuie să prevadă că şedinţele birourilor electorale la orice nivel sunt 

publice. 

                                                           
15 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”.  
16 Codul de bune practici în materie electorală al Comisiei de la Veneţia stipulează că 

şedinţele unei comisii electorale centrale trebuie să fie deschise tuturor, inclusiv mass-

media.  
17 www.expertforum.ro/am-solicitat-bec-pentru-parlamentara-sa-faca-sedintele-publice/  

http://www.expertforum.ro/am-solicitat-bec-pentru-parlamentara-sa-faca-sedintele-publice/
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Autoritatea Electorală Permanentă a pus în dezbatere publică hotărârile referitoare 

la organizarea alegerilor parlamentare și a organizat o dezbatere despre regulile 
privind finanțarea campaniei electorale. Ca noutate, AEP a permis organizaţiilor 
neguvernamentale, prin Hotărârea 25/2020, să solicite documentația și codul 

sursă al aplicațiilor informatice pentru centralizarea rezultatelor, respectiv 
distribuția mandatelor18. Deși Expert Forum a solicitat aceste informații pe 24 

noiembrie 2020, ele au fost transmise după 6 decembrie. 

AEP a inclus în hotărâre organizarea unei prezentări a aplicațiilor. În AEP a 
organizat doar o ședință tehnică pe 30 noiembrie pe tema accesului specialiștilor 
IT din redacții la aplicația pentru agregarea datelor legate de prezența la vot și 

centralizarea rezultatelor. Această prezentare nu a explicat întreaga mecanică a 
aplicațiilor şi nu a reflectat condițiile din Hotărârea 25/2020. 

În luna octombrie, mai multe organizaţii ale societăţii civile şi experţi independenţi 

au solicitat Parlamentului verificarea urgentă şi transparentă a activităţii AEP (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) şi 

publicarea concluziilor înaintea alegerilor parlamentare.19 Până la data încheierii 

mandatului parlamentului, aceste solicitări au rămas fără răspuns. 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 acesteia20, document care a fost criticat de mai multe organizații 

                                                           
18 Expert Forum a solicitat acces la aceste aplicații și a transmis Comentarii la Hotărârea 

privind aprobarea metodologiei centralizării electronice a rezultatelor alegerilor pentru 

Senat și Camera Deputaților pe data de 2 noiembrie 
19 A se vedea pentru detalii Raportul FiecareVot privind observarea alegerilor locale din 

2020, paginile 11-12.  
20 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 

https://expertforum.ro/comentarii-metodologie-centralizare-rezultate-parlamentare/
https://expertforum.ro/comentarii-metodologie-centralizare-rezultate-parlamentare/
https://expertforum.ro/comentarii-metodologie-centralizare-rezultate-parlamentare/
https://expertforum.ro/wp-content/uploads/2020/11/Raport-monitorizare-locale-2020.pdf
https://expertforum.ro/wp-content/uploads/2020/11/Raport-monitorizare-locale-2020.pdf
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
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neguvernamentale21. Pe 3 noiembrie, conducerea AEP a participat la o întâlnire 

online cu mai multe organizații civice, în cadrul căreia s-au discutat aceste 

aspecte22. 

Parlamentul trebuie să verifice într-o manieră transparentă şi susţinută activitatea 

AEP şi să publice rezultatul controlului. 

Procesul de recrutare a preşedinţilor BESV şi locţiitorilor acestora a fost îngreunat 
de condițiile create de pandemia Covid-19, fără a afecta semnificativ organizarea 

alegerilor. Observatorii FiecareVot au asistat la trei sesiuni online de pregătire 
pentru membrii comisiilor de votare din străinătate, respectiv operatorii de 
tabletă, care au fost organizate în mod profesionist de STS și AEP. Materialele de 

pregătire pentru membrii birourilor electorale și operatorii de tabletă au fost mai 
elaborate și au răspuns mai bine nevoilor acestora comparativ cu alegerile locale. 

Solicitarea FiecareVot de a primi programul sesiunilor de instruire pentru 
preşedinţii BESV din ţară şi locţiitorii acestora şi de a le observa a rămas fără 
rezultat. 

Autoritățile ar trebui să continue procesul de recrutare a membrilor Corpului 
Experților Electorali, iar capacitatea profesională a acestora 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. 

AEP a publicat materiale video prin care a informat alegătorii despre procedura de 
înscriere şi de exercitare a votului prin corespondenţă, despre procedura de votare 

la secţie şi despre măsurile de siguranţă sanitară pentru ziua alegerilor, în limbile 
română şi maghiară (pentru a doua oară, după alegerile locale din 2020). 

Adoptarea târzie a deciziilor BEC privind solicitarea urnei mobile nu a permis 
diseminarea 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.). 

 

IV. Înregistrarea alegătorilor 

La alegerile parlamentare pot vota cetățenii români care au împlinit 18 ani, inclusiv 

în ziua alegerilor. Constituția stabilește că „nu au drept de vot debilii sau alienații 

                                                           
Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului din ziua de luni, 12 octombrie 

2020. 
21 A se vedea scrisorile organizațiilor societății civile menţionate anterior. 
22 A se vedea concluziile întâlnirii dintre AEP și mai multe organizații neguvernamentale, 

3 noiembrie 2020 

http://www.cdep.ro/bp/docs/steno2590.htm
https://fiecarevot.ro/2020/11/04/intalnire-fiecarevot-aep-03-noiembrie-2020/
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mintal, puși sub interdicție, și nici persoanele condamnate, prin hotărâre 
judecătorească definitivă, la pierderea drepturilor electorale”, reglementare 

contrară angajamentelor Convenţiei Naţiunilor Unite privind Drepturile 
Persoanelor cu Dizabilităţi23. 

Legislația ar trebui să fie armonizată cu standardele internaționale, prin 

înlăturarea restricțiilor privind drepturile de vot în baza dizabilităților intelectuale 
sau psihosociale. 

Cu excepția votului în străinătate (în condițiile solicitării înființării de secții) și a 

votului prin corespondență, înregistrarea în Registrul Electoral este pasivă. Potrivit 
datelor din procesele verbale întocmite de BEC, în listele electorale permanente 
au figurat 18.170.029 alegători. Conform interlocutorilor de la AEP, Registrul 

Electoral trebuie restructurat și consolidat, mai ales în condițiile în care serviciile 
de mentenanță au fost prelungite pentru 2 ani, iar softul nu este proprietatea AEP, 

ci al companiei care l-a creat24.  

Alegătorii pot vota în circumscripția unde au domiciliul sau reședința. Dacă 
alegătorul face o cerere la primăria unde și-a înregistrat reședința să fie înscris în 
Registrul Electoral, este înregistrat pe listele electorale permanente pentru 

localitatea respectivă. Dacă alegătorul nu face cererea respectivă, poate vota unde 
este arondat conform domiciliului sau unde este arondat conform reședinței. 

Alegătorii care nu se află în localitatea unde sunt arondați conform domiciliului sau 
reședinței pot vota pe liste suplimentare în orice secție de votare din afara 

localității, dar numai în aceeași circumscripție (județ).  

Pentru circumscripția electorală străinătate pot vota doar alegătorii care au 
domiciliul sau reședința înregistrată în străinătate și pot dovedi cu actul de 
identitate și cu un document din lista publicată de MAE în Ordinul MAE nr. 

1627/201925. Alegătorii în tranzit, care nu au îndeplinit aceste condiții, nu au putut 
vota în zilele alegerilor.  

Prin intermediul platformei www.votcorect.ro și prin call center-ul organizat de 

Expert Forum în ziua alegerilor pentru a asista alegătorii (vezi secțiunea Ziua 
alegerilor), s-a primit un număr semnificativ de sesizări de la alegători care nu au 
putut vota întrucât nu se aflau în circumscripția unde își putea exercita drepturile 

electorale. Acest fapt indică pe de o parte că alegătorii ar putea fi mai bine 
informați cu privire la modul de exercitare a drepturilor electorale, dar și că 

legislația electorală este limitativă.  

                                                           
23 Vezi Convenţiei Naţiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi  
24 Sistemului Informatic al Registrului Electoral (SIRE) a fost creat de SIVECO Romania si 

Asseco See. Ulterior, companiile au asigurat și mentenanța registrului, alături de alte 

câteva firme. Vezi Hotnews.ro, ”EXCLUSIV Reteta unor afaceri IT de zeci de milioane de 

euro cu statul: SIVECO si Asseco See la Autoritatea Electorala si Teamnet la Inspectia 

Muncii”  
25 Ordinul MAE nr. 1627/2019 privind documentele care atestă reședința în străinătate a 

cetățenilor români în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență la alegerile 

pentru Președintele României din anul 2019 și pentru exercitarea dreptului de vot la 

alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020  

http://www.votcorect.ro/
http://anpd.gov.ro/web/conventia/
https://economie.hotnews.ro/stiri-telecom-20655321-exclusiv-reteta-unor-afaceri-zeci-milioane-euro-statul-siveco-asseco-see-autoritatea-electorala-teamnet-inspectia-muncii.htm
https://mae.ro/sites/default/files/file/anul_2019/alegeri_2019/omae_1627_2019_cu_anexe.pdf
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Pentru a asigura exercitarea dreptului de vot pentru cât mai mulți alegători, 
autoritățile ar putea introduce votul anticipat exprimat în secția de votare sau prin 

corespondență.  

Conform legislației care a reglementat starea de urgență, respectiv starea de 
alertă, alegătorii s-au putut legitima cu documente care au expirat în perioada 1 

martie – 6 decembrie 2020.  

 

V. Înregistrarea candidaților  

Cetăţenii români cu drept de vot pot candida pe listele propuse de partide, alianțe, 
coaliții sau organizații ale minorităților naționale sau ca independenţi, într-o 

singură circumscripţie electorală. Vârsta minimă stabilită de Constituţie pentru 
candidații la Camera Deputaților este de 23 de ani, iar la Senat de 33 de ani. 

Pentru a răspunde provocărilor create de criza sanitară, prin Legea 202/2020 s-a 

redus la jumătate numărul de semnături de susţinere necesare pentru depunerea 
candidaturilor şi s-a introdus posibilitatea strângerii lor în format electronic. Aceste 
măsuri sunt de natură să faciliteze şi să încurajeze participarea politică. 

Legea stabileşte că fiecare listă de candidaţi şi fiecare candidatură independentă 

trebuie să fie însoţită de o listă de semnături de susţinere care să cuprindă cel 
puţin 0.5% din totalul alegătorilor înscrişi în liste în circumscripţia respectivă. 

Formaţiunile politice care depun liste de semnături ce cuprind 0.5% din totalul 
alegătorilor înscrişi în Registrul Electoral la nivel național pot depune liste de 

candidaţi în orice circumscripţie. Susţinătorii trebuie să fie cetăţeni cu drept de 
vot; un alegător poate semna pentru susţinerea mai multor competitori electorali. 
Faptul că pentru o candidatură independentă este necesar un număr de semnături 

de susţinere egal cu cel pentru o listă de candidaţi face ca participarea candidaţilor 
independenţi să fie în practică în mod considerabil mai dificilă decât a candidaţilor 

pe liste de partid. 

AEP a dezvoltat și oferit spre testare partidelor politice o aplicație pentru 
strângerea semnăturilor în format electronic. Mai multe partide politice – Pro 
România, PNL, PSD, PMP și Plus – au testat sistemul, iar USR a folosit propria 

interfață. AEP nu a avut acces la aplicații, ci doar a asistat partidele politice să 
instaleze aplicația pe server. 

Pentru a facilita colectarea şi verificarea semnăturilor de susţinere, autorităţile ar 

putea lua în considerare uniformizarea procedurii de strângere a semnăturilor în 
format electronic, prin punerea la dispoziţia candidaţilor în acest scop a unei pagini 

web funcţionale dedicate la toate tipurile de alegeri. 

Legislația electorală stabileşte că birourile electorale verifică respectarea 
condiţiilor de fond şi de formă ale listei susţinătorilor, dar nu detaliază procedura 
de verificare și de stabilire a veridicității semnăturilor. Acest fapt, ca şi lipsa de 

transparenţă a procesului de verificare a semnăturilor de susţinere, nu este de 
natură să încurajeze încrederea publică în integritatea şi eficienţa mecanismului 

de înscriere a competitorilor electorali.  
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Este necesară introducerea în lege a unui mecanism uniform, eficient şi 
transparent de verificare a semnăturilor de susţinere. 

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"). 

Legea electorală stabileşte că listele de candidaţi trebuie întocmite astfel încât să 
asigure reprezentarea ambelor sexe, dar nu prevede explicit sancţiuni pentru 
nerespectarea acestei cerinţe, lăsând în sarcina birourilor electorale de 

circumscripție invalidarea acestora26. Un raport27 întocmit de Expert Forum în 
urma analizării datelor publicate de BEC semnalează participarea scăzută a 

femeilor la alegerile parlamentare (doar 29,5% din totalul candidaţilor) şi arată că 
şase liste de candidaţi (cinci pentru Senat şi una pentru Camera Deputaţilor) au 
fost înregistrate fără a îndeplini condiţiile legale privind reprezentarea ambelor 

sexe.  

Legislaţia electorală ar trebui să prevadă clar respingerea listelor de candidaţi care 
nu respectă cerinţa reprezentării ambelor sexe. Verificarea acestor informații 

trebuie să se realizeze de facto într-un mod eficient. 

Numărul total al candidaţilor înscrişi pentru alegerile parlamentare a fost de 7.136, 
dintre care 42 independenţi. BEC a publicat o bază de date ce cuprindea toţi 

candidaţii înregistraţi, dar nu includea şi informaţii privind vârsta şi sexul 
candidaţilor, contrar bunelor practici internaţionale28. Aceste informații au fost 
disponibile public la alegerile parlamentare din 2016. 

Pentru a respecta standardele internaționale, autoritățile ar trebui să publice în 

timp util date mai detaliate privind candidaturile înregistrate. 

 
VI. Campania electorală  

Campania electorală a început pe 6 noiembrie şi s-a încheiat în dimineaţa zilei de 

5 decembrie. Deşi restricţiile impuse de criza sanitară nu au permis organizarea 
de mitinguri şi evenimente de campanie cu grupuri mari de persoane, competitorii 

                                                           
26 Ca exemplu, BEJ Bistrița Năsăud a respins listele de candidați ale Alianței USR-Plus, 

respectiv Partidului Verde pentru că nu asigurau reprezentarea ambelor sexe. Vezi 

Decizia nr. 23/23.10.2020 privind respingerea candidaturilor propuse de Alianța 

Electorală „Alianța USR PLUS” la alegerile pentru Senat din anul 2020 și Decizia nr. 

4/21.10.2020 privind respingerea candidaturilor propuse de Partidul Verde la alegerile 

pentru Senat din anul 2020 
27 Expert Forum, ”Participarea femeilor la alegerile parlamentare din 2020” 
28 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”. 

https://bn.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/23/2020/10/Decizia-BEJ-23-2020.pdf
https://bn.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/23/2020/10/Decizia-BEJ-4-2020.pdf
https://bn.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/23/2020/10/Decizia-BEJ-4-2020.pdf
https://expertforum.ro/wp-content/uploads/2020/11/EFOR-candidati-alegeri-parlamentare-2020.pdf
https://expertforum.ro/participarea-femeilor-parlamentare/
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electorali şi-au adaptat strategia de campanie, folosind reţelele sociale şi 
publicitatea online. Desfăşurarea campaniei a fost afectată şi de faptul că perioada 

de campanie a coincis cu perioada carantinării mai multor localităţi ca urmare a 
creşterii numărului cazurilor de Covid-19. 

Campania a avut o vizibilitate redusă, în parte datorită condiţiilor create de criza 

sanitară şi în parte datorită reglementărilor restrictive privind materialele de 
promovare. Dreptul la liberă exprimare a fost respectat, iar partidele şi candidaţii 

şi-au putut transmite mesajul către electorat fără restricţii. Faptul că discursul de 
campanie a fost dominat în mare măsură de conflictul dintre majoritatea 
parlamentară şi guvernul minoritar şi de atacuri reciproce din partea partidelor, în 

defavoarea dezbaterii programelor electorale, a redus interesul public pentru 
campanie.  

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. 

Mai mulţi competitori electorali au desfăşurat activităţi de campanie în afara 

perioadei oficiale a campaniei, în special în timpul strângerii semnăturilor de 
susţinere, pentru a ocoli restricţiile stabilite de legislaţia electorală pentru afişajul 

stradal (vezi şi secţiunea Finanţarea campaniei electorale). 

Cu patru zile înaintea alegerilor, reprezentanţi ai mai multor partide (PSD, PNL, 
USRPLUS, UDMR, PMP, Pro România) au participat la o dezbatere electorală 

organizată de Digi24. Principalele subiecte au fost sistemul de sănătate, 
infrastructura, reforma legislativă, economia şi educaţia. 

Preşedintele s-a implicat activ în campanie în sprijinul PNL şi a transmis frecvent 
mesaje critice la adresa PSD, inclusiv folosind canale oficiale; această practică este 

contrară principiului separării între funcţia prezidenţială şi partidele politice.  

Biserica Ortodoxă Română a lansat în timpul campaniei recomandări pentru 
alegători, care, fără a numi partide sau candidaţi, conţineau un mesaj politic şi 

ideologic explicit.29  

Subiectele abordate de partidele parlamentare existente în încercarea de a atrage 
voturi s-au înscris mai degrabă în contextul atmosferei deja polarizate decât în 

temele de interes real pentru alegători, ceea ce a lăsat loc ascensiunii unui partid 
nou, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), cu discurs naţionalist, antioccidental 
şi orientat către valori tradiţionale, care, capitalizând inclusiv nemulţumirea unora 

dintre alegători faţă de măsurile de siguranţă sanitară, a obţinut suficiente voturi 
pentru a trece pragul electoral.  

 

                                                           
29 Hotnews.ro, BOR a realizat decalogul pentru alegerile parlamentare ”responsabile” / 

Printre criterii, politicile împotriva avortului 

https://www.hotnews.ro/stiri-esential-24404044-bor-realizat-decalogul-pentru-alegerile-parlamentare-responsabile-printre-criterii-politicile-impotriva-avortului.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-24404044-bor-realizat-decalogul-pentru-alegerile-parlamentare-responsabile-printre-criterii-politicile-impotriva-avortului.htm
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VII. Finanțarea campaniei electorale 

Legislația privind finanțarea campaniilor electorale rămâne limitativă, fapt care, 
alături de restricţiile privind materialele de promovare stradală, determină 

competitorii electorali să mute campania propriu zisă în precampanie, când se pot 
folosi materiale vizuale stradale de mari dimensiuni. Acest context are ca rezultat 

o scădere a transparenței finanțării campaniei, întrucât regulile pentru campanie 
(marcarea materialelor, raportări) nu se aplică în precampanie.  

Expert Forum a solicitat partidelor politice care primesc subvenții să comunice 

informații despre sumele cheltuite pentru perioada de precampanie30. PMP a 
cheltuit 1538845.03 lei, iar Pro România 2907673.07 lei. Restul partidelor nu ne-
au transmis sumele, iar USR urmează să comunice aceste date.  

Pro România ne-a transmis că au fost cheltuite următoarele sume:  

Categorie cheltuieli Suma (lei) 
TV 939074.60 

panotaj 1577147.97 
materiale publicitare inscripționate  391450.50 
online 550970/60 

Partidul Mișcarea Populară ne-a transmis următoarele sume:  

Categorie cheltuieli Suma (lei) 
cheltuieli cu tipărituri de materiale 39698.40  

cheltuieli cu publicitatea TV: 60000 
-cheltuieli bannere şi panotaj stradal: 

 

787762.28 

cheltuieli cu publicaţii online: 103919 
cheltuieli cu promovarea online: 324858.35 
cheltuieli cu sondaje de opinie: 31892 
cheltuieli pentru consultanţă în comunicare 
politică şi relaţii publice: 

167000 

cheltuieli cu distribuţia de pliante: 23000 
cheltuieli pentru transport 715 

Legislația ar trebui modificată astfel încât toate materialele de promovare 
a unui partid sau candidat să conțină informații despre entitatea care le-
a comandat, cea care le produce și numărul de copii, dacă este cazul. 

a. Veniturile din campania electorală  

Cei 67 de competitori electorali înregistrați au declarat până la 21 decembrie un 

total de 169,485,705.50 lei, din care 17,8 milioane din subvenții31. Comparativ cu 
                                                           
30 Au fost solicitate sumele cheltuite în luna octombrie și în luna noiembrie, înainte de 

începutul campaniei electorale, pentru promovarea partidului politic și a persoanelor pe 

care partidul le-a susținut pentru poziția de candidat la Camera Deputaților și Senat. Au 

fost trimise cereri către PSD, PNL, Pro România, USR, PMP.  
31 https://finantarepartide.ro/wp-content/uploads/2020/12/TOTAL-PARTID-SI-CANDID-

PUBLICARE-21.12.pdf  

https://finantarepartide.ro/wp-content/uploads/2020/12/TOTAL-PARTID-SI-CANDID-PUBLICARE-21.12.pdf
https://finantarepartide.ro/wp-content/uploads/2020/12/TOTAL-PARTID-SI-CANDID-PUBLICARE-21.12.pdf
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2016, sumele sunt semnificativ mai mari. Conform rapoartelor AEP, la alegerile 
parlamentare trecute sumele înregistrate au fost de 51,731,705.21 lei (venituri) 

și 50,884,787.97 (cheltuieli)32. Partidele au solicitat rambursarea sumei de 
45,552,313.68 lei, din care AEP a validat suma de 42,698,236.32 lei. Putem 

considera că partidele politice au susținut o campanie în care au declarat 
contribuții semnificative, în ciuda pandemiei COVID-19. De asemenea, trebuie să 
menționăm că distanța relativ redusă între finalizarea alegerilor locale și începerea 

campaniei pentru parlamentare nu a permis reinvestirea sumelor rambursate de 
către AEP pentru locale în alegerile din decembrie.  

Cea mai mare parte din contribuții a fost asigurată de candidați, reprezentând 

69.6% din totalul sumelor declarate33. Din contribuțiile individuale, cea mai mare 
parte a sumelor au provenit din veniturile proprii ale candidaților (67%), iar o 

treime din fonduri provin din împrumuturi. Donațiile reprezintă doar 1% din 
contribuții. Cinci partide politice au declarat 33.5 milioane de lei din fondurile 
proprii și 17.8 din subvenții.  

Conform datelor furnizate de AEP, cinci partide (PSD, PNL, PMP, Pro România și 

USR) au contribuit cu 92% dintre aceste fonduri, declarând sume per candidat de 
până la 76 mii lei. În datele furnizate de AEP pe 21 decembrie figurează 30 de 

independenți, în condițiile în care conform datelor publicate de BEC s-au înscrie 
43 de candidați. Din valoarea contribuțiilor declarate de candidați, 67% sunt bani 
pentru Senat, iar 33% pentru Camera Deputaților. Cei mai mulți bani au mers 

către București, iar cele mai puține fonduri au fost declarate în Tulcea, Covasna și 
Harghita.  

Conform contribuțiilor publicate de AEP pe 21.12.2020, AUR a declarat 85100 lei, 

mai puțin chiar și decât unii candidați independenți. AUR a înregistrat în competiție 
621 de candidați – un număr semnificativ pentru un partid relativ nou –, ceea ce 

indică cheltuieli echivalente cu 137 de lei pentru un candidat. Trebuie menționaă 
că potrivit raportului de venituri și cheltuieli, publicat pe 15.12.020, AUR a declarat 
1,474,616.53 lei. Deși există diferențe minore și în cazul altor partide, AUR este 

singurul unde există o diferență semnificativă între cele două surse. 

Văzând statistica de mai jos, comparând cu contribuțiile unor candidați 
independenți care au declarat sume de peste 100000 lei și luând în considerare 

intensitatea campaniei desfăşurate de AUR, putem considera că suma declarată 
nu este realistă și concluziona că aceste cheltuieli sunt foarte scăzute pentru un 
partid care a obținut peste 9% din voturile alegătorilor. 

Sursa împrumuturilor și donațiilor se înregistrează în formulare tipizate, care sunt 
transmise de către competitorii electorali către AEP. Aceste informații nu sunt 
publicate nici peste anumite praguri, fapt care reduce transparența finanțării 

campaniei electorale.  

                                                           
32 Vezi Raport privind activitatea desfășurata de către Departamentul de control al 

finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale, 2019 
33 Datele despre contribuții provind din centralizatorul publicat de AEP pe pagina web 

www.finantarepartide.ro si nu sunt extrase din rapoartele partidelor politice, publicate în 

Monitorul Oficial. Cheltuielile provind din rapoartele de venituri și cheltuieli publicate pe 

aceeași platformă 

https://finantarepartide.ro/wp-content/uploads/2020/06/Raport_DCFPPCE_2019.pdf
https://finantarepartide.ro/wp-content/uploads/2020/06/Raport_DCFPPCE_2019.pdf
http://www.finantarepartide.ro/
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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. 

Spre deosebire de alegerile locale, la alegerile parlamentare AEP nu a publicat 

datele detaliate pe candidați (contributori) în timpul campaniei electorale, ci doar 
pe competitori electorali. Această decizie a AEP, motivată de reprezentanţii 

institutiei ca având scopul de a nu influența procesul electoral, a condus la o 
scădere semnificativă a transparenței finanțării 34. 

Expert Forum a solicitat publicarea acestor date, iar baza de date a fost încărcată 
pe platforma www.finantarepartide.ro ulterior finalizării campaniei electorale. De 

asemenea, competitorii electorali nu publică niciun fel de rapoarte intermediare, 
deși informațiile privind contribuțiile și cheltuielile sunt declarate în trei zile de la 

înregistrare către AEP. 

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.  

Ca bună practică, AEP ar trebui să publice datele despre contribuții la campania 
electorală în timp util, pe durata campaniei electorale.  

 

                                                           
34 Vezi Expert Forum, Finanțarea campaniei electorale la alegerile parlamentare – 24 

noiembrie 
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* conform datelor centralizate de AEP pe 21.12. Potrivit RVC AUR, suma per 
candidat este de 2,374.58 lei. 

b. Cheltuielile efectuate în campania electorală 

Competitorii electorali trebuie să depună rapoartele de venituri și cheltuieli (RVC) 

pentru campania electorală în 15 zile de la data alegerilor (21 decembrie). RCV-
urile partidelor au fost publicate pe pagina web www.finantarepartide.ro35. De 
asemenea, până în acest moment, nu au fost publicate pe pagina AEP rapoartele 

privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale36, fapt care nu ne 
permite să concluzionăm cu privire la legalitatea cheltuielilor realizate de partidele 

politice.  

O parte semnificativă din cheltuieli, aproape 30%, au avut ca destinație 
promovarea online, iar 19% au fost dedicate promovării prin radio, tv si presă37. 

Și materialele tipărite au jucat un rol important în campania partidelor politice, 
chiar dacă 2020 a fost un an cu pandemie – aproape un sfert din bani au mers 
către tipărituri, iar 7% către afișe38. Spre exemplu, AUR a cheltuit aproape 

jumătate din bani pe tipărituri (cum ar fi broușuri, pliante etc).  

Deși unele partide au ieșit cu datorii din campania electorală, nu au mai fost 
identificate situații precum în campaniile trecute, când acestea erau semnificative. 

De exemplu, PNL a cheltuit cu 1,6 milioane mai mult decât a avut venituri. 

                                                           
35 https://finantarepartide.ro/raportul-detaliat-al-veniturilor-si-cheltuielilor-electorale-

icircntocmit-ca-urmare-a-campaniei-electorale-pentru-alegerile-pentru-senat-si-camera-

deputatilor-din-data-de-6-decembrie-2020-conform-art-47-alin3-din-legea-3342006-

pentru/. În unele cazuri, RVC-urile sunt postate doar in pagina dedicată fiecărui partid în 

parte 
36 Până pe 16 ianuarie, AEP a publicat o serie de rapoarte de la alegerile locale.  
37 Vezi și Europa Liberă, Răsturnare spectaculoasă: partidele au dat mai mulți bani 

campaniei online decât televiziunilor  
38 Sumele reflectă majoritatea competitorilor electorali, însumând 178 de milioane de lei.  
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https://finantarepartide.ro/raportul-detaliat-al-veniturilor-si-cheltuielilor-electorale-icircntocmit-ca-urmare-a-campaniei-electorale-pentru-alegerile-pentru-senat-si-camera-deputatilor-din-data-de-6-decembrie-2020-conform-art-47-alin3-din-legea-3342006-pentru/
https://finantarepartide.ro/raportul-detaliat-al-veniturilor-si-cheltuielilor-electorale-icircntocmit-ca-urmare-a-campaniei-electorale-pentru-alegerile-pentru-senat-si-camera-deputatilor-din-data-de-6-decembrie-2020-conform-art-47-alin3-din-legea-3342006-pentru/
https://finantarepartide.ro/raportul-detaliat-al-veniturilor-si-cheltuielilor-electorale-icircntocmit-ca-urmare-a-campaniei-electorale-pentru-alegerile-pentru-senat-si-camera-deputatilor-din-data-de-6-decembrie-2020-conform-art-47-alin3-din-legea-3342006-pentru/
https://finantarepartide.ro/raportul-detaliat-al-veniturilor-si-cheltuielilor-electorale-icircntocmit-ca-urmare-a-campaniei-electorale-pentru-alegerile-pentru-senat-si-camera-deputatilor-din-data-de-6-decembrie-2020-conform-art-47-alin3-din-legea-3342006-pentru/
https://finantarepartide.ro/sinteze-rapoarte-privind-verificarea-legalitatii-veniturilor-si-cheltuielilor-electorale-cu-ocazia-alegerii-autoritatilor-administratiei-publice-locale-din-anul-2020-conform-art-44-alin-6-din-le/
https://romania.europalibera.org/a/rasturnare-spectaculoas%C4%83-partidele-dat-mai-multi-bani-campaniei-online-decat-televiziunilor/31048373.html
https://romania.europalibera.org/a/rasturnare-spectaculoas%C4%83-partidele-dat-mai-multi-bani-campaniei-online-decat-televiziunilor/31048373.html
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c. Subvenții  

Opt partide politice vor primi subvenții pentru rezultatele obținute în urma 

alegerilor parlamentare, respectiv celor locale39. În acest context, reiterăm 
recomandările anterioare referitoare la limitarea sumelor maxime care pot fi 

alocate pentru subvenții din bugetul de stat40, precum și reducerea pragurilor 
pentru acordarea de subvenții pentru rezultatele de la nivel local.  

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.41 

Ponderea din subvenție acordată pentru rezultatele obținute la alegerile locale ar 

trebui crescută. 

Transparenţa modului de cheltuire a subvențiilor trebuie sporită prin publicarea 
regulată a unor rapoarte. 

                                                           
39 PNL, PSD, USR, AUR, PLUS, UDMR, PMP, PRO ROMANIA, 

www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/29406/  
40 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 “. 
41 Conform legii, partidele politice primesc subvenții pentru rezultate la nivel local doar 

dacă obțin 50 de mandate de consilier județean sau general  
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Pentru a crește echitatea cu privire la modul de cheltuire a subvențiilor, legislația 
ar trebui să stabilească reguli privind destinația fondurilor rămase la finalul anului. 

Conform AEP, controlul finanțării campaniei se va realiza în termen. În 2020 s-a 

realizat controlul pentru toate partidele politice pentru anul 2019, însă numai o 
parte din rapoarte au fost publicate – pentru partidele care primesc subvenții – 

restul urmând a fi disponibile publicului în 2021.  

 

 

 

 

 

Pentru mai multe detalii legate de finanțarea partidelor și campaniilor electorale 

consultați platforma www.banipartide.ro, dezvoltată de Expert Forum. 

 

 

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 

http://www.banipartide.ro/
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participă la alegeri și nu au reprezentanți în birourile electorale. Legislația nu 

permite candidaților independenți să desemneze delegaţi în secțiile de votare.  

Pentru a spori transparenţa procesului electoral, dreptul de a desemna delegaţi ar 

trebui extins şi la candidaţii independenţi. 

Conform legislației, accesul observatorilor este limitat la ziua alegerilor, contrar 

standardelor internaționale42 şi recomandărilor formulate de ODIHR în rapoartele 

de observare. Accesul observatorilor la procedurile legate de observarea votului 

prin corespondență, care include și înregistrarea plicurilor exterioare, a fost 

permis.  

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. 

Pentru observarea alegerilor au fost acreditate 40 de organizații 

neguvernamentale, care au putut desemna observatori interni, 95 de instituții 

mass media din țară și 15 din străinătate, precum și trei organizații internaționale 

(inclusiv o misiune ODIHR desfăşurată între 12 noiembrie şi 13 decembrie).43  

Coaliția FiecareVot a acreditat 239 de observatori în țară și 34 pentru secții de 

votare din străinătate, în state precum Marea Britanie, Italia, Spania, Suedia, 

Canada, Austria şi Franța. Datele de la secţiile de votare observate au fost 

transmise şi centralizate cu ajutorul aplicației de smartphone Monitorizare Vot, 

dezvoltată de Code4Romania. 

FiecareVot a organizat un training online în data de 3 decembrie și a pus la 

dispoziția observatorilor un Manual al Observatorului, care a fost distribuit și într-

o variantă publică44.  

La solicitarea FiecareVot au fost organizate întâlniri și discuții între reprezentanţii 

FiecareVot şi reprezentanţi ai mai multor instituții publice implicate în procesul 

electoral – AEP, STS, Poșta Română, cele trei birouri electorale pentru votul prin 

corespondență din Bucureşti. Apreciem deschiderea tuturor instituțiilor care s-au 

întâlnit cu observatorii și au oferit informații privind procesul electoral.  

 

IX. Organizarea votării în străinătate 

 

a. Votul în secții 

                                                           
42 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”  
43 www.roaep.ro/prezentare/organizatii-neguvernamentale-alegeri-parlamentare-2020/  
44 Vezi Manualul Observatorului.  

file:///C:/Users/Septimius/Downloads/www.roaep.ro/prezentare/organizatii-neguvernamentale-alegeri-parlamentare-2020/
https://votcorect.ro/manualul-observatorului-la-alegerile-parlamentare/
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În străinătate au fost organizate 748 de secții de votare pe lângă misiunile 

diplomatice și oficiile consulare, institutele culturale din străinătate şi în alte spații 

(cu acordul autorităților din țările respective). În contextul pandemiei autoritățile 

au depus eforturi semnificative pentru a asigura pentru cât mai mulți alegători 

posibilitatea de a vota la secţie. Numărul secțiilor de votare a crescut semnificativ 

comparativ cu 2016, când au fost deschise 417 secții de votare. Reiterăm faptul 

că votarea în secția de votare trebuie să rămână principalul mijloc de 

exprimare a drepturilor electorale.  

Au fost înființate secții de votare și în localităţile sau grupurile de localităţi în care 

îşi au domiciliul sau reşedinţa cel puțin 100 de alegători, conform Registrului 

electoral, acolo unde au fost transmise cereri prin intermediul portalului 

votstrainatate.ro; la aceste alegeri, 3.939 alegători au înregistrat cereri pe portalul 

AEP. Un număr total de 248.870 alegători și-au exprimat votul la secţiile de votare 

din străinătate în cele două zile ale alegerilor.  

 

 

În pofida pandemiei cauzate de COVID-19, au fost deschise secții de votare în 92 

de țări; conform MAE nu au fost deschise secții de votare în Malta, Venezuela, 

Coreea de Nord și Nigeria. Conform unei hotărâri AEP, în cazul în care materialele 

electorale nu ajungeau în timp util, puteau fi realizate de către reprezentanțele 

diplomatice din aceste țări. Materialele necesare votării au fost transmise în toate 

secțiile de votare din străinătate, cu excepția a două (în Turkmenistan și Iran), din 

cauza lipsei mijloacelor de transport sau altor dificultăți administrative.  

Lista sediilor secțiilor de votare din străinătate la alegerile parlamentare aprobată 

în 18 noiembrie45. MAE a publicat o hartă a acestor secții de votare46. Hărți similare 

au fost publicate de Expert Forum și Code for Romania47.  

                                                           
45 Prin Hotărârea AEP 26/2020, din 18.11.2020, care a fost modificată ulterior prin 

următoarele acte: Hotărârea 32/2020, Hotărârea 33/2020 și Hotărârea 35/2020. 
46 https://www.mae.ro/maps/4083  
47 https://votcorect.ro/harta-sectii-votare-strainatate, respective www.votdiaspora.ro  
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MAE a publicat câte un ghid pentru votul prin corespondență, respectiv votul în 

secțiile din străinătate și a pus la dispoziția alegătorilor un număr de telefon pentru 

asistență electorală48, disponibil în perioada 3 decembrie, ora 08.00 – 7 

decembrie, ora 20.00. 

Secțiile de votare din străinătate au fost monitorizate în zilele de sâmbătă și 

duminică cu ajutorul camerelor video. Procesul a putut fi monitorizat de 

observatori și de delegați ai partidelor politice. Conform datelor furnizate de biroul 

de circumscripție nr. 43, doar AUR a acreditat delegați pentru aceste secții de 

votare49.  

Conform STS, distribuirea și alocarea tabletelor și credențialelor SIMPV pentru 

străinătate a fost un proces dificil. În străinătate au fost folosite și tablete care au 

rămas de la alegerile prezidențiale din 2019 în posesia reprezentanțelor 

diplomatice, acestea din urmă participând la organizarea de teste tehnice. 

Credențialele au ajuns la toate secțiile de votare. STS a organizat un call center 

tehnic pentru străinătate. 

 

b. Votul prin corespondență 

Au putut opta pentru votul prin corespondență alegătorii cu domiciliul sau 

reședința în străinătate care s-au înscris în Registrul Electoral până pe data de 22 

octombrie. Legea 202/2020 a extins – în mod pozitiv – termenul limită cu încă 30 

de zile şi a permis alegătorilor să îşi tipărească singuri buletinele de vot prin 

corespondenţă prin descărcarea de pe pagina web www.votstrainatate.ro. Un 

număr de 39244 alegători s-au înscris prin intermediul portalului până la termenul 

limită. 

Buletinele de vot au fost tipărite în țară și au fost distribuite de către Poșta Română 

către alegători. În țară au fost înființate trei birouri pentru votul prin 

corespondență, care au primit de la Poșta Română în zilele de 2 şi 3 decembrie 

câte aproximativ câte 6000 de plicuri50, iar alegătorii au avut şi opțiunea de a 

trimite plicurile la reprezentanțele diplomatice din străinătate. 

Poșta Română a transmis în străinătate, conform listelor de alegători puse la 

dispoziție de AEP, în perioada 2-13.11.2020, un număr total de 35808 plicuri cu 

materialele necesare votării prin corespondenţă51. Până la termenul limită stabilit 

de lege pentru primirea voturilor prin corespondenţă trimise de alegători, joi, 3 

decembrie, la ora 23:59, la cele trei birouri pentru votul prin corespondenţă 

organizate în România au fost primite 18421 de plicuri, livrate pe 2 și 3 decembrie. 

Un total de 21329 de plicuri au fost înregistrate până la data de 3 decembrie, în 

țară și la reprezentanțele diplomatice din străinătate. 

Numărul de plicuri exterioare înregistrate până joi este considerabil mai mic decât 

numărul plicurilor expediate către alegători, însă diferenţa corespunde statisticilor 

                                                           
48 https://www.mae.ro/node/52162  
49 https://www.mae.ro/node/54373  
50 În data de 2 decembrie –15941 de plicuri, iar în 3 decembrie - 2480 de plicuri 
51 Poșta Română, Precizare vot prin corespondenţă  

http://www.votstrainatate.ro/
https://www.mae.ro/node/52162
https://www.mae.ro/node/54373
https://www.posta-romana.ro/a1369/stiri/precizare-vot-prin-corespondenta.html
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de la votul prin corespondenţă din 2016 și 201952. Conform informațiilor publicate 

pe 5 decembrie de către Poșta Română, după termenul limită s-au întors 1.092 

de plicuri, care au fost anulate potrivit reglementărilor în vigoare. Până la data de 

23 decembrie, numărul de plicuri exterioare returnate era de 7091. La data de 11 

ianuarie, conform datelor obținute de la Poșta Română, situația era următoarea: 

- 301 plicuri returnate de administrații poștale ale altor țări - neridicate din 

oficiul poștal în urma avizării, destinatari mutaţi de la adresă; 

- 7164 plicuri care au ajuns în țară după termenul limită (nu deținem date 

referitoare la plicurile ajunse la reprezentanțele diplomatice după termenul 

limită). 

Declarațiile publice ale unor lideri politici și o serie de articole din mass media, 

deşi lipsite de dovezi concludente, au generat suspiciuni privind corectitudinea 

organizării votului prin corespondență, care ar putea avea efecte asupra încrederii 

alegătorilor în această procedură. În acest context, AEP trebuie să publice în Carta 

Albă a alegerilor date despre organizarea votului prin corespondență și să explice 

cauzele care au condus la această situație.  

În contextul restricțiilor de transport cauzate de COVID-19 în mai multe ţări, 

livrarea materialelor necesare votului prin corespondenţă a fost vizibil afectată. 

Considerăm pozitive eforturile Poștei Române de a transporta plicurile prin 

intermediul unui număr de opt rute auto din țări europene. Conform 

interlocutorilor de la Poșta Română, anumite servicii poștale, precum cel din 

Franța, au refuzat să colaboreze în acest mod.  

Potrivit Poștei Române, au existat aproximativ 250 de reclamații, dintre care 60 

legate de activitatea altor servicii poștale. Numărul de plângeri primite prin 

intermediul platformei www.votcorect.ro a fost redus, iar majoritatea s-au referit 

la plicuri care nu au fost înregistrate în timp util din țări precum Austria şi Spania. 

Conform interlocutorilor de la Poșta Română, sesizările au fost soluționate 

punctual.  

Un alt aspect pozitiv este faptul că AEP a informat alegătorii cu privire la 

înregistrarea sau neînregistrarea voturilor prin corespondenţă, precum şi cu privire 

la posibilitatea de a vota la secţiile de votare, în cazul alegătorilor ale căror voturi 

prin corespondenţă nu au fost primite până la termenul limită. Verificarea s-a 

putut face și pe pagina www.votstrainatate.ro. În unele țări, cum ar fi Malta, nu 

au existat secții de votare, fapt care, alături de restricţiile de călătorie impuse de 

pandemie, a afectat semnificativ posibilitatea ca alegătorii anunţaţi că voturile lor 

prin corespondenţă nu au fost înregistrate să îşi exercite dreptul de vot la secţiile 

de votare.  

Observatorii FiecareVot au asistat la sesiunea de pregătire online a membrilor 

celor trei birouri pentru votul prin corespondenţă din țară și a operatorilor de 

tabletă, iar în seara alegerilor au observat procedurile de numărare a voturilor la 

două din cele trei birouri pentru votul prin corespondență din țară. Observatorii au 

                                                           
52 În 2016 s-au întors 4591 plicuri exterioare din 8889 trimise. În 2019 au fost trimise 

pentru primul tur 35917 plicuri și s-au întors 25319 plicuri, iar în turul 2 au votat 17521 

de alegători din 35917 plicuri trimise 

http://www.votcorect.ro/
http://www.votstrainatate.ro/
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notat că procedurile nu au fost pe deplin înțelese de membrii birourilor, care au 

aplicat anumiți pași în mod diferit, în special în ce priveşte raportarea voturilor 

prin corespondenţă anulate, şi că instruirea privind unele dintre proceduri ar putea 

fi mult îmbunătăţită.  

Dacă analizăm procesele verbale de la cele trei secții de votare din țară putem 

observa că au existat discrepanțe între modul de anulare a plicurilor interne, fapt 

care indică interpretarea diferită a procedurilor.  

 

Secția de 
votare 

Plicuri 
interioare 

nule - S 

Plicuri 
interioare 

nule - CD 

Plicuri exterioare 
nule S 

Plicuri 
exterioare nule 

CD 

1 369 369 369 369 

Total pl. 
exterioare 

primite 

6481 

2 29 29 362 362 

Total pl. 
exterioare 

primite 

6119 

3 4 4 336 336 

Total pl. 
exterioare 

primite 

6096 

 

În anumite cazuri, coduri de bare de plicurile exterioare au lipsit sau nu au putut 

fi citite. Deși în unele cazuri aceste plicuri au fost anulate, președinții birourilor 

electorale ar fi putut apela call center-ul STS, pentru a solicita un nou cod de bare.  

Activitatea birourilor pentru votul prin corespondenţă s-a desfășurat organizat şi 

în condiții bune, însă numărul de voturi alocat fiecărei secţii (aproximativ 6.000) 

rămâne excesiv, contrar recomandării formulate de FiecareVot după precedentele 

alegeri parlamentare și prezidențiale, şi ar trebui redus astfel încât volumul de 

muncă pentru fiecare birou să fie rezonabil. De asemenea, membrii birourilor 

pentru votul prin corespondenţă au subliniat că anumite informații şi instrucţiuni 

le-au fost transmise târziu și că nu au fost pe deplin informați cu privire la ceea 

ce implică activitatea birourilor. Salarizarea rămâne insuficientă în condițiile legii 

actuale. 

Pentru a permite organizarea procesului electoral în mod eficient în secțiile de 

votare pentru votul prin corespondență, numărul de alegători alocat pentru fiecare 

dintre acestea ar trebui redus semnificativ.  

Interlocutorii au comunicat faptul că procesul de expediere funcționează, însă 

conform modului actual de returnare a plicurilor nu există posibilitatea urmăririi 

acestora.  
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AEP a transmis mai multe comunicate referitoare la dreptul alegătorilor de a vota 

prin corespondență53, inclusiv referitor la prelungirea termenelor pentru înscriere, 

condițiile de exercitare a votului prin corespondență sau pentru promovarea 

materialelor video de informare realizate. Mai multe organizații civice din 

străinătate, precum Rezist Zurich, The Diaspora Initiative, DOR – Romanian 

Diaspora sau Diaspora Civică Berlin au organizat campanii de informare privind 

votul prin corespondență. Autoritățile ar putea face eforturi mai susținute pentru 

promovarea votului prin corespondență având în vedere anul electoral 2024, când 

vor avea loc patru runde de alegeri. 

Per ansamblu, FiecareVot consideră că introducerea votului prin corespondență ca 

metodă alternativă de vot este un aspect pozitiv, chiar dacă este necesar ca 

legislația și procesul de implementare să fie îmbunătățite. Câteva aspecte care ar 

putea fi luate în considerare pentru a îmbunătăți experiența utilizării votului prin 

corespondență sunt: 

 Aplicarea unui chestionar utilizatorilor votului prin corespondență pentru a 

înțelege cauzele pentru care numărul de plicuri care se întorc în țară rămâne 

relativ redus; 

 Analizarea utilizării unor metode alternative de expediere a plicurilor, care 

să permită urmărirea acestora de către alegători (track and trace); 

 Organizarea unor campanii mai eficiente de informare referitoare la 

beneficiile votului prin corespondență și cu privire la pașii tehnici; 

 Încurajarea alegătorilor să trimită plicurile exterioare către ambasade, mai 

ales în cazurile în care transmiterea lor în țară ar dura semnificativ mai 

mult; 

 Simplificarea materialelor componente ale pachetului care este transmis 

alegătorilor. Deși la aceste alegeri, conform interlocutorilor, au fost mai 

puține probleme legate de distrugerea din diverse motive a timbrelor 

autocolante, utilizarea incorectă a acestora a condus la situația în care unii 

alegători nu au putut trimite plicul înapoi; 

 Eficientizarea modului de scanare a plicurilor în țară. Întrucât mai mulți 

interlocutori au semnalat anumite dificultăți în scanarea plicurilor cu 

tabletele, considerăm că acestea ar fi putut fi scanate mai rapid cu cititoare 

de coduri externe (cum de altfel au fost folosite de Poșta Română); 

 Flexibilizarea perioadei de înregistrare a plicurilor. Având în vedere numărul 

semnificativ de plicuri primit după ziua de joi dinaintea alegerilor, legislația 

ar trebui să ofere posibilitatea înregistrării plicurilor sosite la birourile 

electorale până în preziua votului; 

 Reglementarea votului prin corespondență ca metodă alternativă pentru 

utilizarea urnei speciale și ca metodă de vot în avans pentru alegerile din 

țară pentru alegătorii care votează în afara circumscripției; 

 Îmbunătățirea cadrului legal și a implementării acestuia cu participarea 

Poștei Române și a altor factori interesați cum ar fi organizațiile 

                                                           
53 www.roaep.ro/prezentare/page/2/?s=+corespondenta&submit=Caut%C4%83. Vezi 

aici clipul cu prezentarea tehnică - 

www.youtube.com/watch?v=Y6EaWtAQzAw&feature=youtu.be&ab_channel=Autoritatea

Electoral%C4%83Permanent%C4%83  

http://www.roaep.ro/prezentare/page/2/?s=+corespondenta&submit=Caut%C4%83
http://www.youtube.com/watch?v=Y6EaWtAQzAw&feature=youtu.be&ab_channel=AutoritateaElectoral%C4%83Permanent%C4%83
http://www.youtube.com/watch?v=Y6EaWtAQzAw&feature=youtu.be&ab_channel=AutoritateaElectoral%C4%83Permanent%C4%83
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neguvernamentale care monitorizează procesul sau organizaţiile românilor 

din străinătate 

 

X. Ziua alegerilor 

În ziua alegerilor, 273 de observatori FiecareVot acreditați în 33 de județe, în toate 

sectoarele municipiului București şi în străinătate au vizitat aproximativ 500 de 

secții de votare. Acest raport include datele transmise din 421 de secții prin 

aplicaţia MonitorizareVot54, dezvoltată de Code for Romania.  

Expert Forum a organizat un centru de asistență electorală, care a inclus platforma 

www.votcorect.ro, respectiv serviciul Telverde cu două numere 0800 080 200 

(pentru România) și +40212 039 020 (pentru străinătate), care a funcționat pe 5 

decembrie (7 - 21) și 6 decembrie (06 -22). Au fost primite 238 de apeluri, 

gestionate de voluntari, juriști și experți electorali. Concluziile celor două zile ale 

alegerilor au fost sintetizate în două comunicate de presă publicate de 

FiecareVot55. În ziua alegerilor, platforma a fost accesată de peste 27 de mii de 

vizitatori. 

Ziua alegerilor a fost lipsită de incidente majore şi s-a desfăşurat într-o atmosferă 

calmă, iar comisiile de votare şi alegătorii au respectat procedurile electorale şi 

măsurile de siguranţă sanitară. 

 

 

 

                                                           
54 https://code4.ro/ro/apps/monitorizare-vot/  
55 https://fiecarevot.ro/comunicate/  

http://www.votcorect.ro/
https://code4.ro/ro/apps/monitorizare-vot/
https://fiecarevot.ro/comunicate/
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Observatorii FiecareVot nu au semnalat probleme sau nereguli majore de natură 

să afecteze integritatea procesului electoral. Procedurile de deschidere au fost 

evaluate pozitiv în toate secţiile de votare vizitate, cu o singură excepţie.  

 

 

 

Votarea a fost bine organizată şi SIMPV a funcţionat în condiţii normale; 

observatorii au apreciat procedura ca bună sau foarte bună în 98% din cazuri.  
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Chiar în condiţiile unei participări la vot foarte scăzute (33% la nivel naţional) 

observatorii au semnalat aglomeraţie la aproape 10% dintre secţiile vizitate în 

timpul votării.  

 

 

Procedura de votare a fost înţeleasă bine sau foarte bine de marea majoritate a 

birourilor electorale şi alegătorilor.  
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Numeroasele apeluri primite la call center de la alegătorii care au întrebat dacă 

pot vota în altă circumscripţie pe liste suplimentare par să indice că informarea 

alegătorilor pe acest subiect înaintea scrutinului nu a fost eficientă.  

Observatorii au semnalat că un procent ridicat de 28% din secţiile de votare 

vizitate nu erau accesibile persoanelor cu dizabilităţi. 
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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 accesibilă56.  
 

Numărul mare de secţii de votare deschise în străinătate, alături de extinderea 

perioadei de votare la două zile, au dat posibilitatea de a-şi exercita dreptul de vot 

unui număr mai mare de alegători decât la alegerile parlamentare precedente şi 

au eliminat cozile lungi de aşteptare. 

De asemenea, apreciem ca pozitivă prevederea legală care permite alegătorilor 

care s-au prezentat la secţia de votare până la ora închiderii să-şi exercite dreptul 

de vot chiar dacă acest fapt presupune prelungirea votării. 

 

XI. Centralizarea datelor și publicarea rezultatelor  

 

Din eşantionul restrâns de secţii observate la numărare, într-un singur caz 

procedura nu a fost evaluată ca bună sau foarte bună.  

                                                           
56 O astfel de prevedere a fost introdusă la alegerile prezidențiale din 2019 
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Procesele verbale au fost semnate în alb de membrii comisiilor în 35% din cazuri, 

iar în 14% dintre cazuri preşedinţii birourilor electorale au avut dificultăţi la 

completarea proceselor verbale.  
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În 10% din secţiile de votare atmosfera a fost tensionată (comparativ cu sub 2% 

în timpul votării).
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În anumite circumscripții, predarea documentelor la BEJ s-a realizat în condiții 

dificile, cu încălcarea procedurilor privind protecția sanitară. Rezultatele alegerilor 

au fost publicate în timp util, deși au fost înregistrate cereri de renumărare a 

voturilor şi contestaţii care conţineau acuzaţii de fraudă electorală. Legislația 

electorală nu prevede clar procedurile și termenele pentru renumărarea voturilor 

în cazul unei solicitări sau din oficiu. Conform AEP, legislația este lacunară, iar 

aceste cereri nu sunt prevăzute clar în legislație. De asemenea, termenul pentru 

publicarea rezultatelor este foarte scurt. 

Legislaţia trebuie să reglementeze procedura de renumărare a voturilor şi să 

prevadă termene și etape clare pentru a asigura dreptul real al competitorilor de 

a contesta rezultatele. 

În unele cazuri, cererile de renumărare a voturilor au fost admise şi renumărarea 

a fost efectuată, în timp ce alte cereri au fost respinse ca tardive. În lipsa unui 

termen limită stabilit de lege pentru depunerea cererilor de renumărare, nu există 

niciun cadru legal pentru a stabili dacă o cerere este depusă tardiv sau nu.  

În cazul candidatului independent Valeriu Nicolae, care a cerut renumărarea 

voturilor în mai multe secţii de votare din Bucureşti, în urma renumărărilor 

efectuate s-au identificat voturi în favoarea candidatului, care nu fuseseră înscrise 

în procesele verbale de stabilire a rezultatelor, în număr aproape egal cu voturile 

care lipseau ca respectivul candidat să fie ales. Faptul că unele dintre cererile de 

renumărare depuse de candidat au fost respinse ca tardive a făcut imposibil de 

stabilit dincolo de orice dubiu dacă pentru candidatul respectiv au fost exprimate 

suficiente voturi încât să-i permită să câştige mandatul de deputat.57 

Pentru a evita distorsionarea rezultatelor din anumite erori sau modificări 

intenționate, legislația ar putea prevedea renumărarea din oficiu a voturilor în 

circumscripțiile unde diferența de voturi necesară pentru obținerea unui mandat 

se situează sub un anumit număr. 

                                                           
57 La momentul opririi renumărărilor, diferenţa dintre numărul voturilor obţinute de 

candidat şi numărul voturilor necesare pentru a fi ales era de 17 voturi. 

https://www.hotnews.ro/stiri-politic-24480227-valeriu-nicolae-ramas-17-voturi-distanta-parlament-ultimele-contestatii-fost-respinse.htm
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a. Aplicațiile utilizate la alegeri 

Conform reprezentanților AEP, aplicația SICPV (centralizarea rezultatelor) a fost 

certificată pe 1 decembrie, iar aplicația pentru repartizarea mandatelor a fost 

certificată pe 3 decembrie. Nu au mai fost realizate alte modificări, spre deosebire 

de alegerile locale, unde au fost făcute 4 certificări. Partidele politice au desemnat 

reprezentanți IT, cei mai mulți fiind din partea AUR.  

Sistemul SICPV a fost funcțional pe 21 noiembrie și a fost disponibil pentru testare 

10 zile. Au fost organizate simulări pe 23 și 26 noiembrie, fiind introduse în sistem 

două seturi de date pentru test. Conform interlocutorilor, colaborarea 

instituțională a fost mai bună decât la alte alegeri, iar testele au fost mai intensive.  

Pentru prima dată, STS și AEP au folosit tehnologia blockchain pentru sistemele și 

aplicațiile informatice58. De asemenea, a fost pusă la dispoziția publicului o 

platformă publică, în care orice utilizator interesat a putut urmări dacă există 

intervenții asupra acestora. Conform STS, nu s-a primit nicio sesizare privind 

nereguli.  

Datele privind alegerile au fost publicate pe platforma prezenta.roaep.ro, care a 

fost gestionată la alegerile locale și parlamentare din 2020 de către AEP. 

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. Mai mulți interlocutori au criticat faptul că informațiile 

de la alegeri nu au mai fost publicate detaliat pe secție de votare, într-un fișier 

centralizat la nivel național.  

Pentru a crește transparența procesului electoral, AEP ar trebui să publice datele 

detaliat pentru fiecare secție de votare într-un document centralizat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 www.sts.ro/ro/anunturi/tehnologia-blockchain-garanteaza-integritatea-sistemelor-

informatice-pentru-alegerile-parlamentare  

http://www.rezultatevot.ro/
http://www.sts.ro/ro/anunturi/tehnologia-blockchain-garanteaza-integritatea-sistemelor-informatice-pentru-alegerile-parlamentare
http://www.sts.ro/ro/anunturi/tehnologia-blockchain-garanteaza-integritatea-sistemelor-informatice-pentru-alegerile-parlamentare
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XII. Recomandări 

 

Sistemul electoral şi cadrul legislativ  

1. Legislația ar putea fi modificată pentru a asigura o mai bună reprezentare 

pentru cetățenii din diaspora.  
2. 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. 

3. Pentru a asigura stabilitatea legislativă şi aplicarea uniformă a legislației 

reiterăm necesitatea adoptării unui Cod Electoral în acord cu standardele și 
bunele practici internaționale. 

Administrația electorală  

4. Pentru a asigura egalitatea accesului la procesul electoral, legislația ar 

putea permite candidaților independenți să aibă reprezentanți în birourile 
electorale. 

5. Legislaţia trebuie să prevadă că şedinţele birourilor electorale la orice nivel 
sunt publice. 

6. Legea electorală trebuie să prevadă modalități și termene clare pentru 

contestarea deciziilor tuturor birourilor electorale.  
7. Parlamentul trebuie să verifice într-o manieră transparentă şi susţinută 

activitatea AEP şi să publice rezultatul controlului. 
8. Capacitatea profesională a membrilor Corpului Experților Electorali trebuie 

consolidată prin formare continuă și evaluare constantă. 
9. Înaintea fiecărui scrutin trebuie ca toţi preşedinţii BESV şi locţiitorii acestora 

să beneficieze de sesiuni de instruire interactive, cuprinzătoare şi clare. 

10.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.). 

Înregistrarea alegătorilor 

11. Legislația ar trebui să fie armonizată cu standardele internaționale, prin 

înlăturarea restricțiilor privind drepturile de vot în baza dizabilităților 
intelectuale sau psihosociale. 

12. Pentru a asigura exercitarea dreptului de vot pentru cât mai mulți alegători, 
autoritățile ar putea introduce votul anticipat exprimat în secția de votare 

sau prin corespondență.  
 

Înregistrarea candidaților 

13.Pentru a facilita colectarea şi verificarea semnăturilor de susţinere, 
autorităţile ar putea lua în considerare uniformizarea procedurii de 

strângere a semnăturilor în format electronic, prin punerea la dispoziţia 
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candidaţilor în acest scop a unei pagini web funcţionale dedicate la toate 
tipurile de alegeri. 

14.Este necesară introducerea în lege a unui mecanism uniform, eficient şi 
transparent de verificare a semnăturilor de susţinere. 

15.Legislaţia electorală ar trebui să prevadă clar respingerea listelor de 
candidaţi care nu respectă cerinţa reprezentării ambelor sexe. Verificarea 
acestor informații trebuie să se realizeze de facto într-un mod eficient. 

16.Pentru a respecta standardele internaționale, autoritățile ar trebui să 
publice în timp util date mai detaliate privind candidaturile înregistrate. 

Campania electorală și finanțarea acesteia 

17.  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. 
18. Legislația ar trebui modificată astfel încât toate materialele de promovare 

a unui partid sau candidat să conțină informații despre entitatea care le-a 

comandat, cea care le produce și numărul de copii, dacă este cazul. 
19. 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. 
20. 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.  
21. Ca bună practică, AEP ar trebui să publice datele despre contribuții la 

campania electorală în timp util, pe durata campaniei electorale.  
22. Pentru a asigurarea echitatea finanțării din subvenții, limitele maxime 

pentru subvențiile de stat ar trebuie reduse. 

23. 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. 
24. Ponderea din subvenție acordată pentru rezultatele obținute la alegerile 

locale ar trebui crescută. 
25. Transparenţa modului de cheltuire a subvențiilor trebuie sporită prin 

publicarea regulată a unor rapoarte. 

26. Pentru a crește echitatea cu privire la modul de cheltuire a subvențiilor, 
legislația ar trebui să stabilească reguli privind destinația fondurilor rămase 

la finalul anului 

Observarea alegerilor 

27. Pentru a spori transparenţa procesului electoral, dreptul de a desemna 

delegaţi ar trebui extins şi la candidaţii independenţi. 

28. 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. 
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Utilizarea metodelor alternative de vot  

29. Pentru a permite organizarea procesului electoral în mod eficient în secțiile 

de votare pentru votul prin corespondență, numărul de alegători alocat 

pentru fiecare dintre acestea ar trebui redus semnificativ.  

30. Reglementarea votului prin corespondență ca metodă alternativă pentru 
utilizarea urnei speciale și ca metodă de vot în avans pentru alegerile din 

țară pentru alegătorii care votează în afara circumscripției; 
31. Analizarea utilizării unor metode alternative de expediere a plicurilor, care 

să permită urmărirea acestora de către alegători (track and trace); 

32. Organizarea unor campanii mai eficiente de informare referitoare la 
beneficiile votului prin corespondență și cu privire la pașii tehnici; 

33. Încurajarea alegătorilor să trimită plicurile exterioare către ambasade, mai 
ales în cazurile în care transmiterea lor în țară ar dura semnificativ mai 
mult; 

34. Simplificarea materialelor componente ale pachetului care este transmis 
alegătorilor.  

35. Flexibilizarea perioadei de înregistrare a plicurilor, astfel încât legislația să 
ofere posibilitatea înregistrării plicurilor sosite la birourile electorale până în 
preziua votului; 

36. Îmbunătățirea cadrului legal și a implementării acestuia cu participarea 
Poștei Române și a altor factori interesați cum ar fi organizațiile 

neguvernamentale care monitorizează procesul sau organizaţiile românilor 
din străinătate 

37. Aplicarea unui chestionar utilizatorilor votului prin corespondență pentru a 

înțelege cauzele pentru care numărul de plicuri care se întorc în țară rămâne 
relativ redus; 

38. Eficientizarea modului de scanare a plicurilor în țară.  

Ziua alegerilor 

 

39.  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.  
40.  Legea trebuie să prevadă faptul că alegătorii cu mobilitate redusă pot vota 

la cea mai apropiată secție de votare accesibilă. 

Numărarea voturilor, centralizarea și publicarea rezultatelor  

41.  Legislaţia trebuie să reglementeze procedura de renumărare a voturilor şi 

să prevadă termene și etape clare pentru a asigura dreptul real al 

competitorilor de a contesta rezultatele. 

42.  Pentru a evita distorsionarea rezultatelor din anumite erori sau modificări 

intenționate, legislația ar putea prevedea renumărarea din oficiu a voturilor 

în circumscripțiile unde diferența de voturi necesară pentru obținerea unui 

mandat se situează sub un anumit număr. 

43. Pentru a crește transparența procesului electoral, AEP ar trebui să publice 

datele detaliat pentru fiecare secție de votare într-un document centralizat.  
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