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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

SENAT 

Doamnei Secretar General Izabela CHENCIAN 

Stimată doamnă Secretar General, 

CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL 
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Nľ 
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Referitor la adresa dumneavoastră N. XXXV/1848/23.04.2020, înregistrată la Consiliul 

Economic şi Social cu nr. 3069/28.04.2020, vă transmitem ataşat punctele de vedere exprimate de 

părţile reprezentate în Plenul Consiliului Economic şi Social referitoare la propunerea legislativă 

privind unele măsuri privind buna organizare şi desfăşurare a alegerilor locale din anal 2020 

(b171/16.04.2020). 

Cu deosebită consideraţie, 

Preşedinte, 
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referitoare la propunerea legislativă privind uncle măsuri privind buna 

organizare şi desfăşurare a alegerilor locale din anu12020 (b171/16.04.2020) 

În temeiul art. 2 aim . (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit, a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative privind unele măsuri privind buna organizare şi 

desfâŞurare a alegerilor locale din anul 2020 (b171/16.04.2020). 

În temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, en modificările şi completările ulterioare, şi art. 22 

aim . (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, în şedinţa din data de 7.05.2020, 

desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului nr.37/18.03.2020, părlile 

reprezentate în Plenul Consiliului Economic şi Social şi-au exprimat următoarele puncte de 

vedere: 

➢ reprezentanţii părţii sindicale an votat pentru avizarea FAVORABILA a proiectului de 

act normativ; 

➢ reprezentanţii părţii patronale şi reprezentanţii asociaţiilor şi fundajiilor neguvernamentale 

ale societălii civile an votat pentru avizarea NEFAVORABILA a proiectului de act 

normativ, Cu următoarea motivare: 



„Deşi iniţiatorii susţin ideea votului electronic, aceştia nu au luat în calcul că inclusiv 

adeziunile necesare pot fr obţinute prin modalităţi electronice (există nenumărate 

platforme online pentru petiţii şi cbiar şi cele de crowdfunding prin care pot fi identificaţi 

în mod real utilizatorii). Ideea trierii potenţialilor candidaţi prin mijloace financiare nu 

este corectă si nici binevenită” 

- „Proiectul de lege da dreptul sa candideze doar acelora care detin mijloacele frnanciare 

necesare si nu persoanelor care se bucura de sustinerea comunitatii" 

- „Propunerea prevede înlocuirea listelor de sustinatori ai candidatilor cu plata unor 

"garanţii electorale" — aşadar; candidează eel care au bani" 

„Situaţia actuală cu virusul COVID — 19 nu trebuie utilizată ca motiv de modiflcare a 

condiţiilor pe care tin candidat la alegerile locale trebuie să le îndeplinească. Eliminarea 

listei de susţinători şi stabilirea unei garanţii electorale se poate determina creşterea 

semnificativă a numărului de candidati care doar îi permit plata unei snme de bani f5ră a 

avea susţinerea cetăţenilor pentru a candida" 

„Nu se justifică acele „GARANŢII ELECTORALE" si prin vot electronic se vor frauda 

alegerile" 

„Nu se justifica propunerea" 

„Nu se dau astfel de legi pe perioada Starii de Urgenta. „ 

„Votul electronic este exclus in conditiile date „ 

„Votul prin corepondenta a fost un fiasco. ,, 

„Vor vota iar cei din diaspora, care oricnm nu stau acasa; sau vor vota altii pentru ei. 

Cine este interesat, sa vina acasa sa voteze". 

„Deşi iniţiatorii susţin ideea votului electronic, aceştia nu au luat în calcul că inclusiv 

adeziunile nccesare pot fr obţinute prin modalităţi electronice (există nenumărate 

platforme online pentru petiţii şi chiar şi cele de crowdfunding prin care pot fi identificaţi 

în mod real utilizatorii). Ideea trierii potenţialilor candidaţi prin mijloace frnanciare nu 

este corectă şi nici binevenită". 

Preşedinte, 

Iacob BACIU 
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