
Expunere de motive

Alegerile parlamentare care se vor desfa§ura m 6 decembhe 2020 

trebuie sa aiba loc in condl^ii de legalitate §i corectitudine, cu respectarea cadrului 

constitutional ^i a principiilor internationale. Acest obiectiv poate fi mdeplinit, in 

actualu! context pandemic, numai daca se iau, cu celeritate, masuri organizatorice 

care sa asigure buna functionare a administratiei electorale, facilitarea colectarii 

semnaturilor de sustinere §i a depunerii candidatuhlor, precum §i cre^terea accesului 

la vot pentru alegatorii din tara §i strainatate.

Astfel, se propun urmatoarele masuri principale:

reglementarea modalitatii de constituire a birourilor electorale ale 

sectiilor de votare din strainatate de o maniera similara celei utilizate la alegerile 

pentru Presedintele Romaniei din anul 2019, astfel meat sa se asigure buna 

functionare a acestora;

extinderea accesului la vot al alegatorilor cu domiciliul sau resedinta in 

strainatate, m mod similar cu cel de care beneficiaza alegatorii romani din tara; astfel, 

la art. 42 alin. (5) si (6) din Legea nr. 208/2015, legluitorul introduce conditii 

specifice, mai restrictive, pentru exercitarea dreptulul de a aiege pentru alegatorul 

cu domiciliul sau resedinta m strainatate, in comparatie cu cele aplicate alegatorului 

din tara. Astfel, legea prevede la alin. (5) ca alegatorul cu domiciliul sau resedinta in



strainatate voteaza numai la sectia de votare unde a fost arondat (cu exceptiile 

prevazute de lege), iar la alin. (6), ca alegatohl care si-au schimbat domiciliul sau 

resedinta, dupa incheierea perloadel de inschere in Registrul electoral, voteaza numai 

la sectiile de votare organizate pe langa misiunile diplomatice (si celelalte 

reprezentante ale statului); Apreciem ca alegatorii romani cu domiciliul sau resedinta 

in strainatate trebuie sa se bucure de acelasi regim ca si cei din tara si sa aiba 

posibilitatea sa voteze si la o alta sectie de votare din circumscriptia electorala de 

care apartin, filnd mscrisi, in acest caz, in listele suplimentare;

utilizarea la sectiile de votare din strainatate a listelor electorale 

suplimentare electronice, in mod similar cu practica de la alegerile pentru 

Presedintele Romaniei din anul 2019;

reducerea numarului de sustinatori dubiata de posibilitatea colectarii 

acestora prin mijioace electronice, precum si de depunerea candidaturilor prin 

mijloace electronice;

imprimarea buletinelor de vot de catre Regia Autonoma „Monitorul 

Oficial", astfel incat sa se asigure o securitate mai mare a acestor documente;

se asigura prelungirea duratei votarii pana la ora 23.59 in situatiile in

care se inregistreaza cozi la sectiile de votare; in aceasta situatie presedintele biroului 

electoral al sectiei de votare are responsabilitatea de a constata situatia de fapt, de 

a identifica persoanele aflate la rand si de a asigura accesul ordonat la vot al acestora,

bonuri de ordine, desemnarea unorprin metodele aflate la dispozitia sa 

supraveghetori ai cozii de la sectia de votare, etc.;

se asigura inregistrarea audiovideo a opera^iunilor de numarare a 

voturilor, ca procedure pentru prevenirea §i depistarea rapida a fraudelor electorale;

se consolideaza rolul Autoritatii Electorale Permanente, prin cre§terea m 

acord cu prevederile constitu^ionale a nivelului reglementarilor referitoare la structure 

acesteia, prin actualizarea prevederilor legale la care actualele texte legale fac 

trimitere; propunerile privind structure Autoritatii Electorale Permanente deriva din 

actualele prevederi regulamentare a caror eficienta a fost dovedita la alegerile pentru 

Presedintele Romaniei din anul 2019; de asemenea, dat filnd rolul institutiei, sunt



introduse condi^ii de vechime mai restrictive pentru ocuparea functiilor de conducere; 

in plus, o parte din atributiile actuale ale Autoritatii Electorale Permanente privind 

monitorizarea logisticii electorale, informatizarea proceselor electorale §1 

reglementarea procesului electoral sunt detaliate §i clarificate;

in mod similar cu alegerile prezidentiale, pentru a raspunde nevoll 

stringente de asigurare a securitatii sistemelor informatice utilizate la alegerile 

parlamentare §i nu numai, se urmareste asigurarea functionarii in sediul Biroulul 

Electoral Central de catre Autoritatea Electorala Permanenta, cu sprijinul Serviciului 

de Telecomunicatii Speciale, a unei infrastructuri informatice care va avea ca 

obiective functionarea Sistemului informatic de centralizare a datelor din procesele- 

verbale privind consemnarea rezultatelor votarii, precum si functionarea aplicatiilor 

de repartizare §1 atribuire a mandatelor, stocarea in timp real a duplicatelor bazelor 

de date generate de SIstemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de 

prevenire a votului ilegal, precum si a jurnalelor masinilor pe care ruleaza acesta, 

pentru facilitarea analizei si transparentei acestora;

sunt introduse o serie de facilitati pentru personalul birouriior electorale 

ale sectiilor de votare, printre altele ace§tia urmand sa beneficieze §i de o zi libera 

ulterioara datei votarii;

se define§te sintagma partid politic parlamentar in acord cu Decizia 

Curtii Constitutionale nr. 418/2020, partidele politico parlamentare fiind numai 

partidele care au dobandit reprezentare parlamentara prin votui popular exprimat in 

alegeri;

mtrucat numarul alegatorilor mregistrati pentru votui prin 

corespondents pentru alegerile parlamentare ce vor avea loc in 6 decembrie 2020 

este foarte mic, se propune marirea termenului de inregistrare cu inca 30 de zile; 

deoarece marirea termenului de inregistrare a alegatorilor prin corespondents nu va 

permite transmiterea buletinelor de vot prin corespondents in timp util, propunem ca 

acestea sa fie descSrcate de pe site-ul Autoritatii Electorale Permanente, pe baza 

unor date de autentificare comunicate prin intermediul documentatiei de vot prin 

corespondents;



se abroga textui art. 47 din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 

2020, urmand a se reveni la fostui algoritm de acordare a subventiei de la bugetui 

de stat catre partidele politice, pe baza voturilor obtinute m alegerl;

se propun masurl dare pentru asigurarea materialelor de protec^ie 

sanitara la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020;

partidele politice vor putea utiliza in campania electorala pentru alegerile 

parlamentare subven^ia primita de la bugetui de stat sub condi^ia folosirii unui cont 

bancar distinct, astfel meat sa fie facilitate urmarirea cheltuirii acesteia.
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