
Expiinere de motive

Art. 63 alin. (2) din Constitu|ia Romaniei, republicata, prevede ca alegerile 

pentru Camera Deputaplor §i pentru Senat pot fi desfa§urate Tn cel mult 3 luni de la 

expirarea mandatului sau de la dizolvarea Parlamentului.
Astfel, m contextul in care mandatul Parlamentului ales in anul 2016 va 

expira la data de 20 decembrie 2020, rezulta ca data limita pentru organizarea 

urmatoareior alegeri parlamentare, in ipoteza in care nu devine incidenta nicio 

situatie dintre cele ce conduc la prelungirea de drept a mandatului Parlamentului, 
conform art. 63 din Constitutie, este data de 14 martie 2021.

Curtea Constitutionala, in cadrul controlului anterior promulgarii, a respins, 
ca neintemeiata, obiectia de neconstitutionalitate formulata de Presedintele 

Romaniei, respectiv de Guvem, si a constatat ca sunt constitutionale, in raport cu 

criticile fonnulate, dispozitiile art. 1 alin. (1) din Legea privind unele masuri pentru 

organizarea alegerilor pentru Senat si Camera Deputa|ilor, ca urmare a incetarii 
mandatului Parlamentului ales in anul 2016, precum si legea, in ansamblul sau.

Prin urmare, Parlamentul poate stabili, prin lege organica, data alegerilor 

pentru Senat Camera Deputa^ilor, ca urmare a incetMi mandatului Parlamentului 
ales in anul 2016.

Contextul epidemiologic actual este caracterizat prin cre^terea alarmanta a 

infectarilor cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) atat in Romania cat §i in alte tari 
din Europa ^i din intreaga lume (a§a-numitul „val 2”, mai putemic decat cel initial 
din primavara anului 2020). De asemenea, spitalele destinate COVID-19 si in 

special secliile de terapie intensiva care trateaza pacienli cu COVID-19, au o 

capacitate care nu poate fi practic semnificativ extinsa curand din cauza deficitului 
de personal medical specializat pentru terapie intensiva.

in plus, trebuie avuta in vedere si apropierea sezonului rece, care face putin 

fezabile solutiile temporare de tip servicii medicale acordate in corturi, in schimb 

face iminenta cresterea incidentei cazurilor de gripa sezoniera si a diverselor 

infectii respiratorii sezonier.
Oricum, spre deosebire de mai multe tari occidentale cu un stat social 

dezvoltat, inclusiv in ceea ce priveste serviciile medicale ( si care totusi in multe 

cazuri au fost depasite in primavara cu ocazia ”primului val”), Romania are un 

sistem sanitar mult mai slab dezvoltat, aproape la capatui puterilor, cu rezilienta
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redusa, astfel ca care trebuie cu atat niai mult evitata supraaglomerarea spitalelor, 
mai ales inainte de Sarbatori.

In cadrul recent mcheiatului proces electoral pentru alegerile locale au fost 
deja relevate limitele si deflcientele capacitatii organizatorice a autoritatilor publice 

centrale si locale, dar si ale partidelor politice si alter entitati implicate direct sau 

indirect in alegeri, iar aceste probleme sunt greu de rezolvat rapid in conditiile in 

care investirea noilor autoritati locale si ajustarile administrative subseevente 

previzibile vor mai dura cel putin cateva saptamani.
Nici in anii in care s-a reusit asigurarea unui interval de mai multe luni intre 

alegerile locale si cele parlamentare nu a fost usor de gestionat presiunea 

suplimentara generata asupra functionarii optime a autoritatilor publice centrale si 
locale in proximitatea modificarii conducatorilor institutiilor respective.

in actualul context epidemiologic, cu efectele lui sociale, economice si 
sanitare deja produse precum si cele respectiv previzibile, este cu atat mai putin 

probabila reusita compensarii, la un nivel rezonabil, a efectelor acestor factor! 

negativi, mai ales ca interactiunea umana directa (care ar fi putut contribui la 

optimizarea functionarii echipelor noi sau innoite) nu poate fi crescuta in perioada 

urmatoare din motive epidemiologice iar interactiunea digitala este departe de 

functionalitatea sperata, cum se poate constata in sistemul de invatamant 
preuniversitar, dar si in administratia publica si injustice.

Dealtfel, zeci de state la nivel mondial au amanat alegerile ca urmare a 

pandemiei, iar Romania nu a facut exceptie, amanand alegerile locale pe 

septembrie, desi in mod normal ar fi fost organizate in iunie.
Un alt motiv care sta la baza prezentei legi tine de dimensiunea sociala si de 

accesul la procesul democratic a categoriilor de populatie defavorizate. Pe de o 

parte, categoriile sarace sunt cele mai expuse in fata riscurilor infectarii cu virusul 
SARS-CoV-2, conditiilor de locuire si igiena precara, alimentatiei deficitare si

A

accesului precar la servicii de ingrijire medicala. In 2018, mai mult de o jumatate 

de milion de romani au renuntat la a obtine ingrijire medicala mtrucat nu isi 
permiteau costurile, conform Institutului National de Statistica. Accesul limitat la 

ingrijire medicala duce in timp la cronicizarea bolilor - fiecare al cincilea roman 

sufera de o problema medicala cronica sau de o forma de invaliditate.
Pe de alta parte, categoriile sarace sunt private nu doar de accesul la servicii 

medicale, ci tot mai mult de accesul la procesul electoral. Absenteismul la vot al 
romanilor saraci a cunoscut o crestere flilminanta dupa 1990 - de la 11% in
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alegerile din 1992 se ajunsese la 66% absenteism in randul celor saracl in 2014. 
Romanii saraci nu par sa se simta reprezentati pentru ca multe dintre problemele cu 

care ei se confrunta sunt tot mai putin prezente pe agenda politica.
In acest context, a organiza alegerile parlamentare in plina criza medicala 

inseamna o incurajare cinica a absenteismului deja raspandit in randul categoriilor 

sarace, dar si o supra-expunere a acestor categorii in fata riscurilor legate de 

infectarea cu COVlD-19. Saracii Romaniei au de ales intre a sta acasa, pentru a 

evita riscui imboinavirii si a merge la vot, asumand-si riscuri mult mai mari decat 
in cazul unei persoane dintr-o categoric sociala mai prospera.

Fata de numarul potential de cetateni romani cu drept de vot aflati in 

strainatate si care ar fi de asteptat sa opteze pentru votul prin corespondenta, datele 

actuale arata ca un procent foarte redus au facut pana la momentul actual 
demersurile necesare si este nerealist sa se spere ca se va reusi o recuperare rapida 

a acestui deficit intr-un termen foarte scurt.
Toate aceste elemente vor avea un impact negativ major in ceea ce prive§te 

organizarea §i desfa^urarea in bune conditii a procesului electoral a alegerilor 

parlamentare in luna decembrie 2020, atat in ^ara cat §i in strainatate, unde se afla 

milioane de alegatori romani, si unde se manifesta deja si se preconizeaza restrictii 
si mai severe ale activitatii sociale in urmatoarele luni.

Avand in vedere ca in perioada cuprinsa intre momentul adoptarii de catre 

Camera Deputaplor, in calitate de for decizional, a legii amintite, respectiv data de 

27 iulie 2020, §i pronuntarea Cuifii Constitu^ionale in data de 29 septembrie 2020, 
au fost adoptate de catre Guvem mai multe hotarari cu privire la alegerile pentru 

Senat Camera Deputa^ilor, inclusiv hotararile privind stabilirea datei alegerilor ^i 
calendarul ac^iunilor din perioada electorala, precum §i adoptarea, promulgarea §i 
intrarea in vigoare a Legii nr. 202/2020 pentru modificarea si completarea unor 

acte normative in materie electorala, este necesar ca legea ce va fi adoptata sa 

cuprinda §i masuri privind conservarea unor acte ?i opera^iuni electorale deja 

intocmite/realizate.
A

In acela§i timp, trebuie oferita posibilitatea continuarii inregistrarii pentru 

scrutinul parlamentar a ceta^enilor romani cu domiciliul sau re^edin^a in strainatate 

cu cele doua op|iuni: alegator prin corespondenta sau alegator in strainatate.
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Dincolo de ratiunile politice si administrative, sanatatea cetateniior este mai 
importanta decat data exercitmi unui vot politic, care merita desigur dat, insa in 

conditii de siguranta.
Romania a depasit pragul psihologic de 2.000 de cazuri noi pe zi ^i 

prognozele arata ca va create numarui de cazuri. Aproape 5.000 de persoane au 

decedat in urma pandemiei.
In aceste conditii, in care zeci de state democratice au amanat alegerile, a 

declare ca presedinte lohannis ca propunerea ca alegerile parlamentare sa fie 

organizate in martie este de fapt „incercarea jalnica a unor parlamentari care vor sa 

mai prinda cateva luni de diuma”, este de o iresponsabilitate politica profunda. 
Daca aceasta este temerea principals a presedintelui 6 case si pseudo-argumentul 
pentru care nu trebuie emanate alegerile, ca inifiator al acestui proiect legislativ imi 
donez diurna pentru eforturile de combatere a pandemiei.

Sunt convins ca la o analiza obiectiva a situatiei, dincolo de orice ratiuni 
politice, oricare parlamentar ar trebui sa ajunga la concluzia ca argumentele pentru 

stabilirea alegerilor generale in luna martie prevaleaza si ca aceasta decizie este in 

interesul superior al societadi.
In sensul celor prezentate mai sus, depun proiectui de lege privind stabilirea 

datei alegerilor pentru Senat §i Camera Deputa^ilor, ca urmare a incetarii 
mandatului Parlamentului ales in anul 2016, precum §i a unor masuri pentru buna 

organizare a acestora.

Initiator

Deputat Adrian Dohotaru
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