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PUNCTE DE VEDERE 

referitoare la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor 

i actelor de identitate ale cetăţenilor români (b28/11.02.2021) 

În  temeiul art. 2 alin. (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 pentru 

modi icarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa 

persoanel or si actelor de identitate ale cetătenil or români (b28/11. 02. 2021). 

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

funcţionarea Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi art. 22 aim . (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, in şedinţa din 

data de 4.03.2021, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.3 7/ 18.03.2020, modificată prin Hotărârea Plenului nr.52/ 14.05.2020, părţile 

reprezentate in Plenul Consiliului Economic şi Social i-au exprimat următoarele puncte 

de vedere: 
., 

a) reprezentanţii părţii patronale au votat pentru avizarea FAVORABILA a proiectului 

de act normativ; 

b) reprezentanţii părţii sindicale: 



i

➢ 8 reprezentanţi ai părţii sindicale au votat pentru avizarea FAVORABILĂ a 

proiectului de act normativ; 

➢ 3 reprezentanţi ai părţii sindicale au votat pentru avizarea FAVORABILĂ a 

proiectului de act normativ, cu următoarele observaţii: 

• legiuitorul ar trebui să completeze prevederile propuse, care au un caracter uşor 

restrictiv, cu uncle care să facă procesul electoral mai accesibil, cum ar fi spre 

exemplificare, votul electronic; 

• există categorii de persoane, printre acestea numărându-se şi studenţii, care vor 

putea fi afectate de modificările propuse, termenul de 1 an fund excesiv de lung, în 

contextul în care viza de flotant se acordă pentru maxim 1 an; 

• se impune ca odată cu constatarea faptului că persoana vizată nu locuieşte la adresa 

flotantă, să i se anuleze şi viza respectivă. 

➢ 4 reprezentanţi ai părţii sindicale au votat pentru avizarea NEFAVORABILĂ a 

proiectului de act normativ, cu următoarea motivare: 

• deşi scopul actului normativ, de prevenire a turismului electoral este unul legitim, 

măsurile luate sunt disproporţionate şi duc la restrângerea dreptului la vot a1 celor 

care nu vor putea vota în localitatea de reşedinţă decât după 1 an. Interesul public e 

încuraj area participării la alegeri a unui număr cât mai mare de cetăţeni. 

• în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, cu 

modificările şi completările ulterioare, autorităţile au obligaţia să investigheze 

cazurile suspecte sau care generează suspiciuni de turism electoral, ţinând cont de 

faptul că Constituţia României garantează prezumţia de nevinovăţie. Soluţia nu e 

limitarea dreptului la vot prin condiţionarea unui termen de 1 an, ci investigarea 

corespunzătoare a situaţiilor suspecte; 

• prin măsurile propuse, iniţiativa legislativă impune un mecanism foarte birocratic, 

de natură a limita inclusiv dreptul de vot. 

c) reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor neguvernamentale ale societăţii civile au votat 
., 

pentru avizarea NEFAVORABILA a proiectului de act normativ, cu următoarea 

motivare : 

• deşi scopul propunerii legislative, de prevenire a turismului electoral este unul 

legitim, măsurile luate sunt disproporţionate şi duc la restrângerea dreptului la vot 

al celor care nu vor putea vota în localitatea de reşedinţă decât după 1 an. Interesul 

public e încuraj area participării la alegeri a unui număr cât mai mare de cetăţeni; 

• în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, cu 

modificările şi completările ulterioare, autorităţile au obligaţia să investigheze 

cazurile suspecte sau care generează suspiciuni de turism electoral, ţinând cont de 
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~. faptul că Constituţia României garantează prezumţia de nevinovăţie. Soluţia nu e
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limitarea dreptului la vot prin condiţionarea unui termen de 1 an, ci investigarea 

corespunzătoare a situaţiilor suspecte; 

• prin măsurile propuse, iniţiativa legislativă impune un mecanism foarte birocratic, 

de natură a limita inclusiv dreptul de vot. 

Preşedinte, 

Bogdan SIMION 
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