
Expunere de motive

Reteaua de competente electorale francofone (RECEF) este o asociatie cu 

sediul m Quebec, Canada, ce cuprinde comisii si organisme de management electoral 
din spatial francofon si functioneaza in colaborare cu Organizatia Intemationala a 

Francofoniei (OIF), organizatie din care RomMa face parte din 1993.
RECEF promoveaza organizarea periodica a unor alegeri libere, corecte si

A,

transparente. In acest scop, principalele directii de actiune ale asociatiei sunt 
urmatoarele:

o contribuie la organizarea §i desfasurarea alegerilor pe teritoriul stat sau a 
unui stat membru al Francofoniei;

o susfine membrii RECEF si contribuie la evolulia lor profesionala, 
acord^d sprijin in alcatuirea comisiilor si a administrafiilor electorale temporare, 
neutre, autonome §i independente;

o promoveaza profesionalismul prin schimbul de experience §i de bune 

practici in materie electorala intre membrii RECEF;
o promoveaza participarea, intr-o propor^ie cat mai mare, a cetafenilor la 

scrutin, precum §i tratarea echitabila a candidaCilor de-a lungul operaCiunilor electorale;
o stabileste §i consolideaza parteneriate cu orice instituCie sau persoana, 

care desfa§oara activitafi compatibile cu cele ale RECEF.
RECEF este condusa de un birou compus din 5 administratori (presedintele, 

vicepresedintele, secretarul general si doi administratori generali). Structura Biroului 
RECEF in acest moment cuprinde reprezentanti ai urmatoarelor state: Mali, 
Madagascar, Canada, Benin si Capul Verde.

Mandatul administratorilor curenti a fost acordat in 2018, pentru o perioada de 

2 ani. Alegerea noilor administratori se realizeaza prin consens, dar mediul online nu 

este propice pentm discutiile necesare in vederea desemnarii lor, motiv pentru care, in 

cadrul Adunarii Generate RECEF din anul 2020, a fost decisa amanarea reinnoirii
.A.

administratorilor. In consecinta, aceasta procedura va avea loc la data de 29 octombrie 

2021, cu ocazia Adunarii Generale RECEF din Dakar, Senegal.
Istoricul relatiilor Autoritatii Electorale Permanente (AEP) cu RECEF este 

marcat de urmatoarele date relevante:
•26 mai 2016: s-a acceptat aderarea AEP la RECEF in cadrul celei de a 4-a 

Adunari Generale care a avut loc la Tunis, Republica Tunisiana;
• 29 septembrie - 1 octombrie 2016: la invitatia RECEF, un reprezentant al AEP 

a participat la Atelierul pentru registrele de stare civild si alegeri din Africa 

care a avut loc la Addis-Abeba, Etiopia;
•20 - 22 martie 2017: doi reprezentanti AEP au participat la cel de-al 5-lea 

Seminar international cu tema Finanfarea politicd §i cheltuielile electorale



echitabile si transparente, precum si la cea de a 5-a Adunare Generala RECEF 
care au avut loc la Cotonou, Benin;
•22 - 24 noiembrie 2017; doi reprezentanti AEP au participat la Atelierul 
privind utilizarea tehnologiilorm alegeri, organizat la Praia, Capul Verde;
•20 - 22 martie 2018: doi reprezentanti AEP au participat la cea de a 6-a 

Adunare Generala RECEF care a avut loc la Antananarivo, Madagascar;
•5-1 iunie 2019: a avut loc la Sinaia cea de a 7-a Adunare Generala RECEF cu 

tema Participarea electorala si educatia pentru democratie, ocazie cu care a fost 
infiintat si Forumul femeilor RECEF.
•8 octombrie 2020: RECEF a organizat webinarul cu tema Pandemia si 
alegerile, la care a participat un reprezentant al AEP;
•5 noiembrie 2020: doi reprezentanti ai AEP au participat la cea de a 8-a 

Adunare Generala RECEF, m format online;
•3 decembrie 2020: un reprezentant al AEP a participat la webinarul cu tema 

Genul si alegerile, eveniment organizat sub egida Forumului femeilor din 
cadrul RECEF.
In prezent, RECEF cuprinde organisme de management electoral din 32 de 

state. Printre organismele de management electoral care sunt membre RECEF, regasim 

Comisia Electorala Centrala din Republica Moldova si Instanta Superioara Electorala 

din Tunisia, parteneri actuali ai Autoritatii Electorale Permanente. Relatiile cu aceste 

organisme ar putea capata alte valente prin cooperarea in contextul multilateral oferit 
de activita^ile RECEF. De asemenea, mentionam faptul ca si Ministerul Afacerilor 

Interne din Republica Franceza este reprezentat in cadrul RECEF, aspect care ar putea 

consolida colaborarea Autoritatii Electorale Permanente cu structurile similare din 

Franta. Mai amintim ca majoritatea organismelor de management electoral din RECEF 

reprezinta regiuni/state prioritare pentru asistenta oficiala pentru dezvoltare, iar 

impartasirea experientei Romaniei in domeniul organizarii si desfasurarii proceselor 

electorale se numara printre tematicile de interes pentru tara noastra in cadrul 
politicilor de cooperare intemationala pentru dezvoltare. Astfel, plata cotizatiei 
RECEF ar putea fi raportata in contextul partajarii informatiilor publice privind 

alocarea, utilizarea si impactul resurselor interne, respectiv exteme privind asistenta 

acordata catre statele in curs de dezvoltare in cadrul Raportului anual privind 

implementarea Politicii de cooperare pentru dezvoltare si asistenta umanitara.
In plus, in cadrul Adunarii Generale RECEF de la Sinaia din anul 2019, a fost 

decisa infiintarea Forumului Femeilor RECEF, care si-a demarat activitatea ulterior, 
in cadrul unui eveniment intitulat Genre et elections : ateliers de reflexions sur le 

forum des femmes du RECEF. Prin crearea acestui Forum, reteaua contribuie activ la 

Strategia francofoniei pentru promovarea egalitatii intre femei si barbati, a drepturilor 

fi imputemicirii femeilor si fetelor, adoptata in 2018 de catre sefii de stat si de guvem 

cu ocazia celui de-al XVII-lea Summit al Francofoniei (unde a fost reprezentata si



Romania, ca stat membru OIF). Strategia asumata in acel moment specifica faptul ca 

ar trebui luate „mdsurile necesare pentru a Integra perspectiva de gen in toate 

programele institutionale care privesc zona francofond” si incurajeaza statele membre 

si guvemele sa „integreze dimensiunea de gen in politicile publice programele 

institufiUor”. Prin urmare, implicarea activa si constants a Autoritatii Electorale 

Permanente in cadrul RECEF este de natura sa contribuie si la indeplinirea 

angajamentelor Romaniei privind egalitatea de gen.
Desi participa la activitatile RECEF inca din anul 2016, pentru a dobandi 

calitatea de membru cu drepturi depline al acestei organizatii, Autoritatea Electorala 

Permanents trebuie sa plSteascS o cotizatie anualS in cuantum de 1.350 euro. In lipsa 

plStii cotizatiei, Autoritatea ElectoralS Permanents nu are drept de vot in cadrul 
adunSrilor generale ale organizatiei si nu poate face parte din biroul RECEF, fiind 

exclusS din procesul decizional al acesteia.
Prezenta propunere legislativS urmare§te reglementarea plS^ii cotizatiei anuale 

ce revine Autoritatii Electorale Permanente in calitate de membru al RECEF, prin 

bugetul propriu, din sumele asigurate de la bugetul de stat.
Astfel, se propune aprobarea platii cotizafiei ce revine AutoritSlii Electorale 

Permanente, in calitate de membru cu drepturi depline al RECEF, in limita 

echivalentului in lei al sumei de 1.350 euro/an.
Echivalentul in lei al sumelor mai sus mentionate se va calcula pe baza

cursului de schimb leu/euro, in vigoare la data efectuSrii plStii. 
Printre beneficiile care rezultS din participarea AutoritSfii Electorale 

Permanente ca membru cu drepturi depline la organiza^ia mentionata se numSrS 

posibilitatea de a contribui la procesul decizional al organizatiei, facilitarea si 
consolidarea schimburilor de experienfS cu organismele de management electoral 
francofone, precum §i accesul constant la cele mai noi bune practici in materie 

electoralS din statele francofone.

Initiatori,

Simona BUCURA-OPRESCU

legislativ
Rectangle



Initiatori;

SemnaturaGrup
Parlamentar

Nr. Nume Prenume
Crt.

P7^^oLE Ac:^ i dOCBj]1
■72

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

legislativ
Rectangle




