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ROM AH IA

EXPUNERE DE MOTIVE

în cazul ultimelor tururi de scrutin desfăşurate în ţara noastră, s-a evidenţiat 
tendinţa unora dintre competitorii electorali de a-şi crea anumite avantaje în 
detrimentul celorlalţi, prin înţelegeri ce au vizat obţinerea unor locuri suplimentare în 
birourile electorale din anumite judeţe. Astfel, au fost prezentate de mass media 
numeroase cazuri de cedare a acestor locuri de către unele formaţiuni politice sau 
organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale către alţi competitori 
electorali.

Există suspiciunea că aceste cedări de locuri în birourile electorale au fost făcute 
la schimb cu primirea unor voturi în acele circumscripţii. Un exemplu elocvent este dat 
de situaţia paradoxală întâlnită în anumite judeţe în care nu locuiesc persoane de 
etnie maghiară, dar numărul voturilor obţinute de UDMR este consistent. La 
constituirea Biroului Electoral Judeţean, UDMR cedase altui partid locul la care avea 
dreptul în BEJ. Reacţiile negative din partea societăţii au fost tardive, căci legătura 
dintre cele două acţiuni nu a fost dovedită decât la anunţarea rezultatelor votului. 
Chiar şi aşa, puteam vorbi doar de o înţelegere imorală, nesancţionată de lege.

Pe acest considerent, dar şi pentru a elimina starea de neîncredere privind 
încheierea unor înţelegeri ilegale şi imorale în legătură cu participarea la procesul 
electoral şi compromiterea corectitudinii votului, concomitent cu afectarea încrederii 
cetăţenilor în sistemul nostru electoral, se impune instituirea unui filtru suplimentar, 
care va putea standardiza apartenenţa reprezentanţilor competitorilor electorali la 
formaţiunile care i-au desemnat.

Prin propunerea legislativă se condiţionează desemnarea ca reprezentant în 
biroul electoral constituit in vederea alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, de 
dovedirea apartenenţei de minim 3 luni ca membru al formaţiunii politice sau al 
organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, condiţie ce va risipi 
îndoielile care planează în mediul public cu privire la seriozitatea şi obiectivitatea 
participării la vot.

PENTRU INIŢIATORI:
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