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Două zile pentru alegerile locale

Deputatul independent 
Nicușor Dan, candidat 
la Primăria Capitalei, a 
declarat că organizarea 
alegerilor locale din acest 
an pe parcursul a două 
sau trei zile ar reprezenta 
o ”soluţie fericită”. 
”Discuţia a început la 
Curtea Constituţională, 
când a zis că Parlamentul 
stabilește în situaţia asta 
desfășurarea alegerilor. 
Discuţia asta a avut loc 
deja în momentul în care 
s-a votat legea cu 27 
septembrie și o singură 
zi. De atunci situaţia 
medicală a mai evoluat, 
cred că toată lumea 
trebuie să reconsidere 

- două sau trei zile e o 
soluţie fericită, pentru că 
aglomeraţia e de două sau 
de trei ori mai mică, logic”, 
a spus Nicușor Dan.
Senatorul USR Florina 
Presadă a depus, vinerea 
trecută, la Senat, o 
iniţiativă legislativă pentru 
organizarea alegerilor 
locale de anul acesta pe 
parcursul a două zile, 
pentru a da posibilitatea 
cât mai multor alegători 
să voteze, în contextul 
crizei pandemice. 
Conform iniţiativei USR, 
alegerile ar trebui să 
aibă loc sâmbătă, 26 
septembrie, și duminică, 
27 septembrie.

În expunerea de mo-
tive, inițiatorii explică 
cum, potrivit legii, da-
ta alegerilor poate fi sta-
bilită între 6 decembrie 
2020 și 15 martie 2021, 
lăsând Guvernului ”o 

marjă largă de aprecie-
re”. ”Or, în contextul ac-
tual, dată fiind importanța 
datei alegerilor pentru 
desfășurarea întregului 
proces electoral, se im-
pune cu atât mai mult 

ca Parlamentul să rețină 
această competență, ur-
mând ca prin derogare de 
la prevederile art. 6 alin. 
(2) din Legea 208/2015, 
cu modificările și comple-
tările ulterioare, să sta-
bilească, prin lege or-
ganică, data alegerilor 
pentru Senat și Camera 
Deputaților. Un argument 
în plus este acela că po-
trivit Legii 84/2020, man-
datele autorităților loca-
le vor expira la 1 noiem-
brie 2020. Întrucât ale-
gerile locale trebuie să se 

desfășoare înaintea da-
tei de 1 noiembrie 2020, 
rezultă că perioada elec-
torală aferentă alegeri-
lor locale se va suprapune 
cu cea aferentă alegeri-
lor parlamentare, ceea ce 
va genera dificultății pen-
tru autoritățile însărcina-
te cu organizarea scruti-
nelor, precum și o posibilă 
stare de confuzie în rân-
dul electoratului”, se arată 
în expunerea de motive a 
proiectului de lege.

Inițiativa legislativă, 
depusă la Senat pe 20 iu-

lie, prevede că „data ale-
gerilor pentru Senat și Ca-
mera Deputaților, ce vor fi 
organizate ca urmare a 
expirării mandatului Par-
lamentului, aflat în curs 
de exercitare la data in-
trării în vigoare a prezen-
tei legi, se stabilește prin 
lege organică, cu cel puțin 
60 de zile înaintea votării”.

De asemenea, toate 
termenele se reduc la ju-
mătate, ca și numărul de 
semnături necesare depu-
nerii candidaturilor.

Inițiatorii mai propun 

ca la aceste alegeri par-
lamentare, pentru votul 
prin corespondență, bule-
tinul de vot să fie descăr-
cat de pe site-ul Autorității 
Electorale Permanente, 
pe motiv că acestea nu ar 
putea fi transmise în timp 
util ca urmare a reduce-
rii termenelor. Cu toate 
acestea, în proiectul de 
lege se prevede că alegă-
torului îi vor fi trimise do-
uă plicuri, certificatul de 
alegător și instrucțiunile 
privind exercitarea votu-
lui.

PSD, ALDE și UDMR vor ca data alegerilor 
parlamentare să fie stabilită de Parlament
PSD, ALDE și UDMR vor ca data alegerilor 
parlamentare să fie stabilită de Parlament, și 
nu de Guvern cum prevede legislația actuală. 
Un proiect de lege în acest sens a fost depus 
sub semnătura lui Marcel Ciolacu (PSD), Călin 
Popescu Tăriceanu (ALDE) și Cseke Attila 
(UDMR), cu solicitarea adoptării în procedură de 
urgență.

La alegerile locale, 
care cel mai probabil 
vor avea loc pe 27 
septembrie, românii 
cu drept de vot nu vor 
putea vota oriunde 
s-ar afla în acea zi, ci 
doar în localitatea unde 
își au domiciliul sau 
reședința. Cei care au 
viză de flotant pot vota 
pe listele permanente 
în noua localitate de 
reședință, însă termenul 
pentru a fi inclus în 
Registrul Electoral 
este 4 septembrie. 
Președintele Autorității 
Electorale Permanente 
a clarificat, pentru 
HotNews.ro, ce se 
întâmplă în cazul celor 
cu viză de flotant care 
nu s-au înscris în acel 
registru electoral și nu 
se vor regăsi astfel pe 
listele permanente în 
ziua votului.

Alegătorii cu drept de 
vot la data alegerilor lo-
cale care stau într-o lo-
calitate, dar nu au docu-
mente care să dovedeas-
că șederea (viză de flo-
tant care stabilește noua 
reședință), nu vor putea 
vota pentru autoritățile lo-
cale din localitatea respec-
tivă. Potrivit legislației afla-
te la acest moment în vi-
goare, alegătorii cu viză 
de flotant (care practic și-
au schimbat reședința) pot 
vota în noua localitate de 
reședință în două moduri:
 pe lista perma-

nentă - dacă depun în 
prealabil până pe 4 sep-
tembrie 2020 o cerere la 
primăria respectivă pen-

tru a fi înscriși în Registrul 
Electoral sau
 pe lista suplimen-

tară - dacă au viza de flo-
tant pentru acea localitate 
și NU au depus o cerere de 
înscriere în registrul elec-
toral din acea localitate. 

Situația a fost confir-
mată pentru HotNews.ro 
și de către președintele 
Autorității Electorale Per-
manente (AEP), Constan-
tin Mitulețu-Buică. ”Da, 
toată lumea cu viză de flo-
tant va putea vota la ale-
gerile locale, indiferent da-
că depun acea cerere de 
înscriere în registrul elec-
toral sau nu. Vor putea vo-
ta și cei care își scot viza 
de flotant chiar și în ziua 
alegerilor. Ei vor fi trecuți 
pe listele suplimentare”, 
a explicat Mitulețu-Buică 
pentru HotNews.ro. Toto-
dată, alegătorii cu viză de 
flotant care nu au depus 
cererea la primăria unde 
se află noua reședință de 
a fi trecut în Registrul Elec-
toral pe lista permanentă 
vor putea vota și la adresa 
de domiciliu din buletin da-
că se află în ziua scrutinu-
lui acolo (Atenție - alegăto-
rul poate vota doar o SIN-
GURĂ DATĂ, fie la adresa 
de domiciliu fie la adresa 
de reședință. Votul multi-

plu este infracțiune prevă-
zută de Codul Penal!).

Cererea din 2020, 
valabilă doar 
pentru aceste 
”locale”

Expert Forum - ”un 
think tank din București 
înființat de experți cunos-
cuți în politici publice și re-
forma administrației” - a 
realizat o pagină în deta-
liu cu și despre votul celor 
cu viza de flotant la alege-
rile locale. Potrivit resurse-
lor publicate, alegătorii ca-
re și-au stabilit reședința 
într-o altă circumscripție 
electorală înaintea alegeri-
lor locale din 27 septem-
brie 2020 pot face o cere-
re la primărie pentru a vo-
ta pe liste permanente în 
circumscripția respectivă, 
termenul fiind de 4 sep-
tembrie 2020. De preci-
zat că cererea este vala-
bilă doar pentru scrutinul 
respectiv. Cu alte cuvinte, 
în 2024 cererea nu va mai 
fi valabilă. De altfel, nu va 
fi valabilă nici la alegeri-
le parlamentare din iarnă. 
”Înscrierea pe listele per-
manente aduce avanta-
jul siguranței că veți pu-
tea vota și veți fi radiați de 
la adresa de domiciliu, fă-

ră a exista riscul să voteze 
altcineva în locul dumnea-
voastră. Mai mult, stan-
dardele internaționale pri-
vind organizarea alegerilor 
recomandă utilizarea liste-
lor suplimentare cât mai 
puțin în zilele alegerilor”, 
se arată pe pagina publi-
cată de Expert Forum.

Alegătorul care are o 
nouă adresă de reședință 
(viză de flotant) stabili-
tă oricând înaintea da-
tei alegerilor (ba chiar și 
în ziua alegerilor conform 
declarațiilor președintelui 
AEP) și care nu s-a înscris 
în Registrul Electoral poa-
te vota pe liste suplimen-
tare în circumscripția res-
pectivă (de reședință, 
adresa din viza de flotant) 
SAU pe liste permanente 
în circumscripția unde își 
are domiciliul (adresa din 
buletin). Viza de flotant lu-
ată acum pentru alegeri-
le locale va putea fi folo-
sită de către alegători și la 
alegerile parlamentare ca-
re vor urma cel mai proba-
bil în iarnă. În mod similar 
cu alegerile locale, alegă-
torii cu viză de flotant vor 
putea vota în noua locali-
tate de reședință pe liste-
le suplimentare, chiar dacă 
nu s-au înscris din timp în 
Registrul Electoral.

Cum poți vota la alegerile locale 
dacă nu ești în localitatea de 
domiciliu sau dacă ai viză de flotant?

Biroul Politic Naţional 
al PNL se va reuni 
sâmbătă pentru a 
definitiva candidaturile la 
alegerile locale, a anunţat 
președintele partidului, 
premierul Ludovic Orban. 
”BPN validează candidaţii 
la președintele Consiliului 
Judeţean și la primăria 
municipiului reședinţă de 
judeţ. Practic, sâmbătă 
luăm decizia legată de 
toţi candidaţii, inclusiv 
cele șase judeţe unde 

mai avem discuţii 
și pentru municipiul 
București, pentru 
sectoare”, a precizat 
Orban. Acesta a 
anunţat că s-a stabilit 
și un mecanism 
pentru coordonarea 
proiectelor de 
dezvoltare a judeţelor 
și a municipiilor 
reședinţă de judeţ, 
cu care se vor 
prezenta candidaţii 
liberali, cu programele 
guvernamentale. 

”Am luat decizia de a 
pregăti un ghid pentru 
toţi candidaţii și voluntarii 
noștri în cadrul campaniei, 
un ghid de organizare a 
activităţilor de campanie 
care să reducă riscul de 
răspândire a virusului”, a 
adăugat Orban, indicând, 
printre altele, obligaţia 
pentru fiecare voluntar 
de a purta mască, de a nu 
acţiona în grupuri mai mari 
de 3 - 4 persoane, de a 
avea dezinfectant.

Definitivarea candidaturilor,  
în linie dreaptă


