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MINISTRU

INFORMARE
privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru membrii din România
în Parlamentul European din anul 2019
- 22 aprilie 2019 Potrivit dispozițiilor art. 13 alin. (2) din Hotărârea Guvernului României nr. 101/2019 privind stabilirea
măsurilor pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul
European din anul 2019, Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor
pentru membrii din România în Parlamentul European, prin intermediul Ministerului Afacerilor Interne,
informează săptămânal Guvernul în legătură cu stadiul îndeplinirii acţiunilor privind pregătirea şi organizarea
scrutinului.

1. Biroul Electoral Central
În ședința din 17 aprilie 2019, Biroul Electoral Central a constatat, prin proces – verbal, rămânerea
definitivă a candidaturilor.
Potrivit Procesului – Verbal nr. 470/C/BEC/PE/2019/17.04.2019 privind constatarea rămânerii definitive
a candidaturilor la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, partidele
politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au candidaţi la
alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European sunt:
 Partidul Social Democrat;
 Alianţa electorală „Alianţa 2020 USR PLUS”;
 Partidul România Unită;
 Partidul Naţional Liberal;
 Partidul PRO România;
 Partidul Alianţa Liberalilor și Democraților — ALDE;
 Uniunea Democrată Maghiară din România;
 Uniunea Naţională pentru Progresul României;
 Partidul Mișcarea Populară;
 Partidul PRODEMO;
 Partidul Socialist Român;
 Blocul Unităţii Naţionale – BUN;
 Partidul Social Democrat Independent.
Potrivit procesului - verbal menționat, la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European
din anul 2019 participă şi următorii candidaţi independenţi:
 Gregoriana - Carmen Tudoran;
 George - Nicolae Simion;
 Peter Costea.
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Conform dispozițiilor art. 20 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare,
candidaturile definitive au fost aduse la cunoștință publică prin afișare la sediul Biroului Electoral Central, la
sediile birourilor electorale constituite, precum și prin intermediul Societății Române de Televiziune și al
Societății Române de Radiodifuziune.
De asemenea, declarațiile de avere și de interese ale candidaților au fost aduse la cunoștință publică prin
publicare pe pagina de internet proprie, conform art. 16 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
Potrivit art. 20 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a
fost stabilit, prin tragere la sorți, numărul de ordine de pe buletinele de vot, consemnat în Procesul - Verbal nr.
471/C/17.04.2019 privind stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot a partidelor politice, alianţei
electorale, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi care participă
la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.
În conformitate cu dispozițiile art. 20 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, în prima etapă, s-a stabilit, prin tragere la sorţi, ordinea pe buletinul de vot a listelor de
candidaţi ale partidelor politice, alianţelor electorale şi ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale care au membri în Parlamentul European:
 Poziţia nr. 1 – Partidul Social Democrat;
 Poziţia nr. 2 – Alianţa electorală „Alianţa 2020 USR PLUS";
 Poziţia nr. 3 – Partidul PRO România;
 Poziţia nr. 4 – Uniunea Democrată Maghiară din România;
 Poziţia nr. 5 – Partidul Național Liberal;
 Poziţia nr. 6 – Partidul Alianța Liberalilor și Democraților – ALDE;
 Poziţia nr. 7 – Partidul PRODEMO.
În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, în a doua etapă, s-a stabilit, prin tragere la sorţi, ordinea pe buletinul de vot a listelor de
candidaţi ale partidelor politice care nu au membri în Parlamentul European:
 Poziţia nr. 8 – Partidul Mișcarea Populară;
 Poziţia nr. 9 – Partidul Socialist Român;
 Poziţia nr. 10 – Partidul Social Democrat Independent;
 Poziţia nr. 11 – Partidul România Unită;
 Poziţia nr. 12 – Uniunea Naţională pentru Progresul României;
 Poziţia nr. 13 – Blocul Unităţii Naţionale – BUN.
Văzând dispozițiile din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 99/2019 privind aprobarea modelului
buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul
2019, ordinea de înscriere pe buletinele de vot a candidaţilor independenţi este următoarea:
 Poziţia nr. 14 – Gregoriana - Carmen Tudoran;
 Poziţia nr. 15 – George - Nicolae Simion;
 Poziţia nr. 16 – Peter Costea.
În ședința din 19 aprilie 2019, conform art. 24 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările
ulterioare, Biroul Electoral Central a fost completat, prin tragere la sorți, cu 2 reprezentanți ai partidelor politice,
organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice sau electorale dintre acestea care
participă la alegeri și care nu au membri în Parlamentul European, și anume:
 Doamna Gabriela Tudor, reprezentantul Partidului Socialist Român;
 Doamna Tatiana - Alina Frăsineanu, reprezentantul Blocului Unității Naționale – BUN.
Conform Procesului - Verbal nr. 2/PVC/19.04.2019 cu ocazia completării Biroului Electoral Central cu
reprezentanţii partidelor politice care nu au membri în Parlamentul European şi care participă la alegerile pentru
membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, se declară ca fiind legal constituit Biroul Electoral
Central, în formula completată cu reprezentanţii partidelor politice care nu au membrii în Parlamentul European
şi care participă la alegerile din anul 2019.
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2. Ministerul Afacerilor Interne
La nivelul Ministerului Afacerilor Interne, în perpectiva începerii campaniei electorale aferente alegerilor
pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, a fost emisă Dispoziția secretarului de stat
pentru ordine și siguranță publică nr. I/1468 din 18.04.2019 pentru modificarea codurilor 45 - Incidente
electorale și 69 - Infracțiuni electorale din cuprinsul Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului administrației și
internelor nr. S/61/2010 privind raportarea şi monitorizarea evenimentelor şi a aspectelor de interes operativ.
Din punct de vedere al asigurării resurselor financiare, au fost efectuate deschiderile de credite bugetare,
atât pentru instituțiile de ordine și siguranță națională, cât și pentru instituțiile prefectului, în vederea
achiziționării bunurilor și serviciilor necesare pregătirii, organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor din
data de 26 mai 2019.

3.

Ministerul Afacerilor Externe

Principalele activități desfășurate la nivelul Ministerului Afacerilor Externe pentru pregătirea procesului
electoral au vizat:
 Continuarea verificării și centralizării numărului și locațiilor/adreselor secțiilor de votare propuse spre
înființare, ca urmare a unor modificări generate de necesitatea identificării unor spații alternative la locațiile
puse la dispoziție în mod obișnuit de autoritățile locale. ( în statele UE în care au loc alegeri europarlamentare
la aceeași dată, 26 mai 2019;
 Continuarea verificării/ actualizării aplicației ADV aferentă SIMPV;
 Transmiterea către misiunile diplomatice/oficiile consulare de instrucțiuni în vederea actualizării necesarului
de buletine de vot, ștampile cu mențiunea ”VOTAT” și timbre autocolante;
 Continuarea centralizării comunicărilor misiunilor diplomatice/oficiilor consulare privind estimarea
necesarului de fonduri la nivelul fiecărei secții de votare din străinătate;
 Centralizarea solicitărilor înregistrate de misiunile diplomatice/oficiile consulare având ca obiect înființare de
secții de votare;
 Elaborarea de răspunsuri la petițiile adresate MAE de către cetățeni români cu privire la diverse problematici
circumscrise alegerilor din 26 mai 2019. (organizarea și desfășurarea alegerilor, procesul electoral, actele în
baza cărora se poate vota, locații ale secțiilor de votare, secțiile de votare organizate în străinătate, numărul
secțiilor de votare din străinătate având ca obiect solicitarea de înființare de secții de votare;
 Elaborarea de materiale de informare a alegătorilor români din străinătate.

4. Autoritatea Electorală Permanentă
Coordonarea filialelor și relația cu autoritățile locale
În vederea sprijinirii modului de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în
Parlamentul European din anul 2019, reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente au participat la ședințele
comisiilor tehnice județene și la activitatea birourilor electorale judeţene, ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi
pentru secţiile de votare din străinătate.
S-a acordat sprijin de specialitate primarilor în vederea realizării la termen a sarcinilor ce le revin și
persoanelor autorizate să efectueze operaţiuni în Registrul electoral privind arondarea alegătorilor nerepartizați și
radierea persoanelor decedate, puse sub interdicţie sau condamnate.
Reprezentanții filialelor teritoriale și ai birourilor județene ale Autorității Electorale Permanente au
efectuat deplasări și au acordat îndrumare privind întocmirea documentației necesare pentru solicitarea avizului
conform al Autorității Electorale Permanente pentru modificarea delimitării, schimbarea sediului și înființarea
sau desființarea unor secții de votare, cu confirmarea de specialitate a Serviciului de Telecomunicații Speciale
privind asigurarea funcţionării optime a SIMPV.
Având în vedere dispoziţiile art. 12 din Legea nr. 33/2007 cu modificările şi completările ulterioare,
referitoare la modul de întocmire a listelor electorale speciale şi obligaţia primarilor de a transmite Autorităţii
Electorale Permanente, cel mai târziu cu 30 de zile înaintea zilei de referinţă, a copiilor de pe cererile de înscriere
în listele electorale speciale însoţite de copiile documentelor de identitate, la solicitarea reprezentanţilor unităţilor
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administrativ – teritoriale, s-a acordat îndrumare în vederea aplicării şi respectării prevederilor legale referitoare
la modul de întocmire, păstrare şi actualizare a Listei electorale speciale.
Corpul experților electorali (CEE)
S-a acordat sprijin și îndrumare persoanelor interesate care au solicitat informații cu privire la modalitatea
de selectare şi desemnare a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora la
alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.
S-a continuat acțiunea de contactare a persoanelor deja înscrise în Corpul experților electorali în vederea
informării cu privire la organizarea alegerilor în data de 26 mai 2019, actualizării datelor și a verificării
disponibilității de participare a acestora în calitate de preşedinţi sau locţiitori în cadrul birourilor electorale ale
secţiilor de votare.
De asemenea, experții electorali au fost informaţi despre procedura pe care trebuie să o urmeze în cazul în
care nu pot îndeplini funcţia de preşedinte/locțiitor al biroului electoral al unei secţii de votare cu ocazia
alegerilor.
În acest sens, au fost primite, prelucrate și înregistrate cereri de admitere, suspendare / retragere din
Corpul experților electorali și s-au organizat sesiuni de examinare a persoanelor care au depus cereri de înscriere
în CEE pe bază de examen.
Corpul experților electorali numără în prezent 54.229 persoane disponibile pentru a fi desemnate
președinte/locțiitor al biroului electoral al secției de votare.
Operatorii de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare
Pentru asigurarea necesarului de operatori de calculator ai secțiilor de votare, Autoritatea Electorală
Permanentă continuă acțiunea de recrutare și contactare a persoanelor care au participat la alegerile anterioare, în
vederea verificării disponibilității acestora.
În prezent, se înregistrează cereri pentru desemnarea ca operator de calculator al biroului electoral al
secției de votare și se organizează, împreună cu reprezentanții Serviciului de Telecomunicații Speciale, sesiuni de
selecție, instruire și evaluare în toate județele.
Administrarea Registrului secţiilor de votare
Pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a alegerilor pentru membrii din România în
Parlamentul European din anul 2019, au fost verificate secții de votare și logistica electorală disponibilă și s-a
acordat îndrumare pentru întocmirea documentației privind solicitarea avizului conform pentru modificarea
delimitării, schimbarea sediului și înființarea sau desființarea unor secții de votare.
Astfel, în perioada de referință, Autoritatea Electorală Permanentă a acordat aviz conform pentru
înfiinţarea a 5 secţii de votare, modificarea a 31 sedii de secţii de votare și 95 solicitări de modificare a delimitării
secţiilor de votare.
Registrul secţiilor de votare cuprinde în prezent un număr de 18.682 secții de votare.









Coordonarea sistemului informațional electoral național
se actualizează sistemul de gestiune a competitorilor electorali și se testează în continuare aplicația de
distribuție a mandatelor;
se analizează fluxul de centralizare a datelor împreună cu reprezentanții Institutului Național de Statistică și
cei ai Serviciului de Telecomunicații Speciale;
se gestionează listele speciale în Registrul Electoral;
se efectuează analiza listelor cu cetățenii români care votează pe listele electorale ale altor state membre ale
Uniunii Europene;
se dezvoltă funcționalitatea de gestionare a experților electorali din străinătate pentru Ministerul Afacerilor
Externe;
se analizează algoritmul de repartizare a operatorilor de calculator;
se acordă asistență utilizatorilor Registrul Electoral;
se asigură funcționarea infrastructurii Biroului Electoral Central și se întreține și se actualizează permanent
pagina de internet www.bec.ro.
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5. Serviciul de Telecomunicații Speciale
Specialiștii Serviciului de Telecomunicații Speciale dezvoltă aplicația pentru centralizarea rezultatelor
votării și actualizează aplicațiile aferente SIMPV, conform cerințelor operaționale prevăzute de O.U.G. nr.
6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în
Parlamentul European din anul 2019.
Serviciul de Telecomunicații Speciale a executat activităţi de actualizare a datelor privind acoperirea cu
servicii de date mobile la nivel naţional, prin efectuarea de recunoaşteri în teren, atât în locaţiile în care au
funcţionat la procesul electoral anterior secţii de votare, cât şi în locaţii noi, precum și activităţi de instalare a
infrastructurii de comunicaţii necesară funcţionării SIMPV.
Conform planificărilor stabilite de Autoritatea Electorală Permanentă, Serviciul de Telecomunicaţii
Speciale participă la selecţia persoanelor care vor asigura operarea SIMPV în secţiile de votare.
În conformitate cu prevederile art. 4 din H.G. nr. 101/2019, la solicitarea prefecților, Serviciul de
Telecomunicaţii Speciale continuă evaluarea persoanelor propuse de autoritățile publice locale pentru
desemnarea ca informaticieni.

6. Activităţi desfăşurate de instituţiile prefectului
Au fost organizate ședințe de lucru ale Comisiilor Tehnice Județene / ale sectoarelor municipiului
București în cadrul cărora au fost stabilite măsurile necesare pentru buna organizare și desfășurare a procesului
electoral.
Sunt în plină desfășurare activitățile de evaluare a operatorilor de calculator și a informaticienilor, cu
sprijinul logistic asigurat de instituțiile prefectului.
Sunt în curs de finalizare procedurile privind achiziția ștampilelor de control ale secțiilor de votare,
precum și a celorlalte materiale necesare desfășurării procesului electoral.
În perspectiva începerii campaniei electorale, instituțiile prefectului au diseminat către primarii unităților
administrativ – teritoriale Decizia Biroului Electoral Central nr. 55/D/12.04.2019 privind unele măsuri pentru
asigurarea ordinii publice la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 26 mai 2019.

Dintre activitățile cuprinse în Programul calendaristic, pentru perioada următoare, putem menționa:




Stabilirea locurilor speciale pentru afișajul electoral – cel mai târziu la data de 26 aprilie 2019;
Aducerea la cunoștință publică a delimitării și numerotării secțiilor de votare, precum și a sediilor
acestora – cel mai târziu la data de 27 aprilie 2019;
Începerea campaniei electorale – cel mai târziu la data de 27 aprilie 2019.

Ministerul Afacerilor Interne va urmări, cu precădere, ca toate instituțiile implicate în organizarea și
desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European să realizeze acţiunile din
Programul calendaristic la termenele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 81/2019.

Ministrul Afacerilor Interne
Carmen Daniela Dan
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