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Notă de informare
privind activitățile desfășurate de MAE în vederea bunei organizări și desfășurări a alegerilor
pentru Parlamentul European din 26 mai 2019 și organizarea secțiilor de votare în străinătate
În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (7) și (8) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și
desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, pe
lângă misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României se organizează una sau mai multe secții
de votare pentru alegătorii care se află în străinătate în ziua de referință, iar în afara acestora pot fi
organizate, cu acordul guvernului din țara respectivă, secții de votare și în alte localități decât cele în
care își au sediul misiunile diplomatice sau oficiile consulare.
În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (9) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și
desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare,
numerotarea secțiilor de votare din străinătate se stabilește de către ministrul afacerilor externe, prin
ordin, iar ministrul afacerilor externe aduce la cunoștință publică numerotarea fiecărei secții de votare
din străinătate, precum și locurile de desfășurare a votării.
Potrivit prevederilor art. 14 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.6/2019, privind unele
măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în
Parlamentul European din anul 2019, organizarea și numerotarea secțiilor de votare din străinătate
se stabilesc și se aduc la cunoștința publică de către Ministerul Afacerilor externe, în conformitate cu
prevederile art. 34 alin. (7) – (10) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea
alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, până cel mai târziu
cu 30 de zile înainte de ziua de referință.
Data limită pentru aducerea la cunoștință publică a numerotării fiecărei secții de votare din străinătate,
precum și a locurilor de desfășurare a votării este 27 aprilie 2019, conform punctului 53 din
Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România
în Parlamentul European în anul 2019, prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 81/2019 privind
aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea
membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019.
După centralizarea comunicărilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare privind înființarea de
secții de votare la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European, la data de 22
aprilie 2019, se propun a fi înființate 441 de secții de votare.
Comparativ cu alegerile anterioare pentru Parlamentul European (2014, 2009 și 2007 – când au fost
organizate 190 de secții) sunt cu 251 secții de votare în plus.
Comparativ cu referendumul național pentru revizuirea Constituției din 2018 (378 secții organizate)
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- sunt propuse a fi organizate 63 de secții de votare în plus.
Comparativ cu alegerile parlamentare din 2016 (417 secții organizate) sunt cu 24 de secții de votare
în plus.
Din cele 441 de secții de votare, sunt propuse a fi organizate 186 de secții de votare pe lângă sediile
misiunilor diplomatice (ambasadă, misiune permanentă, consulat general, consulat, oficiu consular,
birou consular) și ICR, iar 255 de secții de votare în alte locații (menționăm că pentru 21 dintre
acestea se propune organizarea în localurile consulatelor onorifice).
Față de procesele electorale anterioare, 63 secții de votare sunt propuse în locații/localități noi (19
în Italia, 10 în Marea Britanie, 10 în Germania, 4 în Spania, câte 3 în Franța și Danemarca, câte 2 în
Austria, Olanda, Norvegia, Elveția și câte 1 în Canada, Finlanda, Grecia, Irlanda și Republica
Moldova, la care se adaugă secția nou înființată ca urmare a operaționalizării Ambasadei din
Sultanatul Oman).
Pentru asigurarea unor condiții optime de exercitare a dreptului constituțional de a alege pentru cât
mai mulți cetățeni români aflați în străinătate, misiunile diplomatice din țările cu comunități
semnificative de români au organizat consultări cu reprezentanții acestor comunități și cu cei ai
mediului asociativ. De asemenea, în evaluarea propunerilor de înființare de secții de votare, șefii de
misiuni avut în vedere implicațiile de ordin uman, logistic și financiar și solicitările cetățenilor
români.
Menționăm că aproximativ 51 de secții de votare au fost propuse spre înființare ca urmare a
petițiilor/solicitărilor înaintate misiunilor diplomatice de către un număr semnificativ de
cetățeni români sau ca urmare a consultărilor inițiate de misiuni cu reprezentanții asociațiilor
de români, dintre acestea exemplificând: Freiburg im Breisgau, Würzburg, Regensburg, Ingolstadt,
Augsburg, Köln, Bochum, Karslruhe (Germania), Lecce, Taranto, Crotone, Catanzaro, Potenza,
Parma, Siena, Pisa, Vittoria, Lodi, Chieri, Valeggio sul Mincio (Italia), Le Blanc Mesnil, Trappes,
Rennes (Franța), Linz, Innsbruck (Austria), Moncton (Canada), Ringkobing, Vejle, Sonderborg
(Danemarca), Mariehamn (Finlanda), Zurich, Basel (Elveția), Cork (Irlanda), Vatne, Kristiansand
(Norvegia), Amsterdam, Eindhoven (Olanda), Plymouth, Colchester, Northampton, Peterborough,
Leicester, Nottingham, Doncaster (Marea Britanie), Tenerife, Santander (Spania), Heraklion - Creta
(Grecia), Durlești (Republica Moldova)
La fundamentarea deciziei misiunilor diplomatice cu privire la stabilirea secților de votare din
străinătate au fost luați în considerare și alți factori obiectivi, respectiv necesitatea obținerii acordului
statelor de reședință și a finalizării aranjamentelor logistice (identificarea unor sedii adecvate,
încheierea contractelor de închiriere a spațiilor necesare organizării secțiilor de votare) în condițiile
în care în majoritatea statelor membre UE au loc alegeri pentru Parlamentul European în aceeași zi.
De asemenea, la nivelul MAE au fost luate măsuri și s-au desfășurat activități constând în:



Transmiterea către misiunile diplomatice de instrucțiuni în vederea înaintării de propuneri de
înființare secții de votare în străinătate, precum și instrucțiuni privind comunicarea publică și
informarea alegătorilor din străinătate;
Stabilirea sediului biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate - str. Alecu Russo,
nr. 13-19, parter, apartament 1, sector 2, București - și luarea măsurilor necesare asigurării
funcționării acestuia;
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Crearea, pe pagina web a ministerului, unei secțiuni speciale dedicată alegerilor pentru
Parlamentul European din anul 2019, în care sunt aduse la cunoștința publicului informații
privind organizarea și desfășurarea scrutinului din 26 mai 2019;
Elaborarea și diseminarea către cetățenii români din afara țării de informații privind condițiile
în care își pot exercita votul în străinătate;
Elaborarea de răspunsuri la petițiile adresate MAE de către cetățeni români cu privire la
diverse problematici circumscrise alegerilor din 26 mai 2019, marea majoritate a acestora
având ca obiect solicitarea de înființare de secții de votare;
Emiterea ordinului ministrului afacerilor externe privind stabilirea dimensiunii ștampilei
biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate și a ștampilei de control a secțiilor
de votare din străinătate care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în
Parlamentul European din anul 2019;
Participarea la întâlniri interinstituționale în cadrul grupului de lucru sub coordonarea AEP
pentru punerea în aplicare a Recomandării Comisiei Europene C(2018) 5949 din 12
septembrie 2018 privind rețelele de cooperare în materie electorală, transparența online și
protecția împotriva incidentelor de securitate cibernetică și combaterea campaniilor de
dezinformare în contextul alegerilor pentru Parlamentul European;
Participarea la întâlniri de lucru cu reprezentanții Autorității Electorale Permanente și
Serviciului de Telecomunicații Speciale pe teme corelate atribuțiilor comune în pregătirea și
organizarea alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2019.
Verificarea cu misiunile diplomatice/oficiile consulare a 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).
Centralizarea numărului și stării funcționării terminalelor informatice (tabletelor) utilizate în
cadrul Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și prevenire a votului ilegal
(SIMPV) aflate în custodia misiunilor diplomatice și transmiterea de informări actualizate
către Serviciul de Telecomunicații Speciale;
Centralizarea comunicărilor misiunilor diplomatice/oficiilor consulare privitor la estimările
necesarului de buletine de vot, ștampile cu mențiunea ”VOTAT” și timbre autocolante;
Confecționarea ștampilei biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate (BESVS);
Asigurarea sediului, pazei și a dotărilor necesare funcționării BESVS;
Desemnarea personalului tehnic auxiliar al BESVS;
Finalizarea centralizării comunicărilor misiunilor diplomatice/oficiilor consulare cu privire la
estimarea necesarului de buletine de vot, ștampile cu mențiunea ”VOTAT” și timbre
autocolante și comunicarea către Autoritatea Electorală Permanentă a necesarului de buletine
de vot – 1.047.880, timbre autocolante - 1.000.160 și ștampile cu mențiunea ”VOTAT” –
2001. În perspectiva organizării unui referendumului național la aceeași dată cu alegerile
europarlamentare s-a solicitat misiunilor o reevaluare a necesarului de materiale electorale.
Transmiterea către misiunile diplomatice/oficiile consulare de instrucțiuni privind estimarea
necesarului de fonduri la nivelul fiecărei secții de votare din străinătate;
Elaborarea metodologiei privind acreditarea mass-media străină și observatori internaționali;
Transmiterea către misiunile diplomatice/oficiile consulare a instrucțiunilor Serviciului de
Telecomunicații Speciale privind actualizarea aplicației ADV de pe tabletele utilizate în
cadrul SIMPV;
Continuarea verificării/ actualizării aplicației ADV aferenta SIMPV;
Elaborarea împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, a procedurii de testare on-line
a persoanelor care doresc să devină operator de calculator ai secțiilor de votare din străinătate;
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Finalizarea și aducerea la cunoștință publică (comunicat de presă și publicare pe site-ul MAE)
a metodologiei privind acreditarea mass-media străină și observatori internaționali;
 Continuarea verificării și centralizării a 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. Menționăm că lista
finală a secțiilor de votare organizate în străinătate urmează a fi adusă la cunoștință publică
în termen legal, cel mai târziu 27 aprilie 2019);
 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.
 Constituirea Grupului de lucru pentru gestionarea atribuțiilor MAE în vederea organizării
alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2019;
 Constituirea Comisiei de validare a listei secțiilor de votare din străinătate propuse de
misiunilor diplomatice.
În perioada imediat următoare urmează sa se desfășoare următoarele activități principale:








Centralizarea propunerilor privind persoanele care fac parte din corpul experților electorali în
vederea desemnării președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare, membrii și
operatori ai acestora.
Expedierea terminalelor informatice către secțiile de votare din străinătate;
Comunicarea către AEP a necesarului final de materiale electorale utilizate în secțiile de
votare
Elaborarea de instrucțiuni pentru președinții secțiilor de votare din străinătate;
Elaborarea de materiale de informare a cetățenilor români aflați în străinătate;
Derularea de activități de instruire a președinților și operatorilor secțiilor de votare;
Distribuirea materialelor electorale către secțiile de votare.

De la:

Teodor Meleșcanu, ministrul afacerilor Externe
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