PROIECT DE LEGE
PENTRU
ALEGEREA REPREZENTANŢILOR ROMÂNIEI
ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Capitolul I
Dispoziţii generale
Art. 1. (1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic general pentru
organizarea şi desfăşurarea alegerii reprezentanţilor României în
Parlamentul European.
(2) Reprezentanţii României în Parlamentul European sunt
aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile
prezentei legi.
(3) Mandatul reprezentanţilor României în Parlamentul
European este de 5 ani.
Art. 2. În sensul prezentei legi, prin statul de origine se înţelege statul a
cărui cetăţenie o are cetăţeanul Uniunii Europene, altul decât România.
Art. 3. Reprezentarea României în Parlamentul European se face
potrivit prevederilor Tratatului de aderare a Bulgariei şi a României la
Uniunea Europeană.
Art. 4. (1) Reprezentanţii României în Parlamentul European se aleg
pe bază de scrutin de listă, potrivit principiului reprezentării proporţionale,
precum şi pe bază de candidaturi independente.
(2) Pentru alegerea reprezentanţilor României în Parlamentul
European, teritoriul României se constituie într-o singură circumscripţie
electorală.
(3) Curtea Constituţională a României veghează la respectarea
în întreaga ţară a prevederilor prezentei legi şi confirmă rezultatele
sufragiului.
Art. 5. (1) Cetăţenii români care au vârsta de 18 ani, împliniţi până în
ziua alegerilor inclusiv şi îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 36 din

Constituţia României, republicată, au dreptul de a alege reprezentanţii
României în Parlamentul European.
(2) Cetăţenii români care au dreptul de a alege şi au împlinit,
până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de 23 de ani, au dreptul de a fi aleşi în
Parlamentul European.
(3) Cetăţenii Uniunii Europene, în sensul art. 17 (ex. art. 8) alin.
(1) din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, care au reşedinţa pe
teritoriul României, au dreptul de a alege şi de a fi aleşi ca reprezentanţi ai
României în Parlamentul European, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii
români, sub rezerva îndeplinirii cerinţelor prezentei legi.
(4) Pentru alegerea reprezentanţilor României în Parlamentul
European, alegătorul are dreptul la un singur vot.
Art. 6. Cetăţenii români care fac parte din categoriile prevăzute la art.
40 alin. (3) din Constituţia României, republicată, sau cetăţenii Uniunii
Europene, care au reşedinţa pe teritoriul României, care fac parte din
categorii similare în statele ai căror cetăţeni sunt, nu pot fi aleşi ca
reprezentanţi ai României în Parlamentul European.
Art. 7. Fără a aduce atingere incompatibilităţilor prevăzute de Actul
din 20 septembrie 1976 privind alegerea reprezentanţilor Adunării prin
sufragiu universal direct, calitatea de membru al Parlamentului European
este incompatibilă cu funcţiile prevăzute de art. 81-82 din Legea nr. 161 din
19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei sau cu funcţii echivalente din statele
membre ale Uniunii Europene.
Art. 8. (1) Data alegerilor se stabileşte şi se aduce la cunoştinţă publică
de către Guvern cu cel puţin 45 de zile înainte de ziua votării.
(2) Ziua votării este stabilită în cadrul perioadei hotărâte în
acest scop de Consiliul Uniunii Europene.
Capitolul II
Exercitarea dreptului de a alege şi de a fi ales ca reprezentant
al României în Parlamentul European
Art. 9. (1) Cetăţeanul Uniunii Europene, este înscris, la cerere, adresată
primăriei unităţii administrativ-teritoriale în care au reşedinţa, într-o listă
electorală, cu caracter special.
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(2) Cererea se depune cu cel puţin 30 de zile înaintea alegerilor
însoţite de un document valabil de identitate sau orice alt asemenea
document care atestă identitatea precum şi de o declaraţie pe proprie
răspundere, care conţine următoarele precizări:
a) cetăţenia şi adresa la care solicitantul locuieşte pe teritoriul
României;
b) localitatea sau circumscripţia electorală, după caz, din statul
membru de origine, pe ale cărei liste electorale acesta este înscris;
c) menţiunea că îşi va exercita dreptul de vot numai în România;
d) menţiunea că nu a fost lipsit de dreptul de a alege în statul membru
de origine printr-o hotărâre judecătorească civilă sau penală.
(3) Primarul unităţii administrativ-teritoriale respective
înaintează în termen de 24 de ore de la înregistrare, cererea însoţită de
declaraţia pe proprie răspundere, Autorităţii Electorale Permanente.
(4) În termen de 10 zile de la înregistrare, Autoritatea Electorală
Permanentă hotărăşte asupra cererii cetăţeanului Uniunii Europene privind
exercitarea dreptului de a alege reprezentanţii României în Parlamentul
European.
(5) În cazul în care cetăţeanul Uniunii Europene îndeplineşte
condiţiile prevăzute de prezenta lege, Autoritatea Electorală Permanentă
solicită primăriei unităţii teritorial-administrative înscrierea solicitantului în
listele cu caracter special prevăzute de alin. (1). Comunicarea este însoţită
de o dovadă pe baza căreia solicitantul îşi poate exercita dreptul de a alege
reprezentanţii României în Parlamentul European la orice secţie de votare de
pe teritoriul României.
(6) Autoritatea Electorală Permanentă informează instituţiile cu
responsabilităţi similare din statul membru de origine al cetăţeanului Uniunii
Europene că acestuia i s-a acordat dreptul de a alege reprezentanţii României
în Parlamentul European.
(7) Cetăţeanul Uniunii Europene care nu mai îndeplineşte cerinţele
prezentei legi sau care solicită să fie eliminat din lista electorală printr-o
cerere adresată Autorităţii Electorale Permanente, este eliminat de primar
din această listă, în baza comunicării scrise din partea Autorităţii Electorale
Permanente.
(8) Primarul respinge cererea de înregistrare pe listele electorale
cu caracter special în baza răspunsului negativ al Autorităţii Electorale
Permanente în cazul în care în urma verificărilor efectuate potrivit art. 12
alin. (1) se constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 9 alin. (2) lit.
d).
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(9) Denumirea, forma, conţinutul, modul de eliberare şi de
utilizare a dovezii eliberate de Autoritatea Electorală Permanentă, precum şi
cheltuielile de tipărire şi distribuire a acestora se stabilesc prin hotărâre a
Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi
Autorităţii Electorale Permanente..
(10) Dispoziţiile Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei
Deputaţilor şi a Senatului privind listele electorale se aplică în mod
corespunzător.
Art. 10. - Propunerile de candidaţi pentru alegerea reprezentanţilor
României în Parlamentul European se depun la Biroul Electoral Central cel
mai târziu cu 30 de zile înainte de alegeri.
Art. 11. - (1) Pentru a-şi exercita dreptul de a fi ales ca reprezentant al
României în Parlamentul European pe listele unui partid politic, ale unei
alianţe politice sau alianţe electorale ori ca independent, un cetăţean al
Uniunii Europene este obligat ca, pe lângă actele necesare candidaţilor care
sunt cetăţeni români, să prezinte Biroului Electoral Central o declaraţie în
care să se precizeze următoarele:
a) cetăţenia şi adresa la care locuieşte pe teritoriul României;
b) localitatea sau circumscripţia electorală, după caz, în statul
membru de origine, pe ale cărei liste electorale este înscris;
c) menţiunea că nu candidează pentru obţinerea unui mandat de
parlamentar european în alt stat membru al Uniunii Europene;
(2) Cetăţenii Uniunii Europene, care candidează în cadrul
alegerii reprezentanţilor României în Parlamentul European trebuie să
prezinte, odată cu propunerea de candidatură, un document valabil de
identitate sau orice alt asemenea document care le atestă identitatea şi să
depună un certificat în traducere oficială, eliberat de autoritatea competentă
din statul al cărui cetăţean este, care să ateste că nu a fost lipsit de dreptul de
a fi ales în acel stat printr-o hotărâre judecătorească civilă sau penală.
(3) Biroul Electoral Central respinge prin hotărâre, în 24 de ore
de la depunere, propunerile de candidaturi care nu sunt însoţite de
certificatul prevăzut la alin. (2).
(4) În termen de 24 de ore de la înregistrare Biroul Electoral
Central înaintează către Autoritatea Electorală Permanentă o copie a cererii
însoţită de o copie a declaraţiei pe proprie răspundere, în vederea informării
statului membru de origine asupra intenţiei cetăţeanului Uniunii Europene de
a candida în alegerile organizate pentru desemnarea reprezentanţilor
României în Parlamentul European.
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Art. 12. - (1) Autoritatea Electorală Permanentă verifică, prin schimbul
de informaţii cu instituţii din statele membre ale Uniunii Europene, care au
responsabilităţi similare, următoarele:
a) autenticitatea declaraţiilor persoanelor care doresc să-şi exercite
dreptul de a alege reprezentanţii României în Parlamentul European;
b) la solicitarea Biroului Electoral Central, autenticitatea declaraţiilor
persoanelor care candidează pentru obţinerea unui mandat de reprezentant al
României în Parlamentul European;
(2) Autoritatea Electorală Permanentă face schimb de informaţii
cu instituţiile din statele membre ale Uniunii Europene care au
responsabilităţi similare, cu scopul de a se asigura că cetăţenii români cu
reşedinţa în străinătate, respectiv cetăţenii Uniunii Europene cu reşedinţa în
România, nu votează de mai multe ori şi că aceştia nu candidează în mai
mult de un stat membru al Uniunii Europene.
(3) La solicitarea instituţiei cu responsabilităţi similare din alt
stat membru al Uniunii Europene, Autoritatea Electorală Permanentă
furnizează acesteia informaţiile necesare pentru a stabili dacă cetăţeanul
român care şi-a exprimat intenţia de a vota în alt stat membru al Uniunii
Europene a fost sau nu lipsit de dreptul de vot în România ca urmare a unei
hotărâri judecătoreşti penale sau civile.
(4) În cazul în care Autoritatea Electorală Permanentă este
informată de intenţia unui cetăţean român, care are reşedinţa în alt stat
membru, de a-şi exercita dreptul de a alege în acel stat, aceasta înştiinţează
primarul localităţii de domiciliu a cetăţeanului respectiv în vederea luării de
măsuri destinate a-l împiedica să voteze în România în cadrul aceloraşi
alegeri.
(5) În cazul în care Autoritatea Electorală Permanentă este
informată de intenţia unui cetăţean român, care are reşedinţa în alt stat
membru al Uniunii Europene, de a candida în acel stat, aceasta înştiinţează
Biroul Electoral Central în vederea împiedicării înregistrării propunerii de
candidatură a cetăţeanului respectiv.
(6) Modalitatea de punere în aplicare a prevederilor prezentului
articol este reglementată prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente.
Art. 13. - (1) Alegerea reprezentanţilor României în Parlamentul
European se face pe bază de liste electorale şi de candidaturi independente.
(2) Propunerile de candidaturi se înregistrează la Biroul
Electoral Central.
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(3) Listele de candidaţi pentru alegerea reprezentanţilor
României în Parlamentul European trebuie întocmite astfel încât să asigure
atât reprezentarea ambelor sexe, cât şi reprezentarea tuturor regiunilor de
dezvoltare prevăzute de lege, proporţional cu numărul alegătorilor înscrişi în
listele electorale permanente la data de 1 iulie a anului precedent desfăşurării
alegerilor.
(4) Numărul de candidaţi de pe fiecare listă poate fi cu
maximum 10 mai mare decât numărul mandatelor repartizate României în
Parlamentul European.
(5) Pentru a fi înregistrate la Biroul Electoral Central, listele de
candidaţi propuse de partidele politice, alianţele politice şi alianţele
electorale trebuie susţinute de cel puţin 200.000 de alegători.
(6) Candidatul independent poate participa la alegeri individual
dacă este susţinut de cel puţin 100.000 de alegători.
(7) Nerespectarea condiţiilor prevăzute la alin. (3) atrage
nulitatea listei de candidaţi. Nulitatea se constatată prin hotărâre a Biroului
Electoral Central.
Art. 14. - (1) Biroul Electoral Central aduce la cunoştinţă publică, prin
afişare la sediul său, la sediile birourilor electorale judeţene şi ale birourile
electorale de sector, propunerile de candidaţi pe care le-a primit, în termen
de 24 de ore de la înregistrare.
(2) Cel mai târziu cu 20 de zile înainte de data alegerilor,
cetăţenii români şi cetăţenii Uniunii Europene cu reşedinţa în România,
partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale pot contesta
candidaturile.
(3) Contestaţiile privind înregistrarea sau respingerea
candidaturilor se soluţionează de tribunalul în a cărui raza teritorială se află
domiciliul celui în cauză sau, în cazul cetăţenilor Uniunii Europene,
rezidenţi pe teritoriul României, reşedinţa, în cel mult două zile de la
primirea contestaţiei. Hotărârea nu se comunică.
(4) Împotriva hotărârii se poate face recurs, în termen de 24 de
ore de la pronunţare, la Curtea de Apel. Recursul se soluţionează în termen
de două zile de la înregistrare. Hotărârea este definitivă şi irevocabilă.
(5) A doua zi după expirarea termenului prevăzut la alin. (2), la
care se adaugă, dacă este cazul, termenele prevăzute la alin. (3) şi (4), Biroul
Electoral Central constată, pe bază de proces-verbal, rămânerea definitivă a
candidaturilor şi comunică birourilor electorale listele de candidaturi şi
candidaturile independente definitive înregistrate, în ordinea în care au fost
depuse.
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Capitolul III
Organizarea, desfăşurarea şi validarea alegerilor
Art. 15. - (1) Pentru organizarea şi desfăşurarea operaţiunilor specifice
perioadei electorale se constituie Biroul Electoral Central.
(2) Biroul Electoral Central funcţionează la nivelul
circumscripţiei electorale naţionale şi foloseşte, ca aparat de lucru, personal
de specialitate din cadrul Autorităţii Electorale Permanente şi al Institutului
Naţional de Statistică.
(3) La nivelul judeţelor, municipiului Bucureşti, al sectoarelor
acestuia şi al secţiilor de votare se constituie şi funcţionează birourile
electorale judeţene, biroul electoral al municipiului Bucureşti, birourile
electorale de sector şi birourile electorale ale secţiilor de votare.
Art. 16. - (1) Orarul pentru campania electorală şi repartizarea timpilor de
antenă pentru accesul partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor
electorale şi al candidaţilor independenţi la serviciile publice de radio şi
televiziune se fac, după încheierea perioadei de depunere a candidaturilor.
(2) Activităţile prevăzute la alin. (1) din prezentul articol sunt
realizate de birourile permanente reunite ale celor două Camere ale
Parlamentului împreună cu reprezentanţii serviciilor publice de radio şi
televiziune şi reprezentanţii partidelor, alianţelor politice, alianţelor
electorale care participă la alegeri, având în vedere ponderea candidaturilor
fiecărui partid politic, alianţe politice, alianţe electorale precum şi
candidaturile independente, în numărul total al candidaturilor definitive.
(3) În cazul în care mai multe partide, alianţe politice sau
electorale au depus acelaşi număr de candidaturi, accesul acestora la
serviciile publice de radio şi de televiziune se va face în mod egal.
(4) Dacă alegerile pentru Parlamentul European au loc
concomitent cu cele pentru Camera Deputaţilor şi Senat sau pentru
Preşedintele României, ori pentru ambele deodată, se vor avea în vedere şi
orarul şi repartizarea timpilor de antenă pentru campania electorală privind
alegerea celor două Camere şi/sau a Preşedintelui României.
(5) Dispoziţiile Legii pentru finanţarea partidelor politice şi a
campaniei electorale se aplică în mod corespunzător.
Art. 17. - Pragul electoral de atribuire a mandatelor reprezintă 5% din
voturile valabil exprimate, la nivel naţional, pentru partidele politice,
alianţele politice şi alianţele electorale.
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Art. 18. - (1) Atribuirea de mandate se face avându-se în vedere numai
partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale care au întrunit
pragul electoral prevăzut la art. 17, precum şi candidaţii independenţi, care
au obţinut un număr de voturi valabil exprimate cel puţin egal cu
coeficientul electoral naţional.
(2) Repartizarea şi atribuirea mandatelor de parlamentar
european se face de către Biroul Electoral Central în două etape, după cum
urmează:
a) În prima etapă: Biroul Electoral Central stabileşte coeficientul
electoral naţional, prin împărţirea numărului total de voturi valabil exprimate
pentru toate listele de candidaţi ale partidelor politice, alianţelor politice şi
alianţelor electorale şi pentru candidaţii independenţi, ce întrunesc condiţia
prevăzută la alin. (1), la numărul de mandate de parlamentari europeni ce se
cuvin României; fiecărei liste i se repartizează atâtea mandate de câte ori
coeficientul electoral naţional se include în voturile valabil exprimate pentru
acea listă; atribuirea mandatelor se face în ordinea înscrierii candidaţilor pe
listă.
b) În etapa a doua: în cazul în care au rămas mandate de atribuit,
acestea se vor repartiza partidelor, alianţelor politice sau alianţelor electorale
care au obţinut cele mai mari resturi, în urma primei etape de atribuire a
mandatelor.
(3) Procesul-verbal, întocmit potrivit legii, se semnează de către
preşedinte, de locţiitorul acestuia şi de ceilalţi membri ai Biroului Electoral
Central, în prezenţa cărora a fost întocmit şi se înaintează Curţii
Constituţionale, în vederea validării alegerilor, împreună cu dosarele
întocmite de birourile electorale judeţene. Lipsa semnăturii unor membri ai
birourilor nu afectează valabilitatea procesului-verbal şi a alegerilor.
Preşedintele menţionează motivele care au împiedicat semnarea.
(4) Biroul Electoral Central înmânează candidaţilor aleşi un
certificat constatator al alegerii.
(5) Modelul procesului-verbal şi al certificatului constatator al
alegerii se stabilesc prin hotărâre de guvern la propunerea comună a
Autorităţii Electorale Permanente şi a Ministerului Administraţiei şi
Internelor.
Art. 19. - (1) La data publicării rezultatelor alegerii reprezentanţilor
României în Parlamentul European, în Monitorul Oficial al României, Partea
I, Biroul Electoral Central îşi încetează activitatea.
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(2) Înainte de încetarea activităţii, actele şi materialele Biroului
Electoral Central, rezultate din procesul electoral, sunt înaintate, spre
valorificare şi arhivare, Autorităţii Electorale Permanente.
Art. 20. - După terminarea alegerilor pentru Parlamentul European în
toate statele membre ale Uniunii Europene, Curtea Constituţională asigură
publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatelor alegerii
reprezentanţilor României în Parlamentul European.

Capitolul IV
Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 21. - (1)
Dispoziţiile prezentei legi se completează în mod
corespunzător cu prevederile Legii pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a
Senatului.
(2) În vederea aplicării prevederilor prezentei legi, Autoritatea
Electorală Permanentă sau, după caz, Biroul Electoral Central, adoptă
hotărâri şi instrucţiuni care se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
(3) Autoritatea Electorală Permanentă elaborează materiale şi
programe de informare a cetăţenilor Uniunii Europene asupra drepturilor lor
electorale şi a modalităţii de exercitare a acestora.
(4) Autoritatea Electorală Permanentă împreună cu Ministerul
Afacerilor Externe şi Ministerul Integrării Europene vor îndeplini toate
formalităţile necesare acceptării reprezentanţilor României în Parlamentul
European.
Art. 22. - (1) Candidaţii înscrişi în liste care nu au fost aleşi, sunt
declaraţi supleanţi pe listele respective.
(2) În caz de vacanţă a mandatelor reprezentanţilor României în
Parlamentul European, survenită ca urmare a demisiei, a pierderii drepturilor
electorale, a incompatibilităţii cu calitatea de parlamentar european sau a
decesului, mandatele pentru locurile vacante vor fi atribuite supleanţilor, în
ordinea în care au fost înscrişi pe listele electorale.
Art. 23 În caz de vacanţă a mandatului unui reprezentant al României în
Parlamentul European aparţinând unui partid politic, unei alianţe politice sau
9

alianţe electorale, care nu mai are supleanţi pe listă, precum şi în cazul unui
candidat ales pe lista unui partid politic care a fost radiat, în condiţiile legii,
din registrul partidelor politice, mandatul pentru locul devenit vacant va fi
atribuit primului supleant de pe lista partidului sau alianţei care a obţinut cel
mai mare număr de voturi.
Art. 24. - Dispoziţiile referitoare la exercitarea de către cetăţenii Uniunii
Europene a dreptului de a alege şi de a fi aleşi ca reprezentanţi al României
în Parlamentul European intră în vigoare de la data aderării României la
Uniunea Europeană.
Art. 25. - (1) Primele alegeri pentru Parlamentul European se organizează
şi se desfăşoară nu mai târziu de 31 decembrie 2007.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (3), mandatul
reprezentanţilor României în Parlamentul European primit în baza primelor
alegeri organizate încetează în 2009.
Art. 26. - Prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. 93/109/CE din 6
decembrie 1993 care stabileşte condiţiile de exercitare a dreptului de vot şi
de a candida în alegerile pentru Parlamentul European de către cetăţenii
Uniunii Europene care locuiesc într-un stat membru a cărui cetăţenie nu o
deţin, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L329 din
30/12/1993.
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