PROIECT DE LEGE
PENTRU COMPLETAREA LEGII
PENTRU ALEGEREA AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE LOCALE

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I.

Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice

locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 29
martie 2004, se completează după cum urmează:
1. După Capitolul I „Dispoziţii generale” se introduce Capitolul I1 intitulat
Exercitarea dreptului de a alege şi de a fi ales în autorităţile administraţiei
publice locale de către cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, cu
următorul cuprins:
„Art. 91. - Cetăţenii Uniunii Europene, în sensul art. 17 (ex. art.8) par. 1 din
Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, care au reşedinţa în România, au
dreptul de a alege sau de a fi aleşi în autorităţile administraţiei publice locale, în
aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, cu îndeplinirea prevederilor prezentei
legi.
Art. 92.

(1) Listele electorale complementare se întocmesc şi se actualizează

de primar împreună cu serviciile de evidenţă informatizată a persoanei din
cadrul

Ministerului

Administraţiei

şi

Internelor.

Listele

electorale

complementare îi cuprind pe toţi cetăţenii Uniunii Europene cu drept de vot care
au reşedinţa principală în localitatea pentru care se întocmeşte lista.

(2) Cetăţenii Uniunii Europene au dreptul să verifice înscrierile
făcute în listele electorale complementare. Întâmpinările împotriva omisiunilor,
înscrierilor greşite sau oricăror erori din liste se fac în scris şi se depun la primar.
(3) Primarul este obligat să se pronunţe, în scris, în cel mult 3 zile
de la înregistrarea întâmpinării.
(4) Împotriva soluţiei date de primar se poate face contestaţie în
termen de 24 de ore de la comunicare. Contestaţia se soluţionează în termen de
cel mult 3 zile de la înregistrare, de către judecătoria în a cărei rază teritorială se
află localitatea. Hotărârea judecătorească este definitivă şi irevocabilă şi se
comunică persoanei interesate şi primarului în termen de 24 de ore de la
pronunţare.
(5) Primarii împreună cu serviciile de evidenţă informatizată a
persoanei execută copii de pe listele electorale complementare care cuprind
cetăţenii Uniunii Europene cu drept de vot din fiecare secţie de votare. Copiile
de pe listele electorale complementare se înaintează de către primar, în două
exemplare, birourilor electorale ale secţiilor de votare, cu 3 zile înainte de data
alegerilor. Un exemplar este pus la dispoziţie alegătorilor pentru consultare, iar
celălalt este utilizat în ziua alegerilor. Un exemplar al copiei se păstrează de
către primar.
(6) Orice neconcordanţă între lista electorală complementară şi
copia întocmită potrivit alin. (5) se soluţionează de primar, de îndată, pe baza
datelor cuprinse în lista electorală complementară.
(7) Orice modificare intervenită în lista electorală complementară,
după trimiterea copiilor la biroul electoral al secţiei de votare, se comunică
acestuia de către primar, în termen de cel mult 24 de ore.
(8) Copiile de pe listele electorale complementară se semnează de
primar, de secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi de şeful serviciului de
evidenţă informatizată a persoanei.

(9) Fără a aduce atingere alin (1), la cererea cetăţenilor Uniunii
Europene cu drept de vot, care şi-au stabilit cu cel puţin 3 luni înaintea
scrutinului reşedinţa în circumscripţia electorală în care au loc alegeri, aceştia
sunt înscrişi de către primar în copia de pe lista electorală complementară, pe
baza actului de identitate sau a altui document care le atestă identitatea.
(10) Cetăţenii Uniunii Europene pot dovedi îndeplinirea condiţiilor
prevăzute de alin. (9) prin orice document care atestă durata şederii în
circumscripţia electorală în care au loc alegerile, inclusiv printr-o declaraţie pe
proprie răspundere.
(11) Primarul solicită radierea persoanei respective din copia de pe
lista electorală complementară de la circumscripţia în raza căreia aceasta are
reşedinţa principală. Solicitarea se face în scris sau telefonic. Solicitările
telefonice sunt consemnate într-un registru special.
(12) Cetăţenii Uniunii Europene sunt radiaţi din listele electorale în
cazul în care nu mai îndeplinesc condiţiile referitoare la dreptul de vot prevăzute
de prezenta lege sau în cazul în care solicită expres radierea lor din listele
electorale sub forma unei cereri scrise adresate primarului.
Art. 93. -

Copiile întocmite potrivit art. 2 alin. (8) cuprind: datele de

identificare ale alegătorului, numărul circumscripţiei electorale, numărul secţiei
de votare, precum şi o rubrică destinată semnăturii alegătorului.
Art. 94. -

(1) Primarii asigură condiţiile necesare consultării de către cetăţenii

Uniunii Europene cu drept de vot a copiilor de pe listele electorale
complementare, atât la sediul primăriei, cât şi la sediul secţiei de votare.
(2) În ziua votării, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare
înscrie în copia de pe lista electorală complementară, cetăţenii Uniunii Europene
omişi din copia de pe lista electorală complementară, care se prezintă la vot şi

fac dovada că şi-au stabilit reşedinţa cu cel puţin trei luni înaintea scrutinului în
raza teritorială a secţiei de votare respective sau că au reşedinţa principală acolo.
(3) Modelul şi conţinutul listei electorale complementare se
stabilesc în condiţiile art. 121.
Art.95. -

(1) Propunerile de candidaturi se depun în aceleaşi condiţii ca şi

pentru cetăţenii români. Pentru a candida, cetăţenii Uniunii Europene trebuie să
aibă reşedinţa principală în unitatea administrativ-teritorială în care doresc să-şi
exercite dreptul de a fi aleşi.
(2) Odată cu depunerea candidaturii, pe lângă documentele necesare
cetăţenilor români, cetăţenii Uniunii Europene prezintă o declaraţie pe proprie
răspundere care cuprinde următoarele menţiuni:
a) cetăţenia şi adresa la care locuiesc în România;
b) ultima adresă la care au locuit în statul membru de origine;
c) că nu au fost lipsiţi de dreptul de a candida în statul membru de origine
în urma unei hotărâri judecătoreşti penale sau civile;
d) că nu deţin funcţii, echivalente funcţiilor incompatibile în România cu
statutul de ales local, în statul de origine sau în alt stat membru al Uniunii
Europene.
(3) Odată cu depunerea candidaturii, cetăţenii Uniunii Europene
prezintă un document valabil de identitate sau orice alt document care le atestă
identitatea.
(4) În termen de 24 de ore de la depunerea candidaturii, biroul
electoral de circumscripţie respinge prin hotărâre toate propunerile de
candidaturi care nu sunt însoţite de declaraţia prevăzută la alin. (2) lit. c).
Art. 96. -

(1) În situaţia în care există îndoieli asupra veridicităţii menţiunii,

din declaraţia pe proprie răspundere, prevăzută de art.5 alin. (2) lit. c, biroul
electoral de circumscripţie sau oficiul electoral poate solicita cetăţeanului

respectiv să prezinte, înainte sau după data alegerilor, un document, în traducere
oficială, eliberat de autoritatea competentă din statul membru de origine, care să
ateste că nu a fost lipsit de dreptul de a fi ales în acel stat.
(2) În cazul în care cetăţeanul Uniunii Europene nu prezintă
documentul prevăzut de alin. (1) biroul electoral de circumscripţie sau oficiul
electoral respinge propunerea de candidatură.

Art. 97. -

(1) Cetăţenii Uniunii Europene nu au dreptul de a fi aleşi în funcţia

de primar sau de primar general.
(2) Cetăţenii Uniunii Europene nu au dreptul de a ocupa funcţia de
preşedinte al consiliului general al municipiului Bucureşti sau de preşedinte al
consiliului judeţean.
(3) Prevederile Legii nr. 161/2003 referitoare la incompatibilităţile
privind aleşii locali se aplică în mod corespunzător cetăţenilor Uniunii
Europene.
Art.98. -

Autoritatea Electorală Permanentă elaborează materiale şi programe

de informare a cetăţenilor Uniunii Europene asupra drepturilor lor electorale şi a
modalităţii de exercitare a acestora.”
Art. II. -

Prezenta lege intră în vigoare la data aderării României la Uniunea

Europeană.
Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. 94/80/EC din 19
decembrie 1994 privind stabilirea modalităţilor de exercitare a dreptului de a
alege şi de a fi ales la alegerile municipale pentru cetăţenii Uniunii care au
reşedinţa într-un stat membru a cărui cetăţenie nu o deţin, publicată în Jurnalul
Oficial al Comunităţilor Europene nr. 122/22.05.1996, cu modificările
ulterioare.

