EXPUNERE DE MOTIVE

Integrarea României în Uniunea Europeană implică, pe lângă realizarea
obligaţiilor ce decurg din acest proces, şi participarea în mod direct la
construcţia europeană, prin prezenţa activă în cadrul instituţiilor Uniunii.
Astfel, potrivit prevederilor art. 24 alin (2) din Tratatul de aderare a
Bulgariei şi României la Uniunea Europeană, România s-a obligat să organizeze
alegeri pentru Parlamentul European înainte de 31 decembrie 2007.
Atingerea acestui obiectiv presupune însă armonizarea din timp a actualei
legislaţii electorale româneşti cu acquis - ul comunitar şi adoptarea unei legi
privind alegerea reprezentanţilor României în Parlamentul European, proces
electoral care să implice atât cetăţenii români, cât şi cetăţenii Uniunii Europene,
care au reşedinţa în România.
În acest scop, pe lângă Ministerul Integrării Europene s-a constituit un
grup interministerial de lucru, care a cuprins specialişti din Ministerul Integrării
Europene, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei, Ministerul
Afacerilor Externe şi Autoritatea Electorală Permanentă. Activitatea grupului
interministerial de lucru, care a avut la bază o analiză aprofundată a acquis-ului
comunitar şi a elementelor de drept comparat din statele cu experienţă în materie
electorală, s-a concretizat în proiectul de lege pentru alegerea reprezentanţilor
României în Parlamentul European.
În elaborarea proiectului de lege pentru alegerea reprezentanţilor
României în Parlamentul European, pe lângă cerinţele impuse de acquis - ul
comunitar, respectiv de art. 19 alin 2 din Tratatul de instituire a Comunităţii
Europene, Directiva Consiliului nr.

93/109/EC 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 au
reşedinţa într-un stat membru fără a fi cetăţeni ai acestuia şi Actul din 1976
privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, au
fost avute în vedere dispoziţiile cuprinse în Tratatul de aderare a Bulgariei şi
României la Uniunea Europeană, dispoziţiile art. 38 din Constituţia României,
precum şi prevederile Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi
a Senatului.
Conform dreptului comunitar primar, orice persoană care deţine cetăţenia
unui stat membru este cetăţean al Uniunii Europene. Introducerea, prin Tratatul
de la Maastricht, a conceptului de cetăţenie europeană, a fost însoţită de
acordarea de noi drepturi, precum cel de a alege şi de a fi ales în alegerile pentru
Parlamentul European, ca o concretizare a principiului nediscriminării, dar şi ca
un corolar al dreptului de circulaţie şi de şedere pe teritoriul Uniunii. Astfel,
cetăţenii Uniunii îşi pot exercita dreptul de a vota şi dreptul de a alege şi de a fi
ales, atât în statul membru de origine, cât şi în statul membru de reşedinţă. În
acest sens, prezentul proiect prevede, în conformitate cu Directiva 93/109/CE,
condiţiile în care cetăţenii Uniunii Europene cu reşedinţa în România îşi pot
exercita drepturile electorale. Aceştia vor trebui să îndeplinească aceleaşi
condiţii ca şi cetăţenii români, în acord cu principiul egalităţii de tratament.
Totodată, proiectul stabileşte modalităţile de colaborare cu autorităţile
competente din statele membre, pentru a se asigura că nimeni nu votează,
respectiv nu candidează de două ori în cadrul aceloraşi alegeri.
Proiectul de lege este structurat în patru capitole, după cum urmează:
În vederea asigurării unui limbaj comun cu cel folosit în documentele
negociate în relaţia cu Uniunea Europeană, precum şi în legislaţia comunitară,
în Capitolul I - Dispoziţii generale al proiectului de lege este prezentat
domeniul de reglementare al legii şi sunt definite noţiunile cu care se operează
în cuprinsul actului normativ.
Capitolul II – Exercitarea dreptului de a alege şi de a fi ales ca

reprezentant al României în Parlamentul European stabileşte condiţiile
generale pe care cetăţenii români

şi cetăţenii Uniunii Europene, care au

reşedinţa în România, trebuie să le îndeplinească pentru a-şi exercita dreptul de
a alege şi de a fi ales în Parlamentul European, pe teritoriul României.
Al treilea capitol - Organizarea, desfăşurarea şi validarea alegerilor
cuprinde dispoziţiile referitoare la atribuţiile organismelor electorale în
organizarea, desfăşurarea şi validarea alegerilor, precum şi prevederile care
reglementează campania electorală. Birourile electorale îşi păstrează rolul
tradiţional de factor instituţional principal în desfăşurarea alegerilor, la acestea
adăugându-se Autoritatea Electorală Permanentă şi Curtea Constituţională.
Ultimul capitol - Dispoziţii tranzitorii şi finale stabileşte responsabilităţi
suplimentare în sarcina Biroului Electoral Central şi a Autorităţii Electorale
Permanente, modalitatea de ocupare a locurilor rămase vacante în Parlamentul
European, care revin României, termenul limită pentru organizarea primelor
alegeri pentru Parlamentul European în România şi durata mandatului
reprezentanţilor României în legislatura 2004-2009.
Menţionăm totodată că, în urma analizării prezentului proiect de lege,
experţii Comisiei Europene au ajuns la concluzia că transpunerea acquis-ului
comunitar este corectă şi completă.
Proiectul de lege a fost publicat pe paginile de web ale Autorităţii
Electorale Permanente şi Ministerului Integrării Europene, pentru respectarea
prevederilor Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică.
Având în vedere cele expuse mai sus, vă supunem atenţiei prezentul
proiect de lege pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm respectuos să-l aprobaţi.
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