EXPUNERE DE MOTIVE

Revizuirea din 2003 a Constituţiei României a adus o inovaţie în materia
drepturilor electorale, consacrând, potrivit prevederilor art. 16 alin. (4), dreptul
cetăţenilor Uniunii Europene care îndeplinesc condiţiile stabilite de lege de a alege şi
de a fi aleşi în autorităţile administraţiei publice locale.
Prin statuarea constituţională a drepturilor electorale la nivel local ale
cetăţenilor Uniunii Europene, România şi-a îndeplinit parţial obligaţia de a asigura
cetăţenilor Uniunii Europene drepturile electorale care derivă din cetăţenia europeană.
Armonizarea legislaţiei româneşti cu prevederile acquis-ului comunitar
presupune însă adoptarea de prevederi normative detaliate care să transpună integral
Directiva Consiliului 94/80/CE din 19 decembrie 1994 pentru stabilirea modalităţilor
de exercitare a dreptului de a alege şi de a candida în alegerile locale de către cetăţenii
Uniunii care au reşedinţa într-un stat membru, fără a fi cetăţeni ai acestuia, modificată.
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 privind
completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale.
Prezentul proiect de lege propune completarea Legii nr. 67/2004 cu un nou
capitol, care să reglementeze de o manieră nediscriminatorie, în raport cu cetăţenii
români, condiţiile pe care cetăţenii Uniunii Europene trebuie să le îndeplinească pentru
a-şi exercita dreptul de a alege şi de a fi aleşi în autorităţile administraţiei publice
locale din România.

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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