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Uniunea Europeană este o structură 
economică și politică unică în lume, care 
reunește 28 de țări europene și acoperă 
aproape tot continentul. Baza legală a 
funcționării Uniunii Europene (UE) este 
Tratatul de la Lisabona, intrat în vigoare la 
1 decembrie 2009. 

Organul parlamentar al Uniunii Europene 
este reprezentat de Parlamentul 
European (PE), care este singura adunare 
parlamentară multinațională din lume 
și singura instituție a Uniunii Europene 
aleasă în mod direct de cetățeni. Acesta 
reprezintă aproximativ 500 de milioane 
de cetățeni din cele 28 de state membre 
ale UE.

DESPRE PARLAMENTUL 
EUROPEAN

Alegerile europarlamentare din mai 
2014 se desfășoară în toate cele 28 de 
state membre ale UE, în perioada 22-25 
mai 2014. Alegerile pentru Parlamentul 
European sunt în continuare în mare 
parte organizate în conformitate cu 
tradițiile și legislațiile naționale. Există 
însă norme comune ale UE care prevăd 
că alegerile trebuie să se desfășoare 
prin vot universal direct, în mod liber și 
confidențial.

Fiecare stat membru are propriile legi 
electorale și fiecare decide data la care 
cetățenii săi se vor prezenta la vot. 
Cetățenii români se vor prezenta la 
urne la data de 25 mai 2014.
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Alegerile pentru Parlamentul European din 2014 vor oferi alegătorilor șansa de a 
influența viitoarea orientare politică a Uniunii Europene atunci când îi vor vota pe cei 
751 de deputați europeni, care le vor reprezenta interesele în următorii cinci ani.

Aceste alegeri sunt primele alegeri desfășurate după intrarea în vigoare a Tratatului 
de la Lisabona, în 2009, care a conferit o serie de noi competențe Parlamentului 
European și care aduce o noutate majoră: pentru prima dată în istoria Uniunii 
Europene, rezultatul alegerilor va determina cine va conduce Comisia Europeană, 
organul executiv al UE. Conform tratatului, statele membre vor trebui să țină seama 
de rezultatul alegerilor europene înainte de a desemna candidatul pentru funcția de 
Președinte al Comisiei Europene. Odată nominalizat, candidatul la această funcție 
va trebui aprobat de noul Parlament: în conformitate cu tratatul, Parlamentul alege 
președintele Comisiei.

Prin urmare, alegătorii au acum un cuvânt greu de spus în privința candidatului care va 
prelua cârma Uniunii Europene.

Din 1979, deputații europeni sunt 
aleși prin vot universal direct pentru o 
perioadă de cinci ani. În urma alegerilor 
din 2009, în componența Parlamentului 
European au intrat 736 de deputați 
europeni, iar de la aderarea Croației la 
UE, în iulie 2013, Parlamentul European 
numără 766 de deputați. Cu toate 
acestea, numărul deputaților a fost redus 
la 751 pentru alegerile din 2014 și va 
rămâne constant în viitor. 

Locurile în Parlament sunt repartizate 
între diferitele state, în temeiul 
tratatelor UE, pe baza principiului 
“proporționalității degresive”. Acest lucru 
înseamnă că statele cu o populație mai 
numeroasă au mai multe locuri decât 
statele mai mici, dar statelor mai mici le 
revin mai multe locuri decât ar rezulta 
dintr-un calcul strict proporțional. 

Începând de anul acesta, România 
va fi reprezentată de 32 de deputați 
europeni.

Din 1979, tratate europene succesive au extins atribuțiile 
Parlamentului European referitoare la elaborarea bugetului 
și a legislației UE. A fost, de asemenea, întărit controlul 
politic pe care îl exercită deputații europeni asupra celorlalte 
instituții și organe ale Uniunii Europene.

ALEGERILE EUROPENE 2014: 
ACUM ESTE DIFERIT

CÂŢI DEPUTAŢI VOR FI ALEȘI? ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN 
- DIN CE ÎN CE MAI IMPORTANT
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1. Procedura de numire a Comisiei Europene

Pentru prima dată, statele membre vor trebui să ia în considerare rezultatele alegerilor 
europene înainte de a desemna candidatul pentru funcția de președinte al Comisiei. 
Procedura va fi următoarea:

• ținând seama de rezultatele alegerilor europene, șefii de stat sau de guvern din 
statele membre vor propune un candidat pentru funcția de președinte al Comisiei;

• candidatul își va prezenta proiectul (de fapt, un manifest) în fața Parlamentului;
• candidatul va trebui să primească votul de încredere al majorității absolute a 

deputaților (376 dintre cei 751 de deputați); dacă primește aprobarea, candidatul 
este considerat ales de către Parlament; în caz contrar, statele membre trebuie să 
propună un nou candidat;

• președintele ales împreună cu guvernele naționale ale statelor membre convin 
asupra unei liste de candidați pentru celelalte portofolii ale Comisiei (câte un 
candidat din fiecare stat);

• candidații sunt supuși unor audieri de confirmare în Parlament (aceste audieri nu 
sunt simple formalități: Parlamentul a mai respins în trecut candidați care au fost 
considerați nepotriviți pentru funcția de comisar); 

• președintele și comisarii, ca organism unitar, se supun unui vot unic de aprobare 
de către Parlament, pentru care este nevoie de o majoritate simplă (majoritatea 
voturilor exprimate);

• dacă este aprobată de Parlament, noua Comisie este numită oficial de șefii de stat 
sau de guvern ai UE.

2. Competenţe legislative

Deputații în Parlamentul European sunt legiuitorii Uniunii Europene: fără contribuția 
și aprobarea lor, majoritatea legilor UE nu se poate materializa. Odată cu intrarea 
în vigoare a Tratatului de la Lisabona, în 2009, Parlamentului i-au fost acordate 
competențe reale în domeniile principale de politică, în special agricultura și libertățile 
cetățenești, domenii în care anterior avea doar un rol consultativ.

Principalele tipuri de competențe legislative sunt următoarele:

Procedura legislativă ordinară: cunoscută și sub numele de „codecizie”, aceasta 
reprezintă principala procedură legislativă a Uniunii, utilizată pentru a elabora și adopta 
aproape toată legislația UE (în aproximativ 70-80 de domenii de politici europene). 
Această procedură conferă Parlamentului competența de a accepta, respinge și 
modifica legislația privind piața unică (mobilitatea lucrătorilor sau a studenților, 
recunoașterea calificărilor profesionale din toate statele membre etc.), protecția 
mediului (calitatea aerului, apei etc.), protecția consumatorilor (calitatea alimentelor 
pe care le consumăm, drepturile pasagerilor, reducerea costurilor la roaming etc.), 
libertățile cetățenești, agricultura, transporturile și cercetarea, printre altele. 

Pe parcursul actualei legislaturi, de exemplu, deputații în Parlamentul European și-au 
utilizat forța legislativă pentru a insista în direcția unor norme mai stricte în materie de 
protecție a datelor, a limitării primelor acordate bancherilor și a unui control democratic 
sporit asupra sistemului de guvernanță economică al UE, aflat acum la început de drum.

Consultarea: În ceea ce privește anumite tipuri de legislație (de exemplu cea din 
domeniul fiscalității, al concurenței sau al noilor membri ai zonei euro), Parlamentul își 
dă doar avizul consultativ. Cu toate acestea, numărul domeniilor de politică incluse în 
această procedură s-a redus considerabil, majoritatea legislației fiind cuprinsă acum în 
procedura legislativă ordinară.

Aprobarea: Dacă Uniunea Europeană dorește să primească noi state membre sau 
să încheie acorduri cu țări terțe, este nevoie de aprobarea Parlamentului, cu toate 
că Parlamentul nu poate modifica detalii din aceste acorduri. În actuala legislatură, 
deputații în Parlamentul European au respins Acordul comercial de combatere a 
contrafacerii (ACTA) și au refuzat să permită transferurile de date bancare către SUA prin 
intermediul rețelei SWIFT.

Dreptul la iniţiativă: Parlamentul poate solicita Comisiei să propună noi acte 
legislative și adesea face acest lucru după ce examinează programul anual de lucru al 
Comisiei.

COMPETENŢELE PARLAMENTULUI 
EUROPEAN
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3. Competenţe bugetare:

Politicile europene, cum ar fi agricultura, dezvoltarea regională, energia, transporturile, 
mediul, ajutorul pentru dezvoltare și cercetarea științifică beneficiază de finanțare UE. 
În acest scop, bugetul de cheltuieli al Uniunii Europene pe termen lung trebuie să fie 
aprobat de guvernele naționale și de deputații în Parlamentul European; ulterior, în 
fiecare an, cele două părți decid în comun modul în care va fi cheltuit bugetul anual.

De asemenea, Parlamentului îi revine responsabilitatea de a verifica dacă banii 
contribuabililor au fost cheltuiți în scopurile stabilite și de a valida conturile dacă 
rezultatele verificării sunt satisfăcătoare. În numeroase cazuri, Parlamentul a solicitat 
controale mai stricte, iar în 1999, el a obligat Comisia să demisioneze în bloc din cauza 
gestionării defectuoase a bugetului.

4. Competenţe de supraveghere și control democratic

Una dintre funcțiile fundamentale ale oricărui parlament este cea de control sau 
supraveghere a celorlalte ramuri ale puterii, în scopul asigurării responsabilității 
democratice. Parlamentul European își îndeplinește această îndatorire în mai multe 
moduri.

Competenţe de numire

În afară de rolul-cheie pe care îl joacă 
în alegerea Comisiei, Parlamentul 
organizează audierile președintelui și 
ale membrilor Comitetului executiv al 
Băncii Centrale Europene, precum și ale 
membrilor desemnați pentru Curtea de 
Conturi a Uniunii Europene.

Controlul parlamentar asupra 
Băncii Centrale Europene (BCE)

Pentru a garanta responsabilitatea 
politicii monetare europene, președintele 
Băncii Centrale Europene răspunde, o 
dată la trei luni, în fața Comisiei pentru 
afaceri economice și monetare din 
cadrul Parlamentului și, de asemenea, 
prezintă raportul anual al BCE în fața 
Parlamentului.

În noua sa funcție de supraveghetor al 
sistemului bancar din UE, BCE va fi supusă 
unui control strict din partea deputaților 
în Parlamentul European, care vor avea și 

competențe de aprobare a funcțiilor de 
rang înalt din cadrul acestui organism de 
supraveghere.

Anchetele parlamentare

Parlamentul are competența de a 
constitui o comisie temporară, fie pentru 
a ancheta un subiect de interes public (un 
exemplu recent îl reprezintă crearea unei 
comisii pentru crimă organizată, corupție 
și spălare de bani), fie pentru a cerceta 
presupuse cazuri de încălcare a legislației 
europene sau de gestiune defectuoasă.

Întrebările parlamentare

Deputații în Parlamentul European pot 
adresa întrebări cu solicitare de răspuns 
scris sau oral, cu scopul de a trage la 
răspundere celelalte instituții ale Uniunii. 
Astfel, în mod regulat, Comisia și Consiliul 
sunt obligate să răspundă la întrebări, 
să furnizeze informații detaliate sau să ia 
parte la dezbateri în Parlament cu privire 
la chestiuni politice specifice.



98

5. Politica externă și drepturile omului

Înaltul Reprezentant pentru politica externă și de securitate comună (PESC) a Uniunii 
Europene răspunde în fața Parlamentului, iar acesta are dreptul de a fi informat și 
consultat cu privire la politicile din acest domeniu și, de asemenea, își poate folosi 
competențele bugetare pentru a determina amploarea și domeniul lor de aplicare.

Este nevoie de aprobarea Parlamentului pentru extinderea UE și pentru încheierea de 
acorduri comerciale și alte acorduri internaționale cu state din afara Uniunii Europene. 
Deputații în Parlamentul European dedică eforturi considerabile chestiunilor legate 
de drepturile omului și promovării valorilor democratice în întreaga lume, acordarea 
Premiului Saharov pentru libertatea de gândire fiind evenimentul anual principal care 
marchează activitatea Parlamentului în acest domeniu.

6. Petiţiile

Parlamentul European preia inițiativa în ceea ce privește promovarea transparenței, a 
caracterului deschis și a accesului public la universul uneori labirintic de la Bruxelles. 
Toți cetățenii europeni au dreptul de a înainta o petiție deputaților din Parlamentul 
European cu privire la probleme de mediu, conflicte cu autoritățile vamale, transferul 
drepturilor de pensie și alte chestiuni, cu condiția ca acestea să se numere printre 
competențele Uniunii Europene. Populația poate, de asemenea, să se adreseze 
Ombudsmanului European (un organism independent desemnat de Parlament), care 
are competența de a investiga acuzațiile de administrare defectuoasă sau abuzul de 
putere al unei instituții a Uniunii Europene.
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Dezbaterile și controversele politice sunt 
forța vie a oricărui organism ales în mod 
democratic. Parlamentul European, care 
este compus din politicieni cu diferențe 
de opinie semnificative în unele cazuri, 
nu face excepție în această privință.

Pentru a putea îmbina această gamă 
variată de opinii și naționalități               
într-un sistem funcțional, deputații 
în Parlamentul European au acționat 
întotdeauna prin intermediul grupurilor 
politice transnaționale constituite din 
membri din diferite țări, dar cu convingeri 
politice similare. Cooperarea strânsă cu 
deputații din alte țări, care împărtășesc 
în mare măsură convingerile lor politice 
este, pentru deputații în Parlamentul 
European, cea mai eficientă metodă 
de îndeplinire a obiectivelor lor la nivel 
european.

În prezent, în Parlamentul European 
există șapte grupuri politice, având un 
spectru politic variat și reprezentând 
peste 160 de partide naționale.

Grupurile politice joacă un rol extrem de 
important în activitatea Parlamentului, 
fiind actorii-cheie în ceea ce privește 
alcătuirea majorității de vot cu privire 
la legislație, buget și alte chestiuni. 
Grupurile stabilesc agenda parlamentară 
și joacă un rol decisiv în ceea ce privește 
alegerea Președintelui Parlamentului și a 
altor funcționari de rang înalt.

În conformitate cu Regulamentul de 
procedură al Parlamentului, membrii 
unui grup trebuie să împărtășească 
aceeași afinitate politică și trebuie să 
includă cel puțin 25 de membri din cel 
puțin o pătrime dintre statele membre 
(în prezent cel puțin șapte). Deputații 
neafiliați din Parlamentul European, care 
nu doresc sau care nu pot să adere la un 
grup, vor ocupa locuri separate.

Niciodată în istoria Parlamentului un grup nu a deținut o majoritate absolută 
a membrilor. Așadar, pentru a adopta legislația UE și pentru a aproba bugetul, 
grupurile trebuie să formeze o majoritate viabilă prin intermediul negocierilor și al 
compromisului. Prin urmare, este esențial ca grupurile să negocieze între ele, deși 
gradul de influență al grupului este direct proporțional cu mărimea acestuia.

Disciplina de grup în cadrul Parlamentului European este mai puțin strictă decât în 
anumite parlamente naționale. În unele cazuri, membrii aceluiași grup pot vota diferit, 
în funcție de interesul național. Cu toate acestea, la fel ca în parlamentele naționale, 
opiniile politice contradictorii cele mai frecvente reflectă orientarea stânga-dreapta. 
În ziua alegerilor europene, alegătorii vor decide asupra echilibrului de putere dintre 
grupuri.

Majoritatea grupurilor din Parlamentul European sunt afiliate la un partid politic 
paneuropean și aceste partide politice trebuie să propună candidați pentru postul de 
președinte al Comisiei.

GRUPURILE POLITICE: 
FORŢA MOTRICE A 
PARLAMENTULUI EUROPEAN

O CULTURĂ A COMPROMISULUI... 
ȘI UN ECHILIBRU DE PUTERE
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După ce voturile au fost numărate și după ce deputații în Parlamentul European au 
fost aleși, care va fi programul lor zilnic și ce influență pot avea ei asupra politicii din 
Bruxelles și Strasbourg?

Pentru a apăra interesele alegătorilor, majoritatea deputaților în Parlamentul European 
se vor afilia unui grup politic pentru a face front comun cu deputații în Parlamentul 
European din alte state membre care împărtășesc o perspectivă politică similară.

Deputații în Parlamentul European fac parte, de asemenea, dintr-o comisie 
parlamentară și își dedică timpul și energia pentru a analiza și îmbunătăți legislația la 
nivel european. În Parlament există 20 de comisii permanente, fiecare dintre acestea 
specializându-se în propriul domeniu de politică europeană. Aceste organisme 
reprezintă forța legislativă a Parlamentului European, în care se desfășoară cele 
mai importante negocieri și cele mai aprinse discuții contradictorii și sunt încheiate 
acorduri, deși deciziile finale sunt luate de toți cei 751 de deputați din Parlament prin 
votul din plen.

De asemenea, deputații în Parlamentul European pot fi membri ai delegațiilor 
interparlamentare, al căror rol este de a consolida legăturile cu parlamentele din țările 
din afara UE.

ACTIVITATEA UNUI DEPUTAT 
ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN

Președintele Parlamentului este ales din rândul celor 751 de deputați pe o perioadă 
de doi ani și jumătate și reprezintă Parlamentul în relațiile cu exteriorul, prezidează 
ședințele plenare și coordonează întreaga activitate a Parlamentului. Paisprezece 
vicepreședinți îl asistă în îndeplinirea acestor sarcini.

Procedurile acestui organism sunt coordonate de o comisie sau de un președinte de 
delegație. Coordonatorul este reprezentantul principal al grupului său politic într-o 
comisie, în timp ce raportorul este un deputat în Parlamentul European ales pentru a 
propune o anumită rezoluție sau act legislativ în Parlament.

FUNCŢIILE ÎN CADRUL 
PARLAMENTULUI
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Responsabilitatea gestionării interne a Parlamentului revine unor organisme diferite: 
Conferința președinților, alcătuită din Președintele Parlamentului și liderii grupurilor 
politice, adoptă deciziile politice; Biroul, format din Președinte și vicepreședinți, 
abordează chestiunile financiare, organizaționale și administrative; problemele 
administrative și financiare ale deputaților sunt responsabilitatea Colegiului chestorilor 
(un organism compus din cinci deputați în Parlamentul European, aleși de către 
instituție).

Primele alegeri directe pentru Parlamentul 
European au avut loc în 1979. Din 1958 
până în 1974, deputații în Parlamentul 
European au fost desemnați de 
parlamentele naționale ale statelor 
membre, toți deputații având mandat 
dublu.

Decizia și Actul privind alegerile europene 
prin vot universal direct au fost semnate 
la Bruxelles, la 20 septembrie 1976. 
După ratificarea acestora de către toate 
statele membre, primele alegeri au fost 
organizate pe 7 și 10 iunie 1979, fiind 
aleși 410 deputați. De atunci, au mai fost 
organizate alte șase alegeri.

Se organizează întotdeauna alegeri în 
statele membre care au aderat recent 
la UE, pentru a le permite acestora 
să își aleagă proprii reprezentanți în 
Parlamentul European, inclusiv la 
jumătatea mandatului. Este și cazul 
Greciei, în 1981, al Portugaliei și Spaniei, 
în 1987, al Suediei, în 1995, al Austriei 
și Finlandei, în 1996 și al Bulgariei și 
României, în 2007. În aprilie 2013, au 
fost organizate alegeri în Croația pentru 
a le permite deputaților în Parlamentul 
European din această țară să își înceapă 
mandatul după aderarea la UE, la 1 iulie 
2013.

ORGANISMELE DE CONDUCERE 
ALE PARLAMENTULUI

DATE REFERITOARE LA ALEGERILE 
EUROPENE ANTERIOARE 
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ESTE ÎN PUTEREA TA! DECIDE CINE VA CONDUCE EUROPA

RICARDO, PENSIONAR

ALIKI, STUDENTĂ

RUDI ȘI WEGENE, CUPLU DINA, VADIMS, KSENIJA ȘI MATVEJS, FAMILIE

TOM, FERMIER 

MAGDALENA, MUNCITOARE ÎN FABRICĂ
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VOTEAZĂ

ALEGEREA MEMBRILOR 
DIN ROMÂNIA 
ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN
25 MAI 2014

CINE?

UNDE?

CÂND?

EUROPA

DE CE?

CUM?

Este o instituţie administrativă autonomă fundamentală a statului român care 
urmăreşte organizarea şi desfăşurarea operaţiunilor electorale, în scopul asigurării 
condiţiilor corespunzătoare de exercitare a drepturilor electorale, a egalităţii de şanse 
în competiţia politică, a transparenţei în finanţarea activităţii partidelor politice şi a 
campaniilor electorale.

AUTORITATEA ELECTORALĂ 
PERMANENTĂ 
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Alegător resortisant - orice cetăţean al României, cu domiciliul sau reşedinţa în ţară 
ori în străinătate, care are dreptul de a alege membrii din România în Parlamentul 
European în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 33/2007.

Alegător comunitar - orice cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, altul 
decât România, care are dreptul de a alege în România pentru Parlamentul European, 
având domiciliul sau reşedinţa în România, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 
33/2007.

Persoană eligibilă comunitar - orice cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene 
care are dreptul de a fi ales pentru Parlamentul European, având domiciliul sau 
reşedinţa în România, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 33/2007.

Zi de referinţă - ziua votării pentru membrii din România în Parlamentul European.

Art. 5, alin. (1) - (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, privind organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările ulterioare.

Alegătorii resortisanţi 

Cetăţenii1 români care au vârsta de 18 ani, împliniţi până în ziua de referinţă inclusiv, 
cu domiciliul sau reşedinţa în ţară ori în străinătate. Art. 5, alin. (2) şi (5) din Legea nr. 
33/2007.

Alegătorii comunitari

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, care au reşedinţa sau domiciliul 
pe teritoriul României, au drept de vot şi de a fi aleşi ca membri din România în 
Parlamentul European, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, sub rezerva îndeplinirii 
cerinţelor Legii nr. 33/2007. Art. 5, alin. (9).

• persoanele care, în ziua de referinţă, sunt condamnate prin 
hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor 
electorale. Art. 5, alin. (6) din Legea nr. 33/2007; 

• debilii şi alienaţii mintal puşi sub interdicţie prin hotărâre 
judecătorească definitivă.

TERMINOLOGIA 
UTILIZATĂ LA ALEGERILE 
PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN

CINE 
ARE DREPT DE VOT? 

CINE 
NU ARE DREPT DE VOT? 

1 Potrivit dispoziţiilor art. 17 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene din 25 martie 1957 (versiunea 
consolidată publicată în Jurnalul Oficial C 325 din 24 decembrie 2002), “1. Prin prezentul Tratat se instituie 
cetăţenia Uniunii. Orice persoană care deţine cetăţenia unui stat membru va fi cetăţean al Uniunii. Cetăţenia 
Uniunii va completa, dar nu va substitui cetăţenia naţională. 2. Cetăţenii Uniunii se vor bucura de drepturile 
conferite de acest tratat şi se vor supune sarcinilor impuse prin acesta.”
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La acest tip de scrutin, cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în alt stat 
membru UE pot solicita să fie înscrişi în listele electorale ale acelui stat.

Alegătorul comunitar îşi exercită dreptul de a alege fie în statul membru de 
reşedinţă, fie în statul membru de origine. 
Nimeni nu poate vota mai mult de o dată în timpul aceloraşi alegeri.

În cazul în care Autoritatea Electorală Permanentă este informată de către o 
autoritate cu responsabilităţi similare din alt stat membru al Uniunii Europene, 
asupra faptului că un cetăţean român a fost înscris în listele electorale ale 
statului membru de reşedinţă, ia măsurile prevăzute de lege pentru radierea din 
copia de pe lista electorală permanentă a alegătorilor români înscrişi în listele 
electorale ale altui stat membru al Uniunii Europene. Art. 5, alin. (6) şi Art. 15, alin. 
(4) din Legea nr. 33/2007 

* ATENŢIE! Dacă vă prezentaţi la vot, însă constataţi că aţi fost omis din lista electorală 

permanentă sau din copia de pe lista electorală permanentă existentă la secţia de 

votare, faceţi dovada cu actul de identitate că domiciliaţi în raza teritorială a secţiei de 

votare respective.

Art. 13, alin.(1), (3), (5) şi art. 46, alin. (2) din Legea nr. 33/2007

Dacă în ziua de referinţă 
vă aflaţi Votaţi Veţi fi înscris în

În ţară, în localitatea de 
domiciliu

numai la secţia de votare la 
care sunteţi arondat *

Copia listei electorale 
permanente

În ţară, dar în altă localitate 
decât cea de domiciliu la orice secţie de votare Lista electorală 

suplimentară

În străinătate la orice secţie de votare Lista electorală 
suplimentară

PENTRU REPREZENTANŢII 
CĂRUI STAT MEMBRU UE PUTEŢI VOTA ?

UNDE PUTEŢI VOTA? 

VOTAREA LA SEDIUL SECŢIEI DE VOTARE
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IDENTIFICAREA SECŢIEI DE VOTARE 

Online: portalul Autorităţii Electorale Permanente (www.roaep.ro), cel al Biroului 
Electoral Central (www.bec2014.ro), al Ministerului Afacerilor Externe (www.mae.ro), 
site-ul instituţiilor prefectului şi al primăriilor, cele ale misiunilor diplomatice şi oficiile 
consulare ale României; 

Tipărituri: publicaţiile tipărite ale instituțiilor prefectului şi primăriilor afişate în locuri 
publice.

VOTAREA ÎN AFARA SEDIULUI SECŢIEI DE VOTARE
VOTAREA CU URNA SPECIALĂ

Art. 47, alin.(1) din Legea nr. 33/200; 
Decizia BEC nr. 10/ 2014 şi Decizia BEC nr. 13/2014

• dacă sunteţi netransportabili din motive de boală sau invaliditate vă puteţi 
exercita dreptul de vot cu ajutorul urnei speciale. Pentru aceasta trebuie să faceţi o 
cerere scrisă, depusă la secţia de votare cel mai târziu în preziua alegerilor la care 
să anexaţi copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că nu 
sunteţi transportabil.

• dacă sunteţi reţinuţi, deţinuţi în baza unui mandat de arestare preventivă sau dacă 
executaţi o pedeapsă privativă de libertate, dar nu v-aţi pierdut drepturile electorale, 
vă puteţi exercita dreptul de vot cu ajutorul urnei speciale. Pentru aceasta trebuie 
să faceţi o cerere scrisă la directorul penitenciarului sau al locurilor de deţinere, 
depusă la secţia de votare cel mai târziu cu două zile înainte de ziua de referinţă. 

Dacă cererea dumneavoastră pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei 
speciale (mobile) s-a aprobat, o echipă din cel puţin 2 membri ai biroului electoral al 
secţiei de votare se va deplasa la locul unde vă aflaţi, cu o urnă specială şi cu materialul 
necesar votării.
Urna specială se poate deplasa numai în raza teritorială arondată la respectiva secţie de 
votare.
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Art. 46, alin. (1) și art. 48, alin.(2) din Legea nr. 33/2007

Votarea se desfăşoară în data de 25 mai 2014 începând cu ora 7.00 şi se încheie la ora 
21.00. 
Alegătorii care la ora 21.00 se află în sala unde se votează pot să îşi exercite dreptul de 
vot.

CÂND 
PUTEŢI VOTA?

Alegătorii resortisanţi (cetăţeni români) care votează în ziua de referinţă în România:

Dacă au domiciliul în România
pot vota cu

Dacă au domiciliul în străinătate
pot vota cu

• cartea de identitate;
• cartea de identitate electronică; 
• cartea de identitate provizorie;
• buletinul de identitate; 
• paşaportul diplomatic;
• paşaportul diplomatic electronic;
• pașaport de serviciu;
• pașaport de serviciu electronic;
• carnetul de serviciu militar (elevii din 

şcolile militare). 

• paşaportul simplu;
• paşaportul simplu electronic;
• paşaportul simplu temporar;
• cartea de identitate provizorie;
• paşaportul diplomatic;
• paşaportul diplomatic electronic;
• pașaport de serviciu;
• pașaport de serviciu electronic.

CU CE ACTE 
PUTEŢI VOTA?

Alegătorii resortisanţi (cetăţeni români) care votează în ziua de referinţă în 
străinătate:

Dacă au domiciliul în România
pot vota cu

Dacă au domiciliul în străinătate
pot vota cu

• cartea de identitate;
• cartea de identitate electronică; 
• cartea de identitate provizorie;
• buletinul de identitate; 
• paşaportul diplomatic;
• paşaportul diplomatic electronic;
• pașaport de serviciu;
• pașaport de serviciu electronic;
• paşaportul simplu;
• paşaportul simplu electronic;
• paşaportul simplu temporar.

• paşaportul simplu;
• paşaportul simplu electronic;
• paşaportul simplu temporar;
• cartea de identitate provizorie;
• paşaportul diplomatic;
• paşaportul diplomatic electronic;
• pașaport de serviciu;
• pașaport de serviciu electronic.

ALEGĂTORUL COMUNITAR prezintă documentul de identitate valabil, prin care se 
înţelege orice document eliberat de statul membru al cărui cetăţean este titularul, altul 
decât România, şi care este considerat act de identitate în statul emitent.
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Pasul 1 – Verificarea regăsirii pe copia de pe lista electorală permanentă sau, după caz 
înscrierea în lista electorală suplimentară. 
Art. 46, alin.(3 şi (13), art. 13 din Legea nr. 33/2007.

Pentru efectuarea verificării prezentaţi un act de identitate valabil. Preşedintele 
biroului electoral al secţiei de votare sau membrul desemnat de acesta va verifica dacă 
sunteţi înscris în copia de pe lista electorală permanentă.

Pasul 2 – Înmânarea buletinului de vot şi a ştampilei cu menţiunea „Votat”.
Art. 46 alin.(3) din Legea nr. 33/2007

În baza semnăturii în copia de pe lista electorală permanentă sau în lista electorală 
suplimentară vi se vor înmâna buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea “VOTAT”.

Pasul 3 – Exercitarea dreptului la vot.
Art. 46 alin.(7)-(10) din Legea nr. 33/2007

După ce aţi primit buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea „VOTAT” veţi intra în 
cabina de vot. 

Exercitarea corectă a dreptului de vot se face prin aplicarea ştampilei în interiorul 
patrulaterului care cuprinde lista de candidaţi sau prenumele şi numele candidatului 
independent pe care îl votaţi. 

Încercaţi să nu staţionaţi prea mult timp în cabina de vot. 

Votaţi singur, deoarece este interzisă prezenţa oricărei alte persoane în cabina de 
vot. 

Numai în cazul în care un alegător nu poate să voteze singur din motive temeinice, 
constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, acesta are dreptul să 
cheme în cabina de votare un însoţitor ales de el, pentru a-l ajuta. Însoţitorul nu poate 
fi din rândul observatorilor sau al membrilor biroului electoral al secţiei de votare.

CUM VOTAŢI?

* ATENŢIE! Asiguraţi-vă că semnaţi în lista electorală la poziţia destinată dumneavoastră.

* ATENŢIE! Dacă aţi aplicat greşit ştampila cu menţiunea “VOTAT”, dar nu aţi introdus 

buletinul în urnă, puteţi solicita să vi se elibereze, dar numai o singură dată, un nou 

buletin de vot. Buletinul de vot greşit va fi reţinut şi anulat şi va fi făcută menţiunea 

corespunzătoare în procesul-verbal privind constatarea rezultatelor alegerilor pentru 

Parlamentul European din 25 mai 2014.

Dacă nu sunteţi înscris în copia de pe lista electorală permanentă veţi fi înscrişi în lista 
electorală suplimentară, în cazul în care vă aflaţi în una din situaţiile de mai jos:

• dacă în ziua de referinţă vă aflaţi în altă localitate decât cea de domiciliu;

• dacă în ziua de referinţă vă aflaţi în străinătate şi votaţi la orice secţie de votare 
organizată în străinătate;

• dacă vă exercitaţi dreptul de vot prin intermediul urnei speciale;

• dacă aţi fost omis din lista electorală permanentă sau din copia de pe lista electorală 
permanentă existentă la secţia de votare şi faceţi dovada cu actul de identitate că 
domiciliaţi în raza teritorială a secţiei de votare respective.
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Pasul 4 – Introducerea buletinului de vot în urnă. 
Art. 46 alin. (9) din Legea nr. 33/2007

După ce aţi votat veţi îndoi buletinul de vot, astfel încât pagina netipărită care poartă 
ştampila de control să rămână în afară, şi îl veți introduce în urnă, având grijă să nu se 
deschidă. Îndoirea greşită a buletinului nu atrage nulitatea acestuia.

Pasul 5 – Restituirea ştampilei de vot.
Art. 46 alin. (11) din Legea nr. 33/2007

Alegătorul restituie ştampila cu menţiunea “VOTAT”.

Pasul 6 – Aplicarea ştampilei sau timbrului autocolant, restituirea actului/ documentului de 
identitate, părăsirea secţiei de vot.
Art. 46 alin. (11) din Legea nr. 33/2007

După predarea ştampilei cu menţiunea „Votat” vi se va restitui actul de identitate.

Sunt considerate voturi valabil exprimate:

• voturile pe care ştampila cu mențiunea „VOTAT” este aplicată în interiorul unui singur 
patrulater;

• voturile pe care ştampila cu mențiunea „VOTAT” depășește limitele patrulaterului, dar 
opțiunea alegătorului este evidentă și nu atinge laturile vreunui alt patrulater;

• voturile pe care ştampila cu mențiunea „VOTAT” este aplicată în interiorul unui 
patrulater, dar pe buletinul de vot sunt înscrise diverse mențiuni ale alegătorului 
(votul este considerat valabil indiferent de mențiunile înscrise pe buletin);

• voturile pe care ştampila cu mențiunea „VOTAT” este aplicată în interiorul unui 
patrulater, dar pe buletinul de vot alegătorul a mai aplicat una sau mai multe 
ștampile fără să atingă vreun alt patrulater.

Sesizarea neregulilor
Art. 46, alin. (17) din Legea nr. 33/2007

Orice alegător prezent în secția de votare pentru exercitarea dreptului la vot poate 
sesiza în scris nereguli produse în timpul procesului de votare. Președintele biroului 
electoral al secției de votare, sau în lipsa acestuia, locțiitorul său, va primi și va înregistra 
sesizarea. 

Misiunea dumneavoastră s-a încheiat. 
Vă mulţumim!

* ATENŢIE! Verificaţi dacă pe actul de identitate vi s-a aplicat ştampila cu menţiunea 

“VOTAT” şi data scrutinului sau, după caz, un timbru autocolant cu menţiunea “VOTAT” 

şi data scrutinului.

DE REŢINUT...



32

Infracţiuni electorale 
Art. 385- 391 din Titlul IX Infracţiuni electorale 
Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare

Se consideră 
infracţiune 
electorală:

Detalii Pedeapsa

Frauda la vot Fapta persoanei care votează:
a) fără a avea acest drept;
b) de două sau mai multe ori;
c) prin introducerea în urnă a mai 

multor buletine de vot decât are 
dreptul un alegător. 

închisoare de la 6 luni la 
3 ani sau cu amendă şi 
interzicerea exercitării 
unor drepturi

Utilizarea unei cărţi de alegător sau a 
unui act de identitate nul ori fals sau 
a unui buletin de vot fals.

Împiedicarea 
exercitării 
drepturilor 
electorale

Împiedicarea, prin orice mijloace, a 
liberului exerciţiu al dreptului de a 
alege sau de a fi ales.

închisoarea de la 6 luni la 
3 ani

Atacul, prin orice mijloace, asupra 
locaţiei secţiei de votare.

închisoarea de la 2 la 7 ani 
şi interzicerea exercitării 
unor drepturi

Coruperea 
alegătorilor

Oferirea sau darea de bani, de 
bunuri ori de alte foloase în scopul 
determinării alegătorului să voteze 
sau să nu voteze o anumită listă de 
candidaţi sau un anumit candidat.
* Nu intră în categoria bunurilor 
menţionate cele cu valoare 
simbolică, inscripţionate cu 
însemnele unei formaţiuni politice.

închisoarea de la 6 luni 
la 3 ani şi interzicerea 
exercitării unor drepturi

Violarea 
confidenţialităţii 
votului

Violarea, prin orice mijloace, a 
secretului votului. amendă

Important: Tentativa la infracţiunile electorale se pedepseşte.

AFLĂ MAI MULTE 
ALEGERI2014.EU
• Vrei să afli mai multe despre ce propun partidele?
• Vrei să afli mai multe despre alegerile europene?
• Vrei să afli mai multe despre Parlamentul European și cu ce se ocupă concret?

Vizitează pagina noastră de internet dedicată alegerilor – toate informațiile despre 
cum îți poți exercita puterea în Europa. www.alegeri2014.eu 

Material realizat de Biroul de Informare al Parlamentului European în România şi 
Autoritatea Electorală Parmanentă – Centrul de studii, parteneriate şi programe pentru 
dezvoltarea managementului electoral.

DE CE SĂ VOTEZI?
La aceste alegeri europene, votul va avea un 

impact mai mare ca niciodată.

• Alege direcția în care se îndreaptă Europa. În următorii ani ne 

așteaptă decizii importante. Structura politică a Parlamentului 

European va determina modul în care vor fi luate aceste decizii. 

Și aceasta depinde de tine.   

 
• Alege cine va conduce Europa. Pentru prima oară, numirea 

președintelui Comisiei Europene depinde de alegerile 

europarlamentare. Ai șansa să îți spui cuvântul și să alegi cine va 

avea această funcție.  

 
• Votează pentru a schimba ceva. Deciziile Parlamentului European 

îți afectează viața de zi cu zi. Asigură-te că ai un cuvânt de spus în 

luarea acestor decizii. Puterea Parlamentului European în Europa 

este puterea ta. Folosește-ți această putere! 
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