EXPUNERE DE MOTIVE
la Legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
În prezent, organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale este reglementată
prin Legea nr. 70/1991, care a suferit numeroase modificări în decursul timpului,
fapt care îngreunează activitatea celor chemaţi să o aplice în procesul electoral.
În vederea organizării şi desfăşurării alegerilor locale din anul 2004, se
impune elaborarea şi adoptarea unei noi legi care să reglementeze regimul
alegerilor locale.
Noul act normativ, care se intitulează, în concordanţă cu prevederile
Constituţiei, „Lege pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale”,
conţine, în principal, următoarele reglementări:
- organizarea de secţii de votare, de regulă, în toate satele, indiferent de
numărul locuitorilor;
- exercitarea dreptului de vot se face numai pe baza actului de identitate.
Cărţile de alegător nu se folosesc la alegerile locale;
- se accentuează faptul că exercitarea dreptului de vot se face numai în
localitatea în care alegătorul îşi are domiciliul şi numai la secţia de votare la care
este arondată strada sau imobilul în care acesta domiciliază şi unde este trecut în
copia de pe lista electorală permanentă sau în lista suplimentară;
- eliminarea listelor electorale speciale şi separate, urmând a se folosi
numai listele suplimentare (alături de copiile de pe listele electorale permanente) pe
care le va întocmi primarul, pentru persoanele care şi-au stabilit reşedinţa în
localitatea respectivă cu trei luni înainte de data alegerilor. În ziua alegerilor,
preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va întocmi şi el o listă
suplimentară, în care vor fi trecute persoanele care nu au fost înscrise pe listele
suplimentare întocmite de primar, dacă fac dovada că domiciliază de mai mult de 3
luni în localitatea respectivă şi sunt arondate secţiei de votare în cauză;
- pentru repartizarea mandatelor de consilier se stabileşte, mai întâi, un
prag electoral de 5%. La repartizare vor participa numai partidele politice, alianţele
politice, alianţele electorale şi candidaţii independenţi care au întrunit pragul
electoral. În cazul alianţelor politice şi alianţelor electorale se adaugă două procente
pentru al doilea membru al alianţei şi câte un procent pentru ceilalţi membrii, fără a
se putea depăşi 8%;
- după stabilirea partidelor politice, alianţelor electorale şi candidaţilor
independenţi care au obţinut pragul electoral, se totalizează voturile valabil
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exprimate, obţinute de aceştia la nivelul circumscripţiei electorale, iar rezultatul se
împarte la numărul de mandate de repartizat şi se obţine coeficientul electoral.
- fiecărui partid politic, alianţă politică şi alianţă electorală i se
repartizează atâtea mandate de câte ori se include coeficientul electoral în voturile
valabil obţinute de fiecare.
Candidaţilor independenţi care au obţinut pragul electoral, li se
repartizează un mandat.
- voturile rămase din prima etapă pentru fiecare partid politic şi alianţă,
precum şi voturile partidelor şi alianţelor care au întrunit pragul, însă nu şi
coeficientul electoral, deci nu au obţinut mandate în prima etapă, se aşează într-un
tabel, în ordine descrescătoare. Se atribuie câte un mandat, din cele rămase, în
ordinea înscrierii în tabel. Candidaţii independenţi nu participă în această etapă.
Dacă nici una dintre organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale, alta decât cea maghiară, nu a obţinut cel puţin un mandat în prima etapă,
se atribuie un singur mandat din cele rămase pentru etapa a II-a, organizaţiei care a
realizat pragul electoral şi cel mai mare număr de voturi dintre toate organizaţiile
respective. Mandatul se acordă chiar dacă numărul de voturi obţinut nu se
încadrează, în ordinea descrescătoare, la o poziţie care i-ar da dreptul la cel puţin
un mandat. Dacă, pentru etapa a doua, a rămas un singur mandat, acesta se va
atribui organizaţiei minorităţii naţionale respective.
Legea cuprinde prevederi referitoare la stabilirea ordinii de înscriere a
listelor de candidaţi şi a independenţilor în buletinele de vot. Ordinea se stabileşte
în două etape: în prima etapă, participă la tragerea la sorţi numai partidele politice
parlamentare şi alianţele acestora, iar în etapa a doua, tragerea la sorţi se face între
partidele neparlamentare. Ordinea din prima etapă este valabilă pentru întregul
judeţ.
La alegerea primarilor, potrivit legii, se vor organiza două tururi de
scrutin.
De asemenea, se stabilesc reguli precise şi severe pentru folosirea urnei
speciale. Aceasta va fi folosită numai în cazul persoanelor efectiv netransportabile
şi numai la solicitarea scrisă a acestora. Vor putea vota cu ajutorul urnei speciale
numai persoanele care au domiciliul în acea localitate şi care sunt arondate la secţia
de la care se solicită urna. Urna specială poate fi utilizată numai de membrii
biroului electoral; încredinţarea urnei altor persoane constituie infracţiune.
La intrarea în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr. 70/1991
privind alegerile locale, cu modificările ulterioare.
Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

