
EXPUNERE DE MOTIVE

la Legea privind modificarea şi completarea Legii nr.
68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului.

Asigurarea unor alegeri libere şi corecte impune realizarea, cu
profesionalism şi bună – credinţă, a tuturor acţiunilor specifice,
atât în timpul campaniilor electorale, cât şi pe durata desfăşurări
efective a alegerilor.

Buna desfăşurare a procesului electoral implică însă, în
mod obligatoriu, să se desfăşoare unele activităţi cu caracter
tehnico – organizatoric, specifice şi în perioada dintre două
scrutine, cum ar fi actualizarea listelor electorale permanente;
perfecţionarea şi modernizarea echipamentelor electorale(urne,
cabine, modele de buletine de vot, ştampile) şi nu în ultimul
rând, pregătirea şi familiarizarea cetăţenilor cu specificul
sistemului de vot românesc, cu modul de exercitare a acestui
drept constituţional fundamental; pregătirea şi instruirea
persoanelor care “potenţial, pot face parte din birourile
electorale şi, cu precădere, ca preşedinţi ai acestora.

Experienţa alegerilor desfăşurate în ţara noastră începând
cu 20 mai 1990 a demonstrat că, desfăşurarea activităţilor de
natura celor enumerate mai înainte, numai după declanşarea
campaniei electorale. Şi numai de către autorităţile publice
locale şi birourile constituite în acest scop potrivit legislaţiei în
vigoare este deficitară, având un ridicat grad de improvizaţie.

Deficienţele existente în acest domeniu au fost semnalate
atât de organismele internaţionale cât şi de societatea civilă
românească dar, mai ales de observatorii externi, care au
participat la alegerile desfăşurate în ţara noastră în ultimii 12
ani.

Pentru remedierea acestei situaţii şi introducerea
profesionalismul în acest domeniu este necesar să se constituie
un organism central specializat, cu activitate permanentă, care sa
organizeze şi să răspundă de prestaţiile specifice procesului
electoral. Se impune, de asemenea , să se revadă componenţa
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actualului Birou Electoral Central constituit după declanşarea
campaniei electorale, şi să se coreleze atribuţiile acestuia cu cele
ale organismului nou propus.

În acest scop, am elaborat alăturatul proiect de lege prin
care se impune înfiinţarea Autorităţii Electorale Permanente, ca
instituţie administrativă autonomă, care sa asigure, la nivel
naţional, aplicarea dispoziţiilor legale referitoare la organizarea
şi desfăşurarea procesului electoral, precum şi realizarea unor
activităţi specifice în intervalul dintre două perioade electorale.

Înfiinţarea Autorităţii Electorale Permanente se face prin
modificarea şi completarea în mod corespunzător a Legii nr.
68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. 

Se propune ca Autoritatea Electorală Permanentă sa fie
condusă de in preşedinte cu rang de secretar de stat, numit de
Camerele reunite ale Parlamentului, şi de doi vicepreşedinţi
numiţi. Câte unul de preşedintele României şi de Primul
Ministru.

Autoritatea Electorală Permanentă va avea un aparat de
specialitate propriu, a cărei organizare şi funcţionare se vor
stabili prin Regulamentul aprobat de Birourile permanente ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor.

Autoritatea va putea avea filiale, care se vor organiza în
regiunile de dezvoltare.

Autoritatea va avea competenţe generale care se vor
exercita, în principal, între două perioade electorale.

Faţă de cele prezentate, Parlamentul României a adoptat
Legea privind modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului .
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