
 
 

Fundația CDIMM Maramureș 

CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREȘ 

 



500 CENTRE EUROPE DIRECT în  

28 EU state membre 

România – 31  

Centre Europe Direct 

Număr de telefon cu apel gratuit  

00800 67 89 10 11 

http://europa.eu/europedirect/ 



Alegeri pentru  
Parlamentul 

European 

• 22 - 25 Mai 2014 
• 751 MEPs - deputați 

• http://www.elections2014.eu/ 

Acum e altfel  

 Acționează. Reacționează. Decide. 



Trei actori cheie ai UE 

Parlamentul European 
- vocea cetăţenilor 
Martin Schulz, preşedintele  
Parlamentului European  

 
 

Consiliul European (șefii statelor 
membre) şi Consiliul Uniunii Europene 
- vocea statelor membre  
Herman Van Rompuy, preşedintele Consiliului  
European  
Grecia deține președinția UE  în perioada ianuarie-iunie 2014. 

Italia va deține președinția UE în a doua jumătate a anului 2014. 

 
 

Comisia Europeană 
- promotoarea interesului comun 
José Manuel Barroso, preşedintele 
Comisiei Europene 
 





Parlamentul European – vocea 
cetăţenilor 

4 Adoptă legislaţia şi bugetul UE, împreună cu Consiliul de Miniştri 

4 Asigură controlul democratic al activităţii tuturor instituţiilor UE 



Grupuri politice în Parlamentul 
European (iulie 2013) 

Grup parlamentar: - min 25 membri 

    - ¼ state membre 

15 europarlamentari români  

10 europarlamentari români 

4 europarlamentari români  

4 europarlamentari români 



În baza Tratatului de la Lisabona, nicio ţară 

nu poate avea mai puţin de 6 reprezentanţi 

sau mai mult de 96. 



Locațiile PE: 

- Strasbourg: 12 perioade 

de sesiune pe an  

- Bruxelles: perioade 

suplimentare de sesiune și 

reuniuni ale comisiilor și ale 

grupurilor politice. 



Legea electorală 

Sistem de liste deschise 
Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, 

Estonia, Finlanda, Irlanda, Italia, Letonia, 

Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, 

Slovacia, Slovenia și Suedia. 

Franța, Germania, Grecia, Ungaria, 

Portugalia, România, Spania și Regatul 

Unit (cu excepția Irlandei de Nord) 

- Vot universal direct, în mod   

   liber și confidențial 

- Reprezentare proporțională 

- Perioada alegerilor 

Norme comune ale UE 

Votarea este obligatorie în Belgia, Cipru, Grecia și Luxemburg 

 alegătorii pot alege unul sau mai 

mulți candidați de pe listă 

Irlanda, Malta și Irlanda de Nord 

Sistem de liste închise 

Sistemul de vot unic transferabil 



Legea electorală 

Există diferențe între statele 

membre cu privire la vârsta 

minimă pentru a participa la vot și 

vârsta minimă pentru a fi ales.  

 

În mai multe state membre, se 

poate vota și candida la vârsta 

de 18 ani (Danemarca, 

Finlanda, Germania, 

Luxemburg, Țările de Jos, 

Portugalia, Slovenia și Suedia). 

 

În Austria vârsta minimă de vot 

este de 16 ani, iar cea pentru a 

candida este de 18 ani. 

 

Italia, Grecia și Cipru - vârstele 

minime sunt de 18, respectiv 25 

de ani. 



Legea electorală 

FIECARE STAT MEMBRU ÎȘI POATE STABILI 

CIRCUMSCRIPȚIILE ELECTORALE 

- Majoritatea statelor membre au 

preferat să considere întreaga țară o 

circumscripție electorală unică. 

- Belgia, Franța, Irlanda și Regatul Unit 

au mai multe circumscripții sau zone 

electorale. 

- În Germania, Italia și Polonia, voturile 

sunt, de asemenea, exprimate în 

circumscripții electorale separate, dar 

rezultatele alegerilor sunt stabilite la 

nivel național. 



Dreptul la vot  

Cetățenii UE care locuiesc într-o altă țară au 

dreptul să voteze și să candideze la 

alegerile europene din țara lor de reședință, 

dar în acest caz legislația electorală 

națională poate stabili anumite proceduri 

specifice.  

 

De regulă, cetățenii au dreptul de a vota în 

țara lor de origine (de exemplu, prin poștă 

sau la ambasadă), dar acest lucru depinde și 

de legislația electorală națională. 

 

Există numeroase exemple de deputați aleși 

în Parlamentul actual care au candidat la 

alegeri într-o altă țară decât țara lor de 

origine.  



Dreptul la vot  

La alegerile europene, puteţi vota 

şi candida într-o singură ţară. 

 

Dacă decideţi să votaţi sau să 

candidaţi în ţara în care locuiţi, 

nu mai puteţi face acest lucru 

în ţara de origine. 

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_ro.htm 





http://www.primulvot.ro/ 

https://www.registrulelectoral.ro/ 

Autoritatea Electorală Permanentă 



Mulţumim pentru atenţie! 
Margareta Căpîlnean 

Centrul Europe Direct Maramureş 

Bd. Traian 9/16, Baia Mare 

0262.224870, 222409, 221380 

http://europedirect.cdimm.org/ 

europedirect@cdimm.org 

https://www.facebook.com/EuropeDirectMaramures 

https://www.facebook.com

/EuropeDirectMaramures 
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