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Consiliilor electorale de circumscriptie
(conform listei)
Copie: Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare

Prin prezenta, vi aducem la cunoqtinfi cd centrul parteneriat pentru Dezvoltare a
informat comisia Electorald centrala despre intenlia de a efectua o analiz6,, din perspectiva de
gen, a listelor de candidati gi a declaraliilor de avere ale candidalilor la func{ia de primar in
alegerile locale generale din 14 iunie 2015. in acest scop, centrul a contractat operatori. lisra
carora se anexeazi.

Potrivit art. 28

lit. h) din codul electoral, consiliul electoral de circumscriplie are

atributia sd asigure accesul publicului la declaratiile cu privire la venituri
$i proprietate ale
candidalilor in alegerile locale, iar la art. 44 alin. (7) din acelaqi cod se stabile$te ci organul
electoral, dupi expirarea termenului prevazut pentru inregistrarea candidalilor, publicd integral
lista canclidalilor pe care i-a inregistrat. in temeiul acestor prevederi legale, Comisia soliciti s6
fie pusd la dispozilia operatorilor contractati informalia la acest subiect.
in context, atragem atentia asupra caracterului personal al datelor inscrise in listele
candidalilor gi in declarafii, colectarea gi prelucrarea acestora urmind sd se face in corespundere
cu Legea nr. 133 din 8 iulie 201l privind proteclia datelor cu caracter personal.
Astfel, operatorilor, in baza unei solicitiri depuse pe numele pregedintelui organului
electoral 9i Ia prezentarea actului de identitate, li se va acorda posibilitatea de a studia listele
candidalilor gi declaratiile de avere, precum gi de a efectua notite, dar cu conditia semnirii de
cdtre llecare operator a declaraliei de confidenlialitate (conform modelului anexat).
consiliile vor inlreprinde mdsuri pentru a nu admite efectuarea copiilor de pe documente,
accesul neautorizat la acestea, modificarea, distrugerea, deteriorarea gi rispindirea, precum gi
scoirterca lor din localul organului electoral.
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