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CNUE SE ALĂTURĂ CAMPANIEI DE SUSȚINERE  

A ALEGERILOR EUROPARLAMENTARE  

 

 

Consiliul Notariatelor din Uniunea Europeană și Parlamentul European au semnat un 

Memorandum de Înțelegere în vederea susținerii campaniei intitulate „De data asta 

votez”, având ca obiectiv stimularea participării cetățenilor europeni la alegerile 

europarlamentare din perioada 23-26 mai 2019. 

 

În urma deciziei Adunării Generale, de la sfârșitul lunii martie a.c., Consiliul Notariatelor din 

Uniunea Europeană s-a alăturat campaniei inițiate de Parlamentului European în vederea 

informării cetățenilor europeni cu privire la importanța participării la alegerile 

europarlamentare ce urmează să aibă loc în perioada 23-26 mai 2019.  

Președintele CNUE, dl. Pierre-Luc Vogel a argumentat necesitatea parteneriatului cu 

Parlamentul European astfel: „În contextul provocărilor de ordin social, economic și politic 

cu care se confruntă Uniunea Europeană, este de datoria noastră să  evidențiem importanța 

alegerilor europene. Trebuie să ne asigurăm că partidul absenteiștilor nu constituie partidul 

european majoritar.” 

Angajamentul CNUE a fost formalizat prin semnarea unui Memorandum de Înțelegere cu 

Parlamentul European, conform căruia forul european reprezentativ al notariatelor din 22 de 

state membre va promova campania „De data asta votez” în rândurile notarilor și cetățenilor 

europeni. Misiunea CNUE este aceea de evidențiere a importanței și relevanței alegerilor 

europarlamentare, concomitent cu  încurajarea participării la vot. 

În ultimele trei decenii și jumătate, interesul electoratului european pentru procesul 

democratic de desemnare a membrilor Parlamentului European a cunoscut un declin vizibil, 

tendință evidențiată de prezența din ce în ce mai scăzută la vot. Conform raportului 

Parlemeter 2017, în anul 1979 s-a prezentat la urne 61,9% din electoratul european, 

comparativ cu 42,6% în anul 2014, când au avut loc ultimele alegeri europarlamentare 

(http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2017/citizens-views-on-ep-and-
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eu/report/en-report-citizens-views-on-ep-and-eu-201710.pdf). Același raport mai arată că 55% dintre 

cetățenii Uniunii Europene și-au exprimat intenția de a vota în alegerile europarlamentare de 

anul acesta.  

Înființat în anul 1993, odată cu edificarea pieței unice europene, Consiliul Notariatelor din 

Uniunea Europeană este organismul oficial reprezentativ al profesiei notariale în relațiile cu 

instituțiile Uniunii Europene. Notariatele naționale care fac parte din CNUE sunt cele din 

Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Estonia, Franța, Germania, Grecia, 

Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, România, 

Slovacia, Slovenia și Spania. Acestea reprezintă interesele profesionale a peste 40.000 de 

notari și 200.000 de angajați ai birourilor notariale din cele 22 de state membre CNUE. 

Notariatul român a aderat la CNUE în anul 2007.  

 

 

București, 8 aprilie 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biroul Comunicare și Relații Publice 
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