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BIROUL ELECTORAL CENTRAL 

PENTRU ALEGERILE PARLAMENTARE PARŢIALE  

DIN DATA DE 25 MAI 2014 
 

Str. Stavropoleos, Nr. 6, Bucureşti, Sector 3, 030084 

Tel./fax 021.310.08.57 

E-mail secretariatbec@roaep.ro; website www.roaep.ro/becpp2014/ 
     

Comunicat privind rezultatele provizorii 
Înregistrate la centralizarea voturilor la alegerile parlamentare parţiale pentru Camera 
Deputaților, Circumscripţia Electorală nr. 25 judeţul Ilfov, Colegiul Uninominal nr. 4 

25 mai 2014 

 

a 
Numărul   total   al   alegătorilor   prevăzuţi  în  listele electorale din 
colegiul uninominal 
(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3) 

73657  

a1 
din care: 
-  Numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de pe listele  electorale 
permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) 

72836  

a2 
 -  Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare 
(pct. a2 ≥ pct. b2) 814  

a3 
-  Numărul total al alegătorilor care au solicitat să voteze cu ajutorul urnei 
speciale*)  ( pct. a3 ≥ pct. b3) 7  

b 
Numărul   total   al   alegătorilor care s-au prezentat la urne,  înscrişi  în  
listele electorale din colegiul uninominal 
(pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3) 

26167
 

b1 
din care:  
-  Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în 
copiile de pe listele  electorale permanente  

25346  

b2 
-  Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în 
listele electorale suplimentare  814  

b3 -  Numărul total al alegătorilor care au votat  cu ajutorul urnei speciale
*)

 7  

c Numărul buletinelor de vot primite (pct. c≥pct. d+pct. e+pct. f+pct. g) 80032  

d Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate 53865  

e 
Numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. e ≤ [pct. b – (pct. f + 
pct. g)];  pct. e = Suma voturilor valabil exprimate la pct. h) 24938  

f Numărul voturilor nule 1177  

g Numărul voturilor albe 51  

*) conform art. 42 alin. (22
1
) şi alin. (22

2
) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare 
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h. Numărul total al voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare CANDIDAT pentru  
funcţia de DEPUTAT:  
 
 

Numele şi prenumele 
candidatului 

*)
 

Denumirea partidului politic, a 

organizaţiei cetăţenilor aparţinând 

unei minorităţi naţionale,  alianţei 

politice, alianţei electorale sau 

menţiunea „Candidat independent” 

Nr. 
crt. 

Număr voturi valabil 
exprimate obţinute 

Andrei-Daniel Gheorghe Partidul Naţional Liberal 1 12493  

Vasile Dumitru Partidul Democrat Liberal 2 1571  

Gabriela Szabo Alianţa electorală PSD-UNPR-PC 3 7605  

Dumitru Simion Partidul Mişcarea Populară 4 1694  

Andrei-Octavian 
Ciozvardă-Diaconescu 

Partidul Forţa Civică 5 427 

Ion Rogoveanu Partidul Poporului Dan Diaconescu 6 

 

781 

 

Michael Heimann Partidul România Mare 7 

 

367 

 
 

*) În ordinea rezultată din tragerea la sorţi, conform art. 34 alin. (2) din Legea nr.  35/2008 pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor şi a Senatului, cu modificările şi completările ulterioare 
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