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BIROUL ELECTORAL CENTRAL
PENTRU ALEGERILE PARLAMENTARB PARTIALE

DIN DATA DE 25 MAI 2OI4
Str. Stavropoleos, Nr. 6, Bucuregti, Sector 3,030084

Tel./fax 021.3 10.08.57
E-mail secretariatbec@roaep.ro; website www.roaep.tqbgepp2!!!/

Biroul Electoral de Circumscrip{ie

Doamnei/I)omnului Pregedinte,

(toate circumscripf iile)

Avdnd in vedere prevederile art. 29 alin. (7) privind restituirea depozitelor candidalilor la
funclia de deputat sau de senator din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputajilor gi a
Senatului gi pentru modificarea gi completarea Legii nr. 67 /2004 pentru alegerea autoritdtilor
administraliei publice locale, a Legii administraliei publice locale nr. 215/2001 qi a Legii nr.393/2004
privind Statutul aleqilor locali, cu modificdrile qi completdrile ulterioare Ei dispoziliile art. 4 din
HotirArea Autoritilii Electorale Permanente nr. 8/2014 pentru aprobarea normelor pentru constituirea qi
restituirea depozitelor candidaJilor la funclia de deputat sau de senator la alegerile parliale pentru
Camera Deputalilor gi Senat din data de 25 mai2014, vi rugdm sA ne transmiteli in perioada 13 mai -
16 mai 2014, urmdtoarele documente:

1. Lista candidalilor pe colegii uninominale Ei conpetitori electorali, conform Anexei
nr. 1 qi copii ale dovezilor constituirii depozitelor pentru acegti candidafi.

2. Lista persoanelor ale clror candidaturi nu au rimas definitive, conform Anexei nr.
2, copii ale documentelor care atesti respingerea, retragerea, renunfarea sau decesul unui
candidat pAnd la data rimAnerii definitive a candidaturilor qi copii ale dovezilor constituirii
depozit^elor pentru aceste persoane, dacd este cazul.

In vederea transmiterii documentelor de mai sus, se va proceda astfel:
Se vor completa datele in formularul Anexa nr. 1 pentru toji competitodi electorali care

participd la alegeri in circumscriplia dumleavoastrd, la carc se vor arexa toate copiile dovezilor
constituirii depozitelor candidalilor in ordinea completdrii anexei.

In cazul in care existd situalii de candidaturi care nu au rdmas definitive datoritd respingerii,
retragerii, renunldrii sau a decesului unui candidat pdnd la data rdmAnerii definitive a candidaturilor, se
vor completa datele in formularul Anexa nr. 2 \a care se vor anexa in copie documente care atestd una
din situaliile de mai sus gi toaie copiile dovezilor constituirii depozitelor acestor candidaturi in ordinea
comoletdrii anexei.

Cdtre



Lista de candidafi pe colegii uninominale qi competitori electorali (Anexa nr. 1) qi lista cu
persoanele ale ciror candidaturi nu au rdmas definitive (Anexa nr. 2) vor fi sefirnate qi qtampilate de
preqedintele biroului electoral de circumscriptie.

Documentele previzute mai sus se vor introduce ln plic gi vor fi transmise prin pogta militar6
Biroului Eleotoral Cental pentru alegerile parlamentaxe par.tiale din data de 25 mA iOt+,la adresa
menlionati in antet.

Anexele nr. 1 gi 2 (format xls.) pot fi descdrcate de pe site-ul http://www.roaep.ro/becpp2014/ la
secfiunea Comunicate.

Pentru inforrnat'i suplimentare puteli suna la tel./fax 021 .3 10.08.57.

Cu stimd,



Anexa nr. 1

CAMERA DEPUTAŢILOR

1

...

                                                                                                                        

SENAT

1

...

***) Se va completa cu acronime denumirea partidului care l-a propus, în cazul în care competitorul electoral este o alianţă politică sau alianţă electorală.

Competitorul electoral**)

Competitorul electoral**)

**) Se va completa cu denumirea completă a partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri sau menţiunea „candidat independent”.

*) În cazul municipiului Bucureşti se va scrie „Municipiul Bucureşti”.

LISTA CANDIDAŢILOR

pentru alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din 25 mai 2014

Circumscripţia electorală nr. .........., judeţul*) ................................

Apartenenţa politică***)

Apartenenţa politică***)

Nr. crt. Colegiul uninominal Numele şi prenumele Codul numeric personal

Nr. crt. Colegiul uninominal Numele şi prenumele Codul numeric personal



Anexa nr. 2

CAMERA DEPUTAŢILOR

1
...

                                                                                                                        
SENAT

1
...

***) Se va completa cu acronime denumirea partidului care l-a propus, în cazul în care competitorul electoral este o alianţă politică sau alianţă electorală.

LISTA PERSOANELOR
ale căror candidaturi nu au rămas definitive la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din 25 mai 2014

Circumscripţia electorală nr. .........., judeţul*) ................................

Numele şi prenumele Codul numeric personal

Motivul nerămânerii 
definitive a 
candidaturii****)

Apartenenţa 
politică***)

Nr. 
crt. Colegiul uninominal Numele şi prenumele Codul numeric personal

****) Se va completa cu unul din motivele nerămânerii definitive a candidaturii astfel: respingere, renunțare, retragere, deces. 

Motivul nerămânerii 
definitive a 
candidaturii****)

*) În cazul municipiului Bucureşti se va scrie „Municipiul Bucureşti”. 
**) Se va completa cu denumirea completă a partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri sau menţiunea „candidat independent”.

Competitorul electoral**)

Competitorul electoral**) Apartenenţa 
politică***)

Nr. 
crt. Colegiul uninominal 
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