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CUVÂNT ÎNAINTE 
 
 
 
 Una din consecinţele reglementării constituţionale şi legale a unor alegeri democratice, în 
România, a fost apariţia Biroului Electoral Central structură statală cu importante atribuţii în domeniul 
organizării şi desfăşurării operaţiunilor electorale şi în general, a alegerilor. 
 În multitudinea de atribuţii, pe care le are Biroul Electoral Central, este şi cea de urmărire a 
aplicării dispoziţiilor legale privitoare la alegerile pe întregul teritoriul al ţării, de asigurare a interpretării 
şi  de aplicare uniformă a acestora. În exercitarea atribuţiilor sale legale, Biroul Electoral Central adoptă 
hotărâri, care sunt obligatorii pentru toate autorităţile, instituţiile publice, birourile electorale, precum şi 
pentru toate organismele cu atribuţii în materie electorală. 
 De regulă, hotărârile Biroului Electoral Central, prin care se dau interpretări obligatorii unor 
prevederi ale legilor electorale, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Cu toate acestea, 
nu toate asemenea hotărâri au fost astfel publicate şi, în plus, au fost adoptate o serie de hotărâri, care 
nu fac parte din această categorie, dar care sunt deosebit de importante, şi care nu au fost publicate. 
 În acelaşi timp, de la data la care au fost organizate primele alegeri democratice în România, 
hotărârile pronunţate de Biroul Electoral Central nu au fost valorificate în nici un mod, cu toate că poziţia 
Biroului Electoral Central, în ierarhia electorală, era şi este cea mai înaltă. În alte cuvinte, era şi este 
necesară valorificarea judecăţilor de valoare ale Biroului Electoral Central, cuprinse în hotărârile 
pronunţate de acesta, cel puţin în redactarea unor viitoare acte normative şi chiar în orientarea practicii 
birourilor electorale, care vor funcţiona pentru viitoarele alegeri. 
 În aceste condiţii, Autoritatea Electorală Permanentă a considerat necesară tipărirea lucrării  „ 
Hotărâri de interpretare ale Biroului Electoral Central 1996-2004”, care se adresează tuturor autorităţilor 
şi instituţiilor publice sau oricăror entităţi implicate în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, precum şi 
tuturor celor interesaţi de aceste documente. 
 Întrucât Biroul Electoral Central a pronunţat hotărâri atât pentru alegerile parlamentare şi 
prezidenţiale, pe de o parte, cât şi pentru alegerile locale, lucrarea se referă la toate aceste alegeri. Ca 
urmare, hotărârile publicate în lucrare sunt grupate în cele pentru alegerile prezidenţiale şi 
parlamentare, precum şi cele pentru alegerile locale. 
 Perioada 1996-2004 a fost impusă de materialul pe care l-am avut la dispoziţie, lucrarea 
urmând să fie actualizată periodic. 
 
 
 
 
       Dr. Octavian OPRIŞ, 
 
     Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente  
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HOTĂRÂREA Nr. 39  

din 21 octombrie 1996 
privind asigurarea interpretării şi aplicării uniforme a dispoziţiilor legale privitoare la 

alegerile  
parlamentare şi prezidenţiale din 3 noiembrie 1996 

 
Publicată în Monitorul Oficial  nr. 270 din 31 octombrie 1996 
 
 
Biroul Electoral Central,  luând în discuţie problemele de pe ordinea de zi, hotărăşte: 

 
1. Referitor la aplicarea art. 66 alin. (5)1 din Legea nr. 68/1992: 
 Partea întreaga a cât-ului, rezultat prin împărţirea numărului total al resturilor (voturi neutilizate 

sau inferioare coeficientului electoral de circumscripţie) unui partid politic sau unei alianţe politice la 
coeficientul electoral pe ţară, reprezintă numărul de mandate ce se mai cuvin partidului sau alianţei 
pentru a fi repartizate la nivel de ţara. 

2. Referitor la aplicarea art. 66 alin. (6) lit. a) paragraful 42 din Legea nr. 68/1992: 
Partea întreagă a cât-ului supraunitar, rezultat prin împărţirea numărului (produsului) din lista 

ordonată pe ţară (obţinută potrivit art. 66 alin. (6) lit. a) paragraful 2) la repartitorul circumscripţiei de la 
care provine, reprezintă numărul de mandate ce-i revin partidului politic sau alianţei politice în 
circumscripţia respectivă, în condiţiile în care acesta mai are dreptul să primească mandate şi mai are 
candidaţi în listă, iar circumscripţia mai are mandate nerepartizate. 

3. Referitor la aplicarea art. 66 alin. (6) lit. a) paragraful 63 din Legea nr. 68/1992: 
Dacă numărul (produsul) din lista ordonată pe ţară este mai mic decât repartitorul circumscripţiei 

(cât-ul rezultat prin împărţirea numărului din lista ordonată pe ţară la repartitorul circumscripţiei este 
subunitar), se acordă un mandat partidului politic sau alianţei politice în cauză, în condiţiile în care 
acesta mai are dreptul să primească mandate şi mai are cel puţin un candidat în listă, iar circumscripţia 
mai are mandate nerepartizate. 

4. Referitor la aplicarea art. 914 din Legea nr. 68/1992: 
Pentru alegerile parlamentare din 3 noiembrie 1996 NU se aplică prevederile art. 91 din Legea 

nr. 68/1992. 
5. Referitor la aplicarea art. 4 alin. (1)5 din Legea nr. 68/1992: 

                                                 
1  Biroul Electoral Central însumează, pe întreaga ţară, separat pentru Camera Deputaţilor şi pentru Senat, 

voturile neutilizate sau cele inferioare coeficientului electoral de circumscripţie din toate circumscripţiile electorale, 
pentru fiecare partid, formaţiune politică sau coaliţie a acestora ce întruneşte condiţia prevăzută la alin. (1); 
numărul voturilor astfel obţinute de fiecare partid, formaţiune politică sau coaliţie a acestora se împarte la 1, 2, 3, 4 
etc., făcându-se atâtea operaţii de împărţire câte mandate nu au putut fi atribuite la nivelul circumscripţiilor 
electorale; cât-urile rezultate din împărţire, indiferent de lista din care provin, se clasifică în ordine descrescătoare, 
până la concurenţa numărului de mandate neatribuite; cel mai mic din aceste cât-uri constituie coeficientul 
electoral pe ţară, pentru deputaţi şi, separat, pentru senatori; fiecărui partid, formaţiune politică sau coaliţie a 
acestora i se vor repartiza atâtea mandate de deputaţi sau, după caz, de senatori de câte ori coeficientul electoral 
pe ţară se cuprinde în numărul total al voturilor valabil exprimate pentru partidul, formaţiunea politică sau coaliţia 
respectivă, rezultat din însumarea pe ţară a voturilor neutilizate şi a celor inferioare coeficientului electoral de 
circumscripţie. 

2 În continuare, se procedează la repartizarea mandatelor pe circumscripţii în ordinea partidelor, 
formaţiunilor politice, coaliţiilor acestora, precum şi a circumscripţiilor din lista ordonată pe ţară, astfel: primul 
număr din lista ordonată pe ţară se împarte la repartitorul circumscripţiei de la care provine, rezultând numărul de 
mandate ce-i revin în circumscripţia respectivă. În continuare, se procedează identic cu numerele următoare din 
lista ordonată pe ţară; 

3Dacă numărul din lista ordonată pe ţară este mai mic decât repartitorul de circumscripţie, se acordă un 
mandat. 

  
4 Pentru alegerile din anul 1992, în cazul coaliţiilor electorale, la pragul de 3% prevăzut la art. 66 alin. (1) 

se adaugă câte un singur procent din totalul voturilor valabil exprimate pe întreaga ţară pentru fiecare membru al 
coaliţiei, începând cu al doilea partid sau formaţiune politică, fără a se depăşi 8 procente din aceste voturi. 

5 Organizaţiile cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale, legal constituite, care nu au obţinut în alegeri 
cel puţin un mandat de deputat sau de senator, au dreptul, împreună, potrivit art. 59 alin. (2) din Constituţie, la un 
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Pentru calculul numărului mediu de voturi valabil exprimate pe ţară pentru alegerea unui deputat, 
se însumează voturile valabil exprimate obţinute de partidele politice, alianţele politice, organizaţiile 
cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale legal constituite, care au întrunit pragul electoral pentru 
Camera Deputaţilor, la care se mai adaugă voturile valabil exprimate obţinute de candidaţii 
independenţi cărora li s-a repartizat câte un mandat de deputat.   6. Referitor la aplicarea art. 62 alin. 
(1)6 din Legea nr. 68/1992 şi a art. 21 alin. (1)7 din Legea nr. 69/1992: 

a) După deschiderea urnelor şi numărarea voturilor, preşedintele biroului electoral al secţiei de 
votare va încheia, separat pentru Camera Deputaţilor, Senat şi Preşedinţie, câte un proces-verbal, în 
trei exemplare; al treilea exemplar se va afişa la sediul secţiei de votare într-un loc vizibil. 

Pentru stabilirea numărului necesar de procese-verbale privind constatarea rezultatelor votării la 
secţiile de votare se va avea în vedere că, pe lângă cele trei exemplare, mai sunt necesare formulare 
pentru rezolvarea cererilor membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, întocmindu-se în total 
cel mult 10 exemplare. 

b) La încheierea proceselor-verbale privind constatarea rezultatelor votării la secţiile de votare se 
vor respecta CHEILE DE CONTROL prezentate în anexă. 

Birourile electorale de circumscripţie vor transmite la fiecare secţie de votare câte un exemplar 
din prezenta anexă, o dată cu înmânarea exemplarelor proceselor-verbale, şi se vor instrui birourile 
electorale cu privire la calcularea cheilor de control. Comisia Naţională pentru Statistică va ajuta 
birourile electorale de circumscripţie în această activitate. 

c) Procesele-verbale ale secţiilor de votare la care nu se închide cheia de control vor fi afişate pe 
listing separat, înaintea corectării. 

7. Referitor la alte chei de control decât cele prevăzute la art. 6: 
a) După stabilirea partidelor politice sau a alianţelor politice care au depăşit pragul de 3% se va 

lista, atât la nivel de circumscripţie, cât şi la nivel de ţară: 
A - Numărul de voturi pentru partidele politice, alianţele politice şi minorităţile care nu au 

îndeplinit condiţiile pentru obţinerea de mandate; 
B - Numărul de voturi pentru partidele politice, alianţele politice şi minorităţile care au îndeplinit 

condiţiile pentru obţinerea de mandate; 
C - Numărul de voturi pentru candidaţii independenţi; 

                                                                                                                                            
mandat de deputat, dacă au obţinut, pe întreaga ţară, un număr de voturi egal cu cel puţin 5% din numărul mediu 
de voturi valabil exprimate pe ţară pentru alegerea unui deputat. 

6 După deschiderea urnelor şi numărarea voturilor, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va 
încheia, separat pentru Camera Deputaţilor şi Senat, câte un proces-verbal, în 2 exemplare, care va cuprinde: 

    a) numărul alegătorilor, potrivit listelor electorale permanente; 
    b) numărul alegătorilor care s-au prezentat la urne; defalcarea acestui număr în funcţie de alegătorii de 

pe lista electorală permanentă şi de pe aceea specială; 
    c) numărul total al voturilor valabil exprimate; 
    d) numărul voturilor nule; 
    e) numărul voturilor valabil exprimate, obţinute de fiecare listă de candidaţi sau de fiecare candidat 

independent; 
    f) expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor şi contestaţiilor şi a modului lor de soluţionare, precum şi a 

contestaţiilor înaintate spre soluţionare biroului electoral de circumscripţie; 
    g) starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării; 
    h) numărul buletinelor de vot primite; 
    i) numărul buletinelor de vot rămase neîntrebuinţate şi anulate. 
7 După deschiderea urnelor şi numărarea voturilor, preşedintele biroului secţiei de votare încheie un 

proces-verbal în 2 exemplare, care va cuprinde: 
    a) numărul alegătorilor potrivit listelor electorale permanente; 
    b) numărul alegătorilor care s-au prezentat la urne; defalcarea acestui număr în funcţie de alegătorii de 

pe lista permanentă şi de pe cea specială; 
    c) numărul total al voturilor valabil exprimate; 
    d) numărul voturilor nule; 
    e) numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat; 
    f) expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor şi contestaţiilor şi a modului lor de soluţionare, precum şi a 

contestaţiilor înaintate spre soluţionare biroului electoral de circumscripţie. 
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D - Numărul de voturi valabil exprimate. 
Cheie: A + B + C = D 
b) După atribuirea de mandate în faza I se vor lista, atât la nivel de circumscripţie, cât şi la nivel 

de ţară: 
A - Numărul de voturi pentru partidele politice, alianţele politice şi minorităţile care nu au 

îndeplinit condiţiile pentru obţinerea de mandate; 
B - Numărul de voturi pentru minorităţile care vor obţine un mandat; 
C - Numărul de voturi utilizate pentru mandatele acordate în faza I; 
D - Numărul de voturi neutilizate; 
E - Numărul de voturi valabil exprimate. 
Cheie: A + B + C + D = E 
 

 
HOTĂRÂREA Nr. 54  

din 24 octombrie 1996 
privind interpretarea art. 54 alin.(4) şi (9) din Legea nr. 68/1992, precum şi a art. 19 din 

Legea nr. 69/1992 
 

Publicată în Monitorul Oficial  nr. 270 din 31 octombrie 1996 
 
 
Convenţia Democrată Română - Departamentul electoral - a solicitat adoptarea unei hotărâri 

privind interpretarea uniformă a valabilităţii exprimării votului şi controlul efectuării votării pe actul de 
identitate. 

În temeiul art. 25 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 68/1992 şi pentru o interpretare corectă şi unitară a 
dispoziţiilor art. 54 alin. (4) şi (9)8 din aceeaşi lege şi ale art. 199 din Legea nr. 69/1992 urmează a fi 
admisă cererea, iar hotărârea va fi difuzată birourilor electorale de circumscripţie, care o vor difuza şi 
vor instrui corespunzător birourile secţiilor de votare. 

 
Pentru aceste motive, Biroul Electoral Central hotărăşte: 
 
Admite cererea şi, în consecinţă: 
1. Votul în care ştampila de votare aplicată intersectează un singur patrulater de pe buletin, 

atribuit unei alianţe politice, partid politic sau candidat independent, indiferent de mărimea intersecţiei, 
fără a intersecta un alt patrulater, va fi considerat vot valabil exprimat. 

2. Votul care, datorită calităţii necorespunzătoare a hârtiei sau a tuşului, s-a imprimat pe verso 
sau pe pagina următoare, va fi considerat vot valabil exprimat. 

3. Pe ştampila de confirmare a votului, aplicată pe actul de identitate sau pe celelalte acte 
similare admise, se va scrie, cu cerneala sau cu pix, data exprimării votului. 

 
 

 

                                                 
8Alegătorii vor vota separat în cabine închise, aplicând ştampila care poartă menţiunea "Votat" înăuntrul 

patrulaterului care cuprinde lista de candidaţi sau prenumele şi numele candidatului independent pe care îl 
votează. 

 Ştampila încredinţată pentru votare se restituie preşedintelui, după care acesta o va aplica pe cartea de 
alegător în locul corespunzător numărului de scrutin. 

9 (1) Alegătorul va vota aplicând ştampila înăuntrul patrulaterului care cuprinde prenumele şi numele 
candidatului pe care îl votează. 

    (2) Dacă alegerile pentru Preşedintele României au loc concomitent cu cele pentru Camera Deputaţilor 
şi Senat, ştampila se aplică pe cartea de alegător pe un singur număr de scrutin. 

    (3) Dacă alegerile pentru Preşedintele României au loc la o dată diferită de cele pentru Camera 
Deputaţilor şi Senat, ştampila se aplică pe cartea de alegător la numărul de scrutin adus la cunoştinţă publică de 
Guvern o dată cu data votării. 

    (4) La al doilea tur de scrutin, ştampila se aplică la numărul de scrutin care urmează. 
 

 6



 
 
 
 

HOTĂRÂREA Nr. 55 
 din 24 octombrie 1996 

privind interpretarea art. 89 din Legea nr.68/1992 
 

Publicată în Monitorul Oficial  nr. 270 din 31 octombrie 1996 
 
 

Ministerul Afacerilor Externe al României a solicitat o interpretare uniforma a prevederilor art. 89 
din Legea nr. 68/1992, privind actele de identitate pe baza cărora poate fi exercitat dreptul de vot în 
străinătate. 

În temeiul art. 25 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 68/1992 şi al art. 5 lit. a) din Legea nr. 69/1992 şi 
potrivit dispoziţiilor art. 8910 din Legea nr. 68/1992, în străinătate, la secţiile de votare organizate de 
statul român, se va vota de către cetăţenii români cu buletinul de identitate, paşaportul diplomatic, 
paşaportul de serviciu, paşaportul de cetăţean român cu domiciliul în străinătate şi cu paşaportul 
turistic, oferindu-se astfel posibilitatea exercitării dreptului de vot pentru toţi cei aflaţi în afara graniţelor 
ţării. 

 
Pentru aceste motive, Biroul Electoral Central hotărăşte: 
 
Cetăţenii români aflaţi în străinătate în ziua votării pot vota la secţiile organizate în statul 

respectiv. Actele de identitate care vor fi folosite în acest scop vor fi: 
- buletinul de identitate; 
- paşaportul diplomatic; 
- paşaportul de serviciu; 
- paşaportul de cetăţean român cu domiciliul în străinătate; 
 
 
- paşaportul turistic pentru cei plecaţi din ţară înainte de data de 26 octombrie 1996; 
- paşaportul turistic pentru cei plecaţi din ţară după data de 26 octombrie 1996, însoţit 

de buletinul de identitate. 
Aceste date vor fi aduse la cunoştinţa cetăţenilor prin presă. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10Prin act de identitate, în sensul prezentei legi, se înţelege buletinul de identitate, adeverinţa care ţine loc 

de buletin de identitate sau paşaportul diplomatic sau de serviciu, iar în cazul militarilor în termen şi elevilor din 
şcolile militare, carnetul de serviciu militar. 
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HOTĂRÂREA  Nr. 44 
din 1 noiembrie 2000 

privind interpretarea art. 5 pct. 2 din Legea nr. 68/1992 
 
 
Prin cererile înregistrate sub numerele 273 din 29 octombrie 2000, 275, 276, 278 şi 279 din 31 

octombrie 2000, Partidul Generaţia 2000 a formulat contestaţii împotriva modului de completare cu 
reprezentanţii partidelor a Birourilor Electorale de Circumscripţie nr.27 – Mehedinţi, nr.31 – Prahova, 
nr.25 – Ilfov, nr.11 – Caraş – Severin şi nr.37 – Timiş. 

Partidul Generaţia 2000 a susţinut că nu poate fi exclus de la dreptul de a avea reprezentant în 
biroul electoral de circumscripţie, numai pentru faptul că nu a depus în listele de candidaţi şi „ membrii 
supleanţi”, făcând referire la prevederile art.5 alin.(2) din Legea nr.68/1992 pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului, cu modificările şi completările ulterioare. 

Contestaţiile, având acelaşi obiect şi fiind semnate de acelaşi partid, urmează să fie analizate în 
cauza de faţă. 

Faţă de susţinerile din contestaţii şi în raport de dispoziţiile art.5 alin.(2) din Legea nr.68/1992 cu 
referire la art.26 pct.4 din Legea nr.68/1992 contestaţiile se costată a fi neîntemeiate, urmând a se 
pronunţa o hotărâre de respingere a acestora. 

Conform art.5 pct.2 din Legea nr.68/1992 „ numărul de candidaţi de pe fiecare listă poate fi mai 
mare decât numărul mandatelor rezultate din norma de reprezentare cu doi până la un sfert din aceste 
mandate; fracţiunile se întregesc la cifra 1”. 

Din acest text de lege rezultă prevederea expresă a legii, în beneficiul tuturor partidelor, 
formaţiunilor politice sau a coaliţiilor acestora, care depun liste de candidaţi, să opteze în a depune liste 
de candidaţi al căror număr să cuprindă peste numărul de mandate cu 2 candidaţi mai mult, sau limita 
maximă cu peste ¼ din numărul de mandate prevăzut pentru circumscripţia electorală stabilit potrivit 
normei de reprezentare (conform art.3 pct.2) din Legea nr.68/1992, fracţiunile întregindu-se la cifra 1. 

Deci, interpretarea că nu este obligatoriu să se depună „ supleanţi” nici nu este în discuţie. 
 
Ceea ce este în discuţie este consecinţa juridică a depunerii numărului de candidaţi în condiţiile 

art.5 din Legea nr.68/1992 cu referire la art.26 pct.4 din Legea nr.68/1992, care stabileşte expres că: „ 
desemnarea reprezentanţilor partidelor, formaţiunilor  politice şi ai coaliţiilor acestora în biroul electoral 
de circumscripţie se face în ordinea descrescătoare a ponderii numărului total al candidaţilor din 
comunicările primite”. 

Deci, legea a adoptat expresia de pondere a numărului de candidaţi comunicat de fiecare partid 
în numărul total al candidaţilor din comunicările primite. 

Ca atare, neconstatându-se nici o încălcare a legii în cauza de faţă, contestaţiile formulate vor fi 
respinse. 

 
Pentru motivele expuse, Biroul Electoral Central hotărăşte: 
 
Respinge contestaţiile formulate de Partidul Generaţia 2000 şi înregistrate la Biroul Electoral 

Central sub nr.273 din 29 octombrie 2000, 275, 276, 278 şi 279 din 31 octombrie 2000, vizând modul de 
completare a Birourilor Electorale de Circumscripţie nr.27- Mehedinţi, nr.31- Prahova, nr.25- Ilfov, nr.11- 
Caraş - Severin şi nr.37- Timiş. 
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HOTĂRÂREA  Nr. 46 
 din 7 noiembrie 2000 

privind organizarea secţiilor de votare din afara misiunilor diplomatice şi a oficiilor 
consulare ale României  

 
 
Ministerul Afacerilor Externe al României a solicitat Biroului Electoral Central să i se comunice 

dacă, în cazul existenţei unor concentrări de cetăţeni români în străinătate, este posibilă organizarea 
unor secţii de votare şi, în caz afirmativ, care sunt actele ce pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de 
vot. 

În temeiul art.25  lit.(a) din Legea nr.68/1992 şi al art.5 lit.(a) din Legea nr.69/1992,  Biroul 
Electoral Central, hotărăşte: 

 
În condiţiile art.20 pct.111 din Legea nr.68/1992 modificată, pentru alegerea Camerei Deputaţilor 

şi a Senatului, raportat la art.18 pct.212 din lege, se pot organiza secţii de votare şi în afara misiunilor 
diplomatice şi a oficiilor consulare ale României, în zonele cu concentrări importante de cetăţeni români, 
situate la o distanţă mai mare de sediul secţiei de votare din misiunea diplomatică. 

Pentru exercitarea dreptului de vot pot fi folosite actele de identitate prevăzute în art. 89 din 
Legea nr.68/1992, modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.63/2000.13 

În situaţia în care au fost pierdute sau distruse actele de identitate enumerate în art.89 din Legea 
nr.68/1992, modificată, pot fi folosite, la secţiile de votare sus – menţionate, cu ocazia votării din 26 
noiembrie 2000, numai actele de identitate eliberate de autorităţile române, în locul acestora.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11Pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României se organizează câte o secţie de votare 

pentru alegătorii membri ai acestor reprezentanţe şi familiile lor, precum şi pentru cetăţenii români din ţară sau 
străinătate aflaţi în ţările respective în ziua alegerilor. Aceste secţii de votare aparţin de circumscripţia electorală a 
municipiului Bucureşti. 

12 Se pot organiza secţii de votare şi în satele sau grupele de sate cu populaţie până la 1.000 locuitori, 
situate la o distanţă mai mare de 5 km faţă de sediul secţiei de votare din reşedinţa comunei. 

13Prin act de identitate, în sensul prezentei legi, se înţelege cartea de identitate, cartea de identitate 
provizorie, buletinul de identitate, adeverinţa care ţine loc de buletin de identitate ori paşaportul diplomatic sau de 
serviciu, iar în cazul militarilor în termen şi al elevilor din şcolile militare, carnetul de serviciu militar. 
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HOTĂRÂREA  Nr. 52 
 din 10 noiembrie 2000 

privind interpretarea art. 28 pct. 8 din Legea nr.68/1992, art.7 din Legea nr. 69/1992 şi a 
Hotărârii  

nr. 46 a Biroului Electoral Central 
 
Faţă de dispoziţiile art.28 pct.814 din Legea nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 

Senatului, aşa cum a fost completată şi modificată, a art.715 din Legea nr.69/1992 pentru alegerea 
Preşedintelui României, şi a Hotărârii Biroului Electoral Central nr.46 din 07 noiembrie 2000. 

În temeiul art.25 lit.(a) din Legea nr. 68/1992 şi art.5 lit.(a) din Legea nr.69/1992 aşa cum a fost 
modificată şi completată, Biroul Electoral Central hotărăşte:  

 
Termenul util pentru comunicarea reprezentanţilor partidelor politice, formaţiunile politice şi 

coaliţiile acestora, pentru constituirea secţiilor de votare din misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale 
României, precum şi a secţiilor de votare organizate în afara acestora, în zonele cu concentrări 
importante de cetăţeni români, situate la o distanţă mai mare faţă de sediul secţiei de votare din 
misiunea diplomatică ( Hotărârea nr.46 a Biroului Electoral Central din 07 noiembrie 2000), este până la 
15 noiembrie 2000, ora 24.00. 

Termenul se impune pentru asigurarea procesului electoral în secţiile de votare, care se găsesc 
în afara teritoriului României. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14În acest scop, preşedintele biroului electoral de circumscripţie va comunica preşedinţilor birourilor 

electorale ale secţiilor de votare, în termen de 24 de ore de la desemnarea acestora, potrivit alin. (2), numărul de 
candidaţi propuşi de fiecare partid, formaţiune politică şi coaliţie a acestora. De asemenea, partidele, formaţiunile 
politice şi coaliţiile acestora sunt obligate să comunice, fiecare, preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, 
în acelaşi termen, prenumele şi numele reprezentantului lor. 

15Birourile electorale ale secţiilor de votare îndeplinesc, în mod corespunzător, atribuţiile ce le revin, potrivit 
legii, pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. 

  
 

 10



 
 
 

HOTĂRÂREA  Nr. 54 
 din 15 noiembrie 2000  

privind interpretarea art. 27 lit. f) din Legea nr. 68/1992, modificată prin Ordonanţa de 
Guvern nr. 63/2000 

 
 

Faţă de adresa Biroului Electoral de Circumscripţie Bucureşti, înregistrată sub nr. 518 din 14 
noiembrie 2000 la Biroul Electoral Central, prin care se susţine că: „Biroul Electoral de Circumscripţie 
Bucureşti a organizat în baza art.20 alin.(1) din Legea nr.68/1992, centralizarea datelor de la secţiile de 
votare de pe lângă Misiunile Diplomatice şi Oficiile Consulare ale României la Biroul Electoral al 
Circumscripţie Bucureşti”, precum şi în raport de afirmaţia că: „ Biroul Electoral Bucureşti nu este de 
acord să transfere operaţiunea de centralizare a voturilor de la secţiile de votare din Misiunile 
Diplomatice şi Oficiile Consulare ale României la oficiile de sector, întrucât nu sunt obligate prin 
Ordonanţa de Urgenţă nr.63/2000 

 
Biroul Electoral Central constată că: 

 
Conform art.27 lit. f) din Legea nr.68/1992, aşa cum a fost modificată prin O.U.G. nr.63/2000, 

publicat în Monitorul Oficial nr.240 din 31 mai 2000: „ Biroul Electoral de Circumscripţie al Municipiului 
Bucureşti totalizează rezultatul alegerilor de la oficiile electorale şi comunică Biroului Electoral 
Central, procesul verbal cuprinzând numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare listă de 
candidaţi.” 

Deci, spre deosebire de alegerile generale din 1996, când potrivit reglementării legale de atunci, 
totalizarea rezultatelor de la secţiile de votare pentru judeţe şi pentru Bucureşti se făcea la biroul 
electoral de circumscripţie judeţeană şi respectiv la Biroul Electoral de Circumscripţie al Municipiului 
Bucureşti, în actuala reglementare, au fost înfiinţate oficiile electorale pentru fiecare sector din 
Bucureşti 

Potrivit art.272 lit. b din Legea nr.68/1992, biroul electoral al oficiului electoral totalizează 
rezultatul alegerilor de la secţiile de votare. 

În actuala reglementare legală ( art.27 lit. f din Legea nr.68/1992): „ Biroul Electoral de 
Circumscripţie al Municipiului Bucureşti totalizează rezultatul alegerilor de la oficiile electorale şi 
comunică Biroului Electoral Central, procesul verbal cuprinzând numărul de voturi valabil exprimate 
pentru fiecare listă de candidaţi”. 

Deci, Biroul Electoral de Circumscripţie al Municipiului Bucureşti nu are abilitatea legală a 
centralizării voturilor din secţiile de votare, inclusiv din secţiile de votare organizate la Misiunile 
Diplomatice şi Oficiile Consulare. 

Faptul că în art.20 din Legea nr.68/1992 s-a precizat că secţiile de votare din Misiunile 
Diplomatice şi Oficiile Consulare ale României aparţin de Circumscripţia Electorală Bucureşti, nu 
înseamnă că Biroul Electoral de Circumscripţie Bucureşti ar funcţiona şi ca Biroul Electoral de 
Circumscripţie şi ca Oficiu Electoral. 

Competenţa organismelor electorale este strict precizată de lege, nu poate fi depăşită sau 
modificată şi o dovadă în acest sens este şi faptul că legiuitorul, care a emis deja în luna mai 2000 
O.U.G.nr.63/2000, nu a prevăzut că Biroul Electoral de Circumscripţie Bucureşti să funcţioneze şi ca 
oficiu electoral. Mai mult din reglementarea actuală rezultă că acesta întocmeşte un singur proces 
verbal privind rezultatul alegerilor pe baza procesului verbal de la oficiile electorale, iar nu două procese 
verbale privind rezultatul alegerilor de la oficiile electorale şi de la secţiile de votare pentru Misiunile 
Diplomatice şi Oficiile Consulare ale României. 

Modelul procesului verbal ce trebuie întocmit de Biroul Electoral de Circumscripţie Bucureşti este 
strict prevăzut de lege sub aspectul conţinutului său, conţinut ce trebuie respectat, şi nu prevede vreo 
rubrică pentru rezultatele votului din secţiile de votare din secţiile de votare din misiunile diplomatice şi 
oficiile consulare ale României. 

Însăşi susţinerea de a se face o deosebire între centralizarea votului cetăţenilor români din ţară şi 
al cetăţenilor români din străinătate înseamnă o deosebire ce nu este prevăzută de lege şi nu poate fi 
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acceptată faţă de art.4 din Constituţia României, privind egalitatea între cetăţeni, şi nici faţă de art.7 din 
Legea fundamentală a ţării cu referire la românii din străinătate. 

Cât priveşte faptul că Oficiul Electoral Sector 1 centralizează rezultatul votului din secţiile de 
votare din Misiunile Diplomatice şi Oficiile Consulare ale României este relevant art.12 pct.3 din Legea 
nr.68/1992, care prevede că: „ întâmpinările formulate cu privire la listele speciale din străinătate se 
soluţionează de către şeful Misiunii Diplomatice sau de înlocuitorul acesteia. 

Contestaţiile împotriva dispoziţiilor date de şeful Misiunii Diplomatice sau de înlocuitorul acesteia 
se depun la sediul Misiunii şi se trimit spre soluţionare la Judecătoria Sectorului 1 al Municipiului 
Bucureşti.” 

Deci, Oficiul Electoral al Sectorului 1 este acela care va centraliza rezultatul votului din secţiile de 
votare din Misiunile Diplomatice şi Oficiile Consulare ale României. 

Faţă de competenţa stabilită de lege pentru Biroul Electoral Central privind aplicarea dispoziţiilor 
legale referitoare la alegeri pe întreg teritoriul ţării şi asigurarea interpretării lor uniforme 
(O.U.G.nr.140/2000), acesta hotărăşte: 

 
Cu majoritate de voturi, în temeiul dispoziţiilor art.25 lit. a din Legea nr.68/1992, text modificat 

prin O.U.G. nr. 140/2000 publicată în Monitorul Oficial nr. 467 din 26 septembrie 2000 şi art.5 lit. a, 
precum şi art. 20 pct. 1 din Legea nr. 69/1992 cu referire la art. 27 lit. f din Legea nr. 68/1992, text 
modificat prin O.U.G. nr.63/2000 publicată în Monitorul Oficial nr.240 din 31 mai 2000, Biroul Electoral 
Central dispune ca centralizarea rezultatului alegerilor pentru Preşedintele României, Camera 
Deputaţilor şi Senatul României de la secţiile de votare constituite la Misiunile Diplomatice şi Oficiile 
Consulare ale României să se facă la Oficiul Electoral al Sectorului 1, care va înainta un singur proces 
verbal la Biroul Electoral de Circumscripţie al Municipiului Bucureşti pentru aceste secţii de votare şi 
celelalte secţii de votare de pe raza Oficiului Electoral al Sectorului 1. 
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HOTĂRÂREA  Nr. 55  
din 16 noiembrie 2000 

privind prelungirea termenului de comunicare a reprezentanţilor partidelor politice a 
formaţiunilor şi coaliţiilor politice pentru secţiile de votare din străinătate 

 
  
Faţă de dispoziţiile art. 28 pct. 8 din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 

Senatului, aşa cum a fost completată şi modificată, a art. 7 din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea 
Preşedintelui României şi a Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 46 din 07 noiembrie 2000; 

În temeiul art. 25 lit. (a) din Legea nr. 68/1992 şi art. 5 lit. (a) din Legea nr. 69/1992, aşa cum a 
fost modificată şi completată, Biroul Electoral Central, faţă de cererea Ministerului Afacerilor Externe al 
României, nr. 9267 din 16 noiembrie 2000, înregistrată la Biroul Electoral Central sub nr. 544 din 16 
noiembrie 2000, hotărăşte: 

Termenul pentru comunicarea reprezentanţilor partidelor politice, formaţiunilor politice şi a 
coaliţiilor acestora, pentru constituirea secţiilor de votare din misiunile diplomatice şi oficiile consulare 
ale României, se prelungeşte până la 20 noiembrie, ora 24.00, inclusiv. 
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HOTĂRÂREA  Nr. 58  
din 28 noiembrie 2000 

privind interpretarea art. 65 alin.(1) din Legea nr. 68/1992 
 
 

În conformitate cu art. 65 alin.(1) din Legea nr. 68/1992 Biroul Electoral Central constată că: „ 
după primirea proceselor verbale cu rezultatul numărării voturilor, Biroul Electoral de Circumscripţie 
va încheia, separat pentru Camera Deputaţilor şi Senat, câte un proces verbal cuprinzând voturile 
exprimate pentru fiecare partid, formaţiune politică sau coaliţie a acestora, pe care îl va înainta în 
termen de 24 de ore la Biroul Electoral Central – deci până la ora 21,00. 

Se mai constată că secţiile de votare constituie în Misiunile Diplomatice şi Oficiile Consulare nu 
au posibilitatea materială ca până la 28 noiembrie, ora 21,00 să înainteze originalele proceselor verbale 
(cerinţa originalului nici nu este cerută de art. 65 alin. (1) din Legea nr. 68/1992) la Biroul Electoral 
Central. 

Pentru a nu se bloca procesul electoral, faţă de caracterul lacunar al legii în privinţa proceselor 
verbale din secţiile de votare din străinătate, şi cum ulterior trimiterii copiilor de pe procesele verbale 
centralizatoare ale votului pentru alegerile din 26 noiembrie 2000 se înaintează în regim de urgenţă, 
procesele verbale întocmite în secţiile de votare din Misiunile Diplomatice şi Oficiile Consulare, în 
conformitate cu dispoziţiile art.25 lit.(a) din Legea nr. 68/1992 şi art. 5 lit. (a) din Legea nr. 69/1992,  
Biroul Electoral Central hotărăşte: 

 
Biroul Electoral de Circumscripţie Bucureşti va înainta procesul verbal cerut de art. 65 alin.(1) din 

Legea nr. 68/1992 pentru Camera Deputaţilor şi Senat, până la 28 noiembrie 2000, ora 21,00, precum 
şi pentru Preşedintele României până la 29 noiembrie 2000, ora 21,00, centralizarea datelor urmând a 
se face de Oficiul Electoral Sector 1 – Bucureşti, pe baza comunicărilor transmise prin fax de la toate 
secţiile de votare organizate potrivit art. 20 alin. (1) din Legea nr. 68/1992, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Urmează ca originalul acestor procese verbale de centralizare a voturilor la nivel de secţie de 
votare să fie comunicate, în regim de urgenţă, la Oficiul Electoral Sector 1 – Bucureşti. 
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HOTĂRÂREA  Nr. 77 
 din 5 decembrie 2000 

privind interpretarea art. 18 alin.(1),(2), (3)  
din Legea nr. 69/1992 

 
 

Prin întâmpinarea înregistrată la Biroul Electoral Central sub nr. 793 din 04 decembrie 2000, 
astfel cum a fost precizată, Partidul România Mare a solicitat, în conformitate cu art. 5 lit.(a) şi (d) şi art. 
18 alin.(3) din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României, completată şi modificată, 
acordarea dreptului de a avea delegaţi care să asiste la operaţiunile electorale la secţiile de votare şi 
circumscripţiile electorale în ale căror birouri nu au avut reprezentanţi. 

În motivarea cererii se susţine că în birourile electorale din circumscripţiile Caraş – Severin, 
Galaţi, Harghita, Ialomiţa, Ilfov, Mureş, Suceava, Vâlcea, Vrancea, Bucureşti, urmarea procedurii 
stabilite de legea nr. 68/1992, modificată şi completată, pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senat, 
nu au avut reprezentanţi, fiind lipsiţi de posibilitatea de a asista la operaţiunile electorale privind 
alegerea Preşedintelui României. 

Cum, urmare a scrutinului din 26 noiembrie 2000, candidatul Partidului România Mare la 
alegerea Preşedintelui României s-a calificat în turul doi de scrutin, se impune, pentru asigurarea 
transparenţei, aplicarea art. 18 alin. (3) din Legea nr. 69/1992, modificată şi completată, în sensul de a 
avea câte un delegat la respectivele secţii şi birouri electorale, data alegerilor fiind 10 decembrie 2000. 

Examinând întâmpinarea formulată Biroul Electoral Central constată: 
Prin Hotărârea Guvernului nr. 910 din 12 octombrie 2000, art. 10, s-a stabilit ziua de duminică – 

26 noiembrie 2000 – pentru alegerea Camerei Deputaţilor, Senatului şi a preşedintelui României. În art. 
2 se prevede: „ Scrutinul pentru alegerile parlamentare şi prezidenţiale din data de 26 noiembrie 2000 
are numărul de ordine 1 în cartea de alegător.” 

Potrivit art. 4 alin.(2) din Legea nr. 69/1992, modificată şi completată, „alegerile au loc într-o 
singură zi, care  poate fi numai duminica”. 

Este evident că alegerile pentru Preşedintele României din anul 2000 au avut loc odată cu cele 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, dar, întrucât la primul tur de scrutin din 26 
noiembrie 2000, nici un candidat nu a întrunit majoritatea prevăzută de art. 81 din Constituţie, s-a 
organizat, în condiţiile legii, al doilea tur de scrutin la care participă primii doi candidaţi, în ordinea 
numărului de voturi obţinute în primul tur, data acestuia fiind stabilită de Curtea Constituţională la 10 
decembrie 2000. 

Conform art.18 alin. (1) din lege, „ dacă alegerile pentru Preşedintele României au loc 
concomitent cu cele pentru Camera Deputaţilor şi Senat, persoanele acreditate să asiste la efectuarea 
operaţiunilor electorale pentru alegerea deputaţilor şi senatorilor pot asista şi la efectuarea celor pentru 
Preşedintele României, iar potrivit art. 26 alin.(5) „ persoanele acreditate să asiste la efectuarea 
operaţiunilor electorale la primul tur de scrutin sunt, de drept, acreditate să asiste la efectuarea acestor 
operaţiuni şi la al doilea tur de scrutin.” 

Pentru situaţia în care alegerile pentru Preşedintele României au loc la o dată diferită, legiuitorul 
a prevăzut în art. 18 alin.(2) că  Biroul Electoral Central va face acreditarea delegaţiilor presei române 
sau străine ori a observatorilor externi, iar în art. 18 alin.(3) a prevăzut posibilitatea ca partidele şi 
formaţiunile politice care au propus candidaţi să poată desemna câte un singur delegat, pentru fiecare 
secţie de votare şi birou electoral de circumscripţie, care să asiste la efectuarea operaţiunilor electorale. 

Întrucât în cazul organizării turului doi de scrutin, care, calendaristic , are loc la o altă dată, 
prezenţa delegaţiilor de presă, a observatorilor interni şi externi este reglementată, rezolvarea legală 
cuprinsă de art. 18 alin.(3), din lege, cât priveşte delegaţii partidelor implicate, când alegerile 
parlamentare şi prezidenţiale nu sunt concomitente, se poate aplica, prin analogie în această situaţie, a 
turului doi de scrutin, pentru secţiile de votare şi circumscripţiile electorale în ale căror birouri 
respectivele partide sau formaţiuni politice nu au reprezentanţi. 
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Aceasta, deoarece respectivele partide nu mai beneficiază nici de prezenţa candidaţilor lor la 
alegerile parlamentare în condiţiile art. 6316 şi art. 65 alin.(4)17 din Legea nr.68/1992 modificată şi 
completată, iar din interpretarea sistematică şi teologică a dispoziţiilor, mai sus invocate, rezultă intenţia 
legiuitorului de asigurare a unei depline transparenţe procesului electoral, de natură a înlătura orice 
posibilă suspiciune asupra corectitudinii acestuia. 

Drept urmare, Biroul Electoral Central, care în baza art.5 lit. a, din lege, asigură aplicarea 
uniformă a dispoziţiilor legale privitoare la alegerea Preşedintelui României pe întreg teritoriul ţării, va 
stabili că partidele şi formaţiunile politice ai căror candidaţi, pentru alegerea Preşedintelui României, 
participă la turul doi de scrutin, din 10 decembrie 2000, pot desemna câte un delegat la secţiile de 
votare şi circumscripţiile electorale în ale căror birouri nu au reprezentanţi, care să asiste la efectuarea 
operaţiunilor electorale, fără posibilitatea de a interveni în vreun fel în derularea acestora. 

Desemnarea se face, potrivit art.18 alin.(3) din lege, prin comunicarea prenumelui, numelui şi a 
domiciliului delegatului sub semnătura conducerii partidului sau formaţiunii politice. 

Pentru considerentele mai sus expuse, cu majoritatea de voturi,  
    

Biroul Electoral Central hotărăşte: 
 

Admite întâmpinarea, astfel cum a fost precizată, formulată de Partidul România Mare. 
În baza art. 5 lit. a din Legea nr. 69/1992, modificată şi completată, prin analogia dispoziţiilor art. 

18 alin.(3), din aceeaşi lege, stabileşte că partidele şi formaţiunile politice ai căror candidaţi pentru 
alegerea Preşedintelui României participă la turul doi de scrutin din 10 decembrie 2000, pot desemna 
câte un delegat la secţiile de votare şi circumscripţiile electorale în ale căror birouri nu au reprezentanţi, 
care să asiste la efectuarea operaţiunilor electorale, fără posibilitatea de a interveni în vreun fel în 
derularea acestora. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16(1) În tot timpul operaţiunilor de votare sau de deschidere a urnelor se pot face întâmpinări ori contestaţii 

cu privire la aceste operaţiuni de către candidaţi, membrii biroului electoral, precum şi, până la încheierea votării, 
de către alegători. 

    (2) Contestaţiile se formulează în scris şi se prezintă preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, 
care va elibera dovada de primire. 

    (3) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va hotărî, de îndată, asupra contestaţiilor a căror 
rezolvare nu suferă întârziere. 

17La lucrările efectuate de biroul electoral de circumscripţie au dreptul să asiste candidaţii şi persoanele 
acreditate." 
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HOTĂRÂREA   Nr. 2 
 din 19 octombrie 2004 

privind întocmirea listelor de candidaţi şi a celorlalte documente care însoţesc lista 
 

Publicată în Monitorul Oficial Nr. 970 din 22 octombrie 2004 
 
 Având în vedere prevederile art. 44 alin. (8) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor şi a Senatului, 
 în temeiul art. 32 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 373/2004, 
 
 Biroul Electoral Central hotărăşte: 
 
 ART. 1 
 (1) La întocmirea listelor de candidaţi, coloana a 2-a, intitulată "Numele, prenumele, iniţiala 

tatălui", se va completa fie în ordinea "numele, prenumele, iniţiala tatălui", fie în ordinea "numele, iniţiala 
tatălui, prenumele". 

 (2) În situaţia în care tatăl candidatului are două sau mai multe prenume, se vor scrie toate 
iniţialele acestora. 

 (3) Lista de candidaţi se depune în 4 exemplare, un exemplar original şi 3 copii, şi va fi semnată 
în mod obligatoriu de conducerea statutară a partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale, 
respectiv a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau de persoanele împuternicite în 
mod expres pentru a le semna. 

 (4) În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (7) din Legea nr. 373/2004, în patrulaterul 
buletinului de vot candidaţii vor fi înscrişi numai cu numele şi prenumele, fără iniţiala tatălui. 

 ART. 2 
Declaraţia de acceptare a candidaturii va fi olografă şi va cuprinde datele precizate la art. 44 alin. 

(9) din Legea nr. 373/2004. Declaraţia se depune în 4 exemplare, un exemplar original şi 3 copii. 
ART. 3 
Declaraţia de avere se depune în două exemplare care vor fi completate şi semnate personal de 

candidat. Declaraţia se completează pe formularul aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
24/2004 privind creşterea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, precum 
şi intensificarea măsurilor de prevenire şi combatere a corupţiei. 

ART. 4 
Declaraţia privind apartenenţa sau neapartenenţa, ca agent sau colaborator al organelor de 

securitate ca poliţie politică, se dă pe propria răspundere, potrivit legii penale. Declaraţia se scrie 
personal de fiecare candidat şi se depune în 4 exemplare, un exemplar original şi 3 copii. 

ART. 5 
(1) În cazul candidaţilor independenţi, în afara declaraţiilor prevăzute la art. 2, 3 şi 4, se va 

depune şi lista susţinătorilor, care va fi întocmită potrivit modelului aprobat prin anexa nr. 7 la Hotărârea 
Guvernului nr. 1.613/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917 din 8 octombrie 
2004. 

(2) Lista susţinătorilor se depune în 4 exemplare, un exemplar original şi 3 copii. 
(3) Numărul susţinătorilor se stabileşte de biroul electoral de circumscripţie, în funcţie de numărul 

alegătorilor cuprinşi în lista electorală permanentă din circumscripţie. În acest scop, primarii vor 
comunica preşedintelui biroului electoral de circumscripţie numărul alegătorilor din listele electorale 
permanente, în termen de 24 de ore de la solicitare. 

(4) Candidatura se depune personal de candidat, care va semna o cerere adresată biroului 
electoral de circumscripţie. Cererea va cuprinde datele menţionate la art. 44 alin. (8) din Legea nr. 
373/2004. 

ART. 6 
(1) Depunerea candidaturilor se face de către conducerea judeţeană a partidului politic, alianţei 

politice, alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale ori de către 
persoane desemnate în mod expres de conducerea judeţeană. 
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(2) Membrii birourilor electorale de circumscripţie nu pot fi desemnaţi să depună candidaturile 
propuse de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale sau de organizaţiile cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale. 

ART. 7 
Prezenta hotărâre este obligatorie pentru toate birourile electorale de circumscripţie şi pentru 

primari, precum şi pentru toate organismele cu atribuţii în materie electorală. 
ART. 8 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

 
PRECIZĂRI 

 privind interpretarea dispoziţiilor art. 6 din Hotărârea nr. 2 din 19 octombrie 2004, a 
Biroului Electoral Central 

 
 
1.- În conformitate cu dispoziţiile art.4 alin.2 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor şi a Senatului, propunerile de candidaţi se fac sub semnătura conducerii partidelor politice, 
alianţelor politice, alianţelor electorale şi a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 
care participă la alegeri sau a persoanelor desemnate în mod expres pentru a le semna, în sensul 
prevăzut de art. 10 lit.j din Legea nr. 14 din 2003 a partidelor politice.  

2.- Sub semnăturile persoanelor menţionate la punctul 1, listele de candidaţi prevăzute la art. 44 
alin. 8 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, pot fi depuse la 
birourile electorale de circumscripţie, în conformitate cu art. 6 alin. 1 din Hotărârea nr.2 din 19 octombrie 
2004, a Biroului Electoral Central de către reprezentanţi ai conducerii judeţene a partidelor politice, 
alianţelor politice, alianţelor electorale şi a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 
care participă la alegeri sau de către persoane desemnate în acest scop. 
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HOTĂRÂREA Nr. 4  
din 19 octombrie 2004 

pentru aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la "lista completă de candidaturi" 
 

Publicată în Monitorul Oficial  Nr. 981 din 25 octombrie 2004 
 
 
Având în vedere prevederile art. 32 alin. (3), coroborate cu prevederile art. 5 alin. (3) din Legea 

nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, 
în temeiul art. 32 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 

Senatului, 
 
Biroul Electoral Central hotărăşte: 
 
ART. 1 
Este socotită listă completă de candidaturi, în sensul art. 32 alin. (3) din Legea nr. 373/2004, lista 

care cuprinde numărul de candidaţi pentru Camera Deputaţilor, respectiv pentru Senat, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 2 
Prezenta hotărâre este obligatorie pentru birourile electorale de circumscripţie. 
ART. 3 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

 
 

ANEXĂ 
 

NUMĂR MAXIM 
de candidaturi care pot fi depuse de partidele politice, alianţele 

 politice şi alianţele electorale, la alegerile parlamentare 
 din 28 noiembrie 2004 

 
Camera Deputaţilor Senat Nr. crt.  

 
Circumscripţia 

electorală 

Nr. 
mandate 

Cf. L. 
373/2004 

Nr. maxim 
de 

candidaţi 
(listă 

completă) 

Nr. 
mandate 

Cf. L. 
373/2004 

Nr. maxim 
de 

candidaţi 
(listă 

completă) 
1. Nr.1 Alba 6 8 2 4 
2. Nr.2 Arad 7 9 3 5 
3. Nr.3 Argeş 9 12 4 6 
4. Nr.4 Bacău 10 13 5 7 
5. Nr. 5 Bihor 9 12 4 6 
6. Nr.6 Bistriţa-

Năsăud 
5 7 2 4 

7. Nr.7 Botoşani 7 9 3 5 
8. Nr.8. Braşov 9 12 4 6 
9. Nr.9 Brăila 5 7 2 4 
10. Nr.10 Buzău 7 9 3 5 
11. Nr.11 Caraş 

Severin 
5 7 2 4 

12. Nr.12 Călăraşi 5 7 2 4 
13. Nr.13 Cluj 10 13 4 6 
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Camera Deputaţilor Senat Nr. crt.  
 

Circumscripţia 
electorală 

Nr. 
mandate 

Cf. L. 
373/2004 

Nr. maxim 
de 

candidaţi 
(listă 

completă) 

Nr. 
mandate 

Cf. L. 
373/2004 

Nr. maxim 
de 

candidaţi 
(listă 

completă) 
14. Nr.14 Constanţa 10 13 4 6 
15. Nr.15 Covasna 4 6 2 4 
16. Nr. 16 

Dâmboviţa 
8 10 3 5 

17. Nr.17 Dolj 10 13 5 7 
18. Nr.18 Galaţi 9 12 4 6 
19. Nr.19 Giurgiu 4 6 2 4 
20. Nr.20 Gorj 6 8 2 4 
21. Nr.21 Harghita 5 7 2 4 
22. Nr.22 

Hunedoara 
7 9 3 5 

23. Nr.23 Ialomiţa 4 6 2 4 
24. Nr.24 Iaşi 12 15 5 7 
25. Nr.25 Ilfov 4 6 2 4 
26. Nr.26 

Maramureş 
7 9 3 5 

27. Nr.27 Mehedinţi 4 6 2 4 
28. Nr.28 Mureş 8 10 4 6 
29. Nr.29 Neamţ 8 10 4 6 
30. Nr.30 Olt 7 9 3 5 
31. Nr.31 Prahova 12 15 5 7 
32. Nr.32 Satu Mare 5 7 2 4 
33. Nr.33 Sălaj 4 6 2 4 
34. Nr.34 Sibiu 6 8 3 5 
35. Nr.35 Suceava 10 13 4 6 
36. Nr.36 Teleorman 6 8 3 5 
37. Nr.37 Timiş 9 12 4 6 
38. Nr.38 Tulcea 4 6 2 4 
39. Nr.39 Vaslui 7 9 3 5 
40. Nr.40 Vâlcea 6 8 3 5 
41. Nr.41 Vrancea 6 8 2 4 
42. Nr.42 Municipiul 

Bucureşti 
28 35 12 15 

 
Art. 5 alin. (3) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. 
“Numărul de candidaţi de pe fiecare listă poate fi mai mare decât numărul mandatelor rezultate din 

norma de reprezentare cu doi până la un sfert din aceste mandate: fracţiunile se întregesc la cifra 1, 
indiferent de mărimea acestora”. 
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HOTĂRÂREA  Nr. 17  
din 25 octombrie 2004 

privind interpretarea unor dispoziţii din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului 

 
Publicată în Monitorul Oficial Nr. 1000 din 29 octombrie 2004 
 
 
Având în vedere dispoziţiile art. 32 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea 

Camerei Deputaţilor şi a Senatului, cu modificările ulterioare, 
în temeiul prevederilor art. 32 alin. (1) şi (8) din aceeaşi lege, 
 
Biroul Electoral Central hotărăşte: 
 
ART. 1 
Dispoziţiile art. 44 alin. (8) din Legea nr. 373/2004, precum şi ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 

187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică vor fi interpretate 
astfel: 

a) declaraţia de acceptare a candidaturii se depune în 4 exemplare: un exemplar original şi 3 
copii; 

b) declaraţia de avere se depune în două exemplare, potrivit formularului tipizat prevăzut de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2004, ambele completate, semnate şi datate de candidat; 

c) declaraţia pe propria răspundere, potrivit legii penale, privind apartenenţa sau neapartenenţa 
ca agent sau colaborator al organelor de securitate ca poliţie politică trebuie făcută în scris (de mână, 
dactilografiată sau tehnoredactată), semnată de candidat şi nu este necesar să fie autentificată notarial. 

ART. 2 
Având în vedere dispoziţiile art. 75 alin. (3), (4) şi (8) din Legea nr. 373/2004, coroborate cu cele 

ale articolului unic pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2004, precum şi prevederile 
art. 52 alin. (3) din Legea nr. 373/2004, la operaţiunile electorale privind prezentarea de către prefecţi a 
unui exemplar din primul tiraj pentru fiecare tip de buletin de vot pot asista şi reprezentanţii desemnaţi 
de organizaţiile neguvernamentale prevăzute la art. 75 alin. (5) din Legea nr. 373/2004. 

ART. 3 
Dispoziţiile art. 55 alin. (4) din Legea nr. 373/2004 vor fi interpretate avându-se în vedere şi 

prevederile art. 61 alin. (5) din aceeaşi lege, în sensul că, atât în cazul presei scrise, cât şi în cel al 
presei audiovizuale, contractele de publicitate comercială nu pot fi transformate sau utilizate pentru 
difuzarea de publicitate în scop de propagandă electorală, aşa cum este interzisă, de asemenea, 
cedarea timpilor de antenă în favoarea candidaţilor şi a partidelor politice participante la alegerile din 28 
noiembrie de către societăţi comerciale cu capital public sau privat, instituţii publice, organizaţii 
neguvernamentale ori persoane fizice. 

ART. 4 
Având în vedere dispoziţiile art. 55 alin. (4) din Legea nr. 373/2004, publicitatea electorală în 

presa scrisă se va face pe baze contractuale, contra cost, în timp ce spoturile electorale ce pot fi 
difuzate de către radiodifuzorii publici şi privaţi, în timpul campaniei electorale, vor fi cuprinse numai în 
cadrul emisiunilor electorale şi al dezbaterilor electorale şi vor avea caracter gratuit. 

ART. 5 
Cererea prevăzută de dispoziţiile art. 83 alin. (1) din Legea nr. 373/2004 va fi însoţită de un act 

medical, în copie sau în original, care să ateste că persoana care solicită deplasarea urnei speciale nu 
este transportabilă. 

ART. 6 
Prin bunuri, în sensul art. 102 alin. (1) din Legea nr. 373/2004, se înţelege acele obiecte care au 

o valoare economică semnificativă, precum şi mărfuri de utilitate, alimentare (alimente, băuturi alcoolice 
sau nealcoolice, produse din tutun), sau nealimentare. Nu se încadrează în această categorie 
materialele de propagandă electorală, precum afişe, pliante, cărţi poştale, ilustrate, brichete, chibrituri, 
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calendare, căni, caiete, pixuri, şepci, tricouri, eşarfe, fulare şi alte obiecte asemănătoare inscripţionate 
cu însemnele partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau organizaţiei cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale, care participă la alegerile parlamentare şi prezidenţiale, ori cele conţinând sau 
reprezentând însemne ori fotografii ale candidaţilor şi a căror valoare este mai mult simbolică (insigne, 
ecusoane, fanioane, steguleţe şi alte obiecte asemănătoare). 

 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA  Nr. 19 
 din 26 octombrie 2004 

pentru aplicarea prevederilor art. 4 alin. (12) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a Senatului 

 
Publicată în Monitorul Oficial Nr. 1000 din 29 octombrie 2004 
 
 
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (12) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor şi a Senatului, 
în temeiul art. 32 alin. (7) şi (8) din aceeaşi lege, 
 
Biroul Electoral Central hotărăşte: 
 
ART. 1 
(1) În înţelesul art. 4 alin. (12) din Legea nr. 373/2004, listele de candidaţi pe care organizaţiile 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale le pot depune în mai multe circumscripţii electorale trebuie 
să cuprindă aceiaşi candidaţi. Candidaţii vor fi înscrişi în toate listele în aceeaşi ordine. Privitor la 
numărul de candidaţi, acesta poate fi diferit de la circumscripţie la circumscripţie, dar va fi egal, pentru 
fiecare circumscripţie în parte, cu cel stabilit prin anexa la Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 
4/2004. Reducerea sau creşterea numărului de candidaţi în limita numărului stabilit pentru fiecare 
circumscripţie prin Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 4/2004 se operează în finalul listei. 

(2) În cazul în care candidaturile au fost depuse până la data prezentei hotărâri, listele de 
candidaţi pot fi înlocuite cu liste întocmite potrivit prevederilor alin. (1). 

ART. 2 
Prezenta hotărâre este obligatorie pentru toate birourile electorale de circumscripţie. 
ART. 3 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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HOTĂRÂREA  Nr. 32 
din 29 octombrie 2004 

pentru stabilirea unor măsuri privitoare la desfăşurarea alegerilor parlamentare şi 
prezidenţiale 

 
Publicată în Monitorul Oficial Nr. 1058 din 15 noiembrie 2004 
 
 
În temeiul art. 32 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 

Senatului, 
 
Biroul Electoral Central hotărăşte: 
 
ART. 1 
(1) Candidaţii pot renunţa la candidatură numai printr-o declaraţie olografă depusă la biroul 

electoral de circumscripţie care a înregistrat candidatura. Renunţarea se poate face cel mai târziu cu 24 
de ore înaintea datei până la care se pot formula contestaţii la candidaturi, potrivit art. 47 alin. (1) din 
Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. În locul rămas liber pe listă se 
poate depune o altă candidatură, în acelaşi termen în care se poate depune declaraţia de renunţare. 

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în caz de deces. 
(3) În cazul în care o listă de candidaţi a fost descompletată ca urmare a admiterii de către 

instanţă a unor contestaţii formulate împotriva unor candidaţi, potrivit art. 47 din Legea nr. 373/2004, 
dispoziţiile alin. (1) privitoare la posibilitatea completării locului rămas liber nu se aplică. 

ART. 2 
Actele de identitate menţionate la art. 117 alin. (1) din Legea nr. 373/2004 pot fi folosite pentru 

exercitarea dreptului de vot numai dacă valabilitatea acestora nu este expirată. 
ART. 3 
La secţiile de votare organizate pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare, dreptul de vot 

poate fi exercitat numai pe baza paşaportului diplomatic, paşaportului de serviciu, paşaportului consular 
(titlu de călătorie) şi paşaportului simplu, pe care se vor aplica ştampila cu menţiunea "votat" şi data 
scrutinului. 

ART. 4 
În ziua votării, între orele 7,00 - 21,00 se interzic comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice 

în zona care priveşte localurile secţiilor de votare şi împrejurimile acestora, stabilite potrivit art. 75 alin. 
(2) din Legea nr. 373/2004. 

ART. 5 
Declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 117 alin. (2) din Legea nr. 373/2004, aşa cum 

a fost modificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2004, poate fi olografă sau poate fi 
completată şi semnată de alegător pe un formular tipizat, potrivit anexei la prezenta hotărâre. 

ART. 6 
Prezenta hotărâre este obligatorie pentru birourile electorale de circumscripţie, precum şi pentru 

cele ale secţiilor de votare organizate în ţară sau în străinătate. 
ART. 7 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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HOTĂRÂREA  Nr. 33  
din 29 octombrie 2004 

privind interpretarea prevederilor art. 20 alin. (2), coroborate cu cele ale art. 27 alin. (1) 
din Legea nr. 43/2003 

 
Publicată în Monitorul Oficial Nr. 1058 din 15 noiembrie 2004 
 
 
Luând în discuţie cererea adresată de Uniunea Naţională P.S.D. + P.U.R., înregistrată sub nr. 

112/C din 27 octombrie 2004, şi întâmpinarea formulată de reprezentanţii Alianţei D.A. P.N.L. - P.D. în 
Biroul Electoral Central, înregistrată sub nr. 128/C din 29 octombrie 2004, în temeiul dispoziţiilor art. 32 
alin. (1) lit. a), precum şi ale prevederilor art. 32 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a Senatului, 

 
Biroul Electoral Central hotărăşte: 
 
ART. 1 
Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale, precum şi candidaţii independenţi care participă la alegeri vor imprima 
obligatoriu, potrivit legii, pe toate afişele şi publicaţiile electorale (broşuri, pliante, programe sau 
platforme electorale, programe de guvernare), precum şi pe celelalte materiale de propagandă 
electorală prevăzute, exemplificativ, la art. 6 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 17A din 25 
octombrie 2004 (cărţi poştale, ilustrate, brichete, chibrituri, calendare, căni, caiete, pixuri, şepci, tricouri, 
eşarfe, fulare şi alte obiecte asemănătoare) denumirea partidului, alianţei politice, alianţei electorale, 
organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau, după caz, numele şi prenumele 
candidatului independent care le-a editat, în sensul că le-a conceput şi, eventual, le-a confecţionat ori 
le-a comandat. 

ART. 2 
În cazul tipăriturilor (afişe, pliante, cărţi poştale, ilustrate, platforme-program, programe 

electorale, programe de guvernare şi altele asemenea), pe lângă denumirea partidului, alianţei politice, 
alianţei electorale, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau a numelui şi prenumelui 
candidatului independent, va fi imprimată şi denumirea agentului economic care le-a tipărit. 

ART. 3 
În cazul afişelor electorale, prevăzute de art. 71 din Legea nr. 373/2004, partidele politice, 

alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum 
şi candidaţii independenţi care participă la alegeri au obligaţia legală: 

    - să imprime denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale, organizaţiei 
aparţinând minorităţilor naţionale sau, după caz, numele şi prenumele candidatului independent; 

    - să imprime denumirea agentului economic care a tipărit respectivele afişe; 
    - să declare Curţii de Conturi (camerelor de conturi) numărul total al afişelor tipărite. 
ART. 4 
La aplicarea art. 27 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 43/2003 se vor avea în vedere interpretările date 

noţiunilor de "tipărituri" şi "afişe electorale". 
ART. 5 
Dispoziţiile prezentei hotărâri sunt obligatorii, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (7) din 

Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. 
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HOTĂRÂREA  Nr. 37 
din  4 noiembrie 2004 

privind interpretarea şi aplicarea uniformă a dispoziţiilor art. 61 alin. (1), coroborate cu 
cele ale art. 57 alin. (1) din Legea nr. 373/2004, referitoare la difuzarea de emisiuni de tip 

electoral de către radiodifuzorii publici şi privaţi, în zilele de sâmbătă şi duminică 
 

Publicată în Monitorul Oficial Nr. 1058 din 15 noiembrie 2004 
 
 
Analizând cererea adresată de Societatea Română de Radiodifuziune (înregistrată sub numărul 

162/C din 2 noiembrie 2004), prin care se solicită precizări "dacă în zilele de sâmbătă şi duminică 
posturile publice de radio şi televiziune pot difuza informaţii cu caracter electoral în condiţiile dispoziţiilor 
art. 61 alin. (1) din Legea nr. 373/2004", luând în dezbatere întâmpinarea formulată de reprezentanţii 
Alianţei D.A. P.N.L. - P.D. şi ai Uniunii Naţionale P.S.D. + P.U.R. în Biroul Electoral Central, prin care se 
arată că, deşi nu are, potrivit Legii audiovizualului nr. 504/2002 şi Legii nr. 373/2004, vreo competenţă 
în a da interpretări cu privire la dispoziţiile legale în domeniul alegerilor, totuşi Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a emis Precizări cu privire la conţinutul emisiunilor informative în perioada campaniei 
electorale, precizări care, de fapt, adaugă la lege şi sunt de natură să ducă la încălcarea acesteia de 
către radiodifuzorii publici şi privaţi, în temeiul prevederilor art. 32 alin. (1) lit. a) şi c) şi ale art. 32 alin. 
(7) şi (8) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, 

 
Biroul Electoral Central hotărăşte: 
 
ART. 1 
În conformitate cu dispoziţiile art. 61 alin. (1), coroborate cu cele ale art. 57 alin. (1) din Legea nr. 

373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în perioada campaniei electorale posturile 
de radio şi televiziune, publice şi private, pot transmite emisiunile informative, emisiunile electorale şi 
dezbaterile electorale, astfel cum sunt prevăzute de lege, numai în zilele de luni, marţi, miercuri, joi şi 
vineri. 

ART. 2 
Dispoziţiile prezentei hotărâri sunt obligatorii pentru Consiliul Naţional al Audiovizualului, precum 

şi pentru conducerile posturilor publice şi private de radio şi televiziune. 
ART. 3 
Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage aplicarea sancţiunilor prevăzute de Legea 

audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
ART. 4 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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HOTĂRÂREA  Nr. 38 
 din  4 noiembrie 2004 

privind aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 373/2004, referitoare la organizarea 
birourilor electorale 

 
Publicată în Monitorul Oficial Nr. 1058 din 15 noiembrie 2004 
 
 
Având în vedere prevederile art. 33, 35, 37 şi următoarele din Legea nr. 373/2004 pentru 

alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, precum şi programul calendaristic aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1.614/2004,  în temeiul art. 32 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a Senatului, 

 
Biroul Electoral Central hotărăşte: 

 
ART. 1 
(1) Desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora 

se face de preşedintele tribunalului, în ziua de 22 noiembrie 2004, prin tragere la sorţi. Rezultatul 
tragerii la sorţi se consemnează într-un proces-verbal care constituie actul de învestire a preşedintelui 
biroului electoral al secţiei de votare şi a locţiitorului acestuia. 

(2) Până la amenajarea şi darea în folosinţă a sediilor secţiilor de votare, primarii sunt obligaţi să 
pună la dispoziţie preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din cuprinsul unităţii 
administrativ-teritoriale spaţii amenajate corespunzător, situate în sediul primăriei, în şcoli, cămine 
culturale etc., pentru a permite preşedinţilor să îşi îndeplinească atribuţiile ce le revin în această 
perioadă, inclusiv participarea la instructaje şi primirea comunicărilor prevăzute de lege, necesare 
completării biroului cu reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai 
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. 

(3) A doua zi după desemnarea preşedinţilor, aceştia vor fi convocaţi de către preşedintele 
biroului electoral de circumscripţie, cu sprijinul prefectului, în vederea instruirii, dezbaterii şi clarificării 
aspectelor privitoare la atribuţiile ce le revin pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor. La 
instruire vor fi invitaţi şi reprezentanţi ai partidelor politice parlamentare. 

 
ART. 2 
(1) În vederea completării birourilor electorale ale secţiilor de votare cu reprezentanţii partidelor 

politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale, se va proceda după cum urmează: 

    a) preşedinţii birourilor electorale de circumscripţii vor comunica fiecărui preşedinte de birou 
electoral de secţie de votare numărul de candidaturi definitive, cumulat pentru Camera Deputaţilor şi 
Senat, ale fiecărui partid politic, alianţă politică, alianţă electorală şi organizaţie a cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale participante la alegeri în circumscripţia respectivă, la care se adaugă candidatul la 
funcţia de Preşedinte al României. Comunicarea se face în scris; 

    b) partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale vor comunica fiecărui preşedinte de birou electoral de secţie de votare din 
circumscripţie, în scris, sub semnătura conducerii judeţene sau a persoanelor împuternicite de 
conducere, numele, prenumele, domiciliul şi numărul de telefon ale reprezentanţilor acestora. Numărul 
de reprezentanţi comunicat de fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală şi organizaţie a 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale poate fi de cel mult 3 pentru fiecare birou electoral de 
secţie de votare. 

(2) Comunicările prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) pot fi predate preşedinţilor birourilor electorale 
ale secţiilor de votare în cadrul convocării prevăzute la art. 1 alin. (3), o dată cu înştiinţarea privitoare la 
secţia de votare al cărei preşedinte este, sau vor fi înmânate celor în cauză prin intermediul secretarului 
unităţii administrativ-teritoriale. 

(3) Comunicările prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pot fi depuse la biroul electoral de 
circumscripţie sau la secretarul unităţii administrativ-teritoriale, care vor asigura înregistrarea lor într-un 
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registru special şi le vor preda de îndată, sub semnătură, preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor 
de votare pentru care au fost făcute, în vederea completării biroului, potrivit prevederilor legale. 

ART. 3 
Atât comunicarea numărului de candidaturi definitive, la care se adaugă candidatul la funcţia de 

Preşedinte al României, cât şi cea a reprezentanţilor partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor 
electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale se fac în termen de 24 de ore 
de la desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare. 

ART. 4 
(1) Completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare cu reprezentanţii partidelor politice, 

alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale se 
face de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în ordinea descrescătoare a numărului de 
candidaturi definitive pentru Camera Deputaţilor şi Senat, la care se adaugă candidatul la funcţia de 
Preşedinte al României. 

(2) Completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare se face astfel: 
    a) partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale, care au depus candidaturi în circumscripţie, se înscriu într-un tabel, în ordinea 
descrescătoare a numărului de candidaturi definitive depuse, cumulat pentru Camera Deputaţilor şi 
pentru Senat, plus candidatul la funcţia de Preşedinte al României. Dacă mai mult de 7 partide, alianţe 
şi organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale au depus acelaşi număr de candidaturi, 
acestea se înscriu în tabel în următoarea ordine: partidele politice parlamentare, alianţele politice şi 
alianţele electorale dintre acestea, partidele politice neparlamentare şi alianţele dintre acestea, în 
ordinea descrescătoare a numărului de liste complete depuse; 

    b) fiecărui partid, alianţă politică, alianţă electorală şi organizaţie a cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale i se atribuie câte un loc, în ordinea prevăzută la lit. a). 

(3) Dacă biroul electoral al secţiei de votare nu poate fi completat cu reprezentanţii desemnaţi de 
partide, alianţe şi organizaţii, datorită numărului insuficient de persoane propuse, completarea se face 
prin tragere la sorţi efectuată de preşedintele tribunalului, potrivit prevederilor alin. (10) al art. 37 din 
Legea nr. 373/2004. 

(4) În situaţia în care biroul nu poate fi completat cu numărul de membri prevăzut de lege nici de 
către preşedintele tribunalului, biroul va funcţiona cu numărul de membri existent, dar nu mai puţin de 3. 
Dacă numărul de membri este mai mic de 3, completarea până la acest număr se face de preşedintele 
biroului electoral de circumscripţie, prin numire directă dintre persoanele propuse de primar. 

ART. 5 
(1) Dispoziţiile art. 2 alin. (1) lit. a) şi ale art. 4, privitoare la luarea în calcul şi a candidatului la 

funcţia de Preşedinte al României, se aplică şi la completarea birourilor electorale de circumscripţie şi a 
oficiilor electorale. 

(2) Dispoziţiile art. 4 privitoare la completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare se aplică 
şi la completarea oficiilor electorale. 

(3) Dispoziţiile art. 4 alin. (2) lit. a) privitoare la ordinea înscrierii în tabel a partidelor politice, 
alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale se 
aplică şi în cazul completării birourilor electorale de circumscripţie, dacă numărul partidelor, alianţelor şi 
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, care au acelaşi număr de candidaturi 
definitive, este mai mare de 10. 

ART. 6 
Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale pot solicita înlocuirea reprezentantului lor, pentru motive întemeiate, apreciate de 
la caz la caz de către biroul electoral de circumscripţie, respectiv de oficiul electoral. În ziua alegerilor 
înlocuirile se pot face numai în caz de deces, îmbolnăviri sau accidente. 

ART. 7 
În cazul în care turul al doilea de scrutin pentru alegerea Preşedintelui României urmează să se 

desfăşoare între candidaţi propuşi de partide politice, alianţe politice, alianţe electorale sau de 
organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, care nu au reprezentanţi în birourile 
electorale ale unor secţii de votare, acestea au dreptul să delege câte un reprezentant, care va deveni 
membru cu drepturi depline al biroului electoral al secţiei de votare respective. 
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ART. 8 
(1) Potrivit prevederilor art. 36 lit. a) din Legea nr. 373/2004 oficiile electorale ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti, primesc buletinele de vot, ştampilele de control, ştampilele cu menţiunea "Votat" 
şi celelalte materiale necesare desfăşurării alegerilor de la Biroul electoral de circumscripţie al 
municipiului Bucureşti şi le distribuie birourilor electorale ale secţiilor de votare din sector. 

(2) Faţă de prevederile art. 36, coroborate cu cele ale art. 89 din Legea nr. 373/2004, prevederile 
art. 38 lit. f) trebuie interpretate în sensul că, în municipiul Bucureşti, birourile electorale ale secţiilor de 
votare din sector predau buletinele de vot întrebuinţate şi necontestate, precum şi cele anulate, listele 
electorale utilizate, ştampilele şi celelalte materiale necesare votării oficiilor electorale din sector. 
Predarea se face pe bază de proces-verbal. 

(3) Ştampilele de control şi ştampilele cu menţiunea "Votat" se păstrează la oficiul electoral, iar 
celelalte materiale prevăzute la alin. (2) vor fi predate judecătoriei sectorului. 

(4) În cazul organizării celui de-al doilea tur de scrutin pentru alegerea Preşedintelui României, 
oficiile electorale restituie birourilor electorale ale secţiilor de votare din sector ştampilele prevăzute la 
alin. (3), o dată cu predarea, în preziua votării, a buletinelor de vot pentru al doilea tur de scrutin. 

 
ART. 9 
Pentru sprijinirea oficiilor electorale în desfăşurarea operaţiunilor de predare-primire prevăzute la 

art. 8, primarii sectoarelor municipiului Bucureşti sunt obligaţi să asigure personal tehnic auxiliar în 
număr suficient la oficiile electorale. Personalul tehnic auxiliar prevăzut în prezentul alineat nu poate lua 
parte la acţiunea de centralizare a voturilor consemnate în procesele-verbale primite de la birourile 
secţiilor de votare din sector. 

ART. 10 
Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenţie potrivit art. 97 lit. v) şi se 

sancţionează cu amendă potrivit prevederilor art. 98 şi 99 din Legea nr. 373/2004. 
ART. 11 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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HOTĂRÂREA  Nr. 44 

 din  8 noiembrie 2004 
privind interpretarea şi aplicarea uniformă a dispoziţiilor art. 71 şi 72 din Legea nr. 
373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului în legătură cu afişajul 

electoral 
 

Publicată în Monitorul Oficial Nr. 1058 din 15 noiembrie 2004 
 

Având în vedere prevederile art. 71 şi 72 din Legea nr. 373/2004, analizând întâmpinarea 
formulată de reprezentanţii în Biroul Electoral Central ai Alianţei D.A. P.N.L. - P.D. şi ai Uniunii 
Naţionale P.S.D. + P.U.R., în temeiul dispoziţiilor art. 32 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 373/2004, 

 
Biroul Electoral Central hotărăşte: 
ART. 1 
Obligaţiile prevăzute la alin. (6) şi (7) ale art. 71 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor şi a Senatului în legătură cu dimensiunea afişelor electorale sau a anunţurilor scrise ori 
tipărite, prin care se convoacă o reuniune electorală, privesc afişajul din locurile speciale stabilite şi/sau 
asigurate de către primari în exercitarea responsabilităţilor ce le revin potrivit dispoziţiilor art. 71 alin. (1) 
şi (2) din lege. 

ART. 2 
Interdicţiile prevăzute de art. 71 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 373/2004 privesc atât afişele 

electorale amplasate în locurile speciale de afişaj stabilite de către primari, cât şi pe cele amplasate în 
alte locuri decât cele astfel stabilite şi în care afişajul este permis numai cu acordul proprietarilor, 
administratorilor sau, după caz, al deţinătorilor, potrivit art. 71 alin. (5) din Legea nr. 373/2004. 

ART. 3 
Sunt interzise reproducerea în presa scrisă, precum şi imprimarea pe bannere, pliante, cărţi 

poştale, fluturaşi şi alte asemenea mijloace de propagandă electorală a combinaţiilor de culori care să 
evoce drapelul României, al altui stat sau al unei organizaţii internaţionale, alta decât aceea la care sunt 
membre partidele politice. 

ART. 4 
Sunt interzise reproducerea sau publicarea în presa scrisă, precum şi imprimarea pe bannere, 

pliante, cărţi poştale, fluturaşi şi alte asemenea mijloace de propagandă electorală, de către partidele 
politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, 
precum şi de către candidaţii independenţi, a unor imagini sau mesaje care, prin conţinutul lor, aduc 
acuzaţii cu caracter calomnios la adresa autorităţilor publice, partidelor politice sau a candidaţilor în 
alegeri. 

ART. 5 
Interdicţiile prevăzute la art. 3 şi 4 din prezenta hotărâre privesc şi conţinutul spoturilor electorale 

difuzate în interiorul emisiunilor şi dezbaterilor electorale prevăzute la art. 57 alin. (1) lit. b) şi c) din 
Legea nr. 373/2004. 

ART. 6 
În exercitarea responsabilităţilor ce le revin potrivit art. 72 alin. (1) din Legea nr. 373/2004, 

birourile electorale de circumscripţie vor avea în vedere respectarea atât a prevederilor prezentei 
hotărâri, cât şi a principiilor deontologiei electorale, în sensul de a veghea la corecta desfăşurare a 
campaniei electorale şi la asigurarea unor condiţii egale în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, 
inclusiv prin intermediul afişajului electoral, pentru toţi candidaţii şi toate partidele politice, alianţele 
politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. 

ART. 7 
Prevederile prezentei hotărâri sunt obligatorii pentru conducerile centrale şi locale ale tuturor 

partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale, candidaţilor independenţi, pentru birourile electorale de circumscripţie, 
conducerile redacţionale ale presei audiovizuale, precum şi pentru autorităţile administraţiei publice 
locale. 

ART. 8 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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HOTĂRÂREA  Nr. 45  
din  8 noiembrie 2004 

privind aplicarea unor dispoziţii legale referitoare la componenţa şi activitatea secţiilor 
de votare din străinătate, precum şi la consemnarea şi transmiterea rezultatului votării la 

şi de la secţiile de votare din străinătate 
 

Publicat în Monitorul Oficial Nr. 1058 din 15 noiembrie 2004 
 
 
Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) şi ale art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 373/2004 

pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
80/2004, precum şi Solicitarea nr. 127/C din 29 octombrie 2004 a Biroului Electoral de Circumscripţie 
nr. 42 Bucureşti, analizând conţinutul întâmpinării formulate de reprezentanţii Alianţei D.A. P.N.L. - P.D. 
şi ai Uniunii Naţionale P.S.D. + P.U.R. în Biroul Electoral Central,  în temeiul dispoziţiilor art. 32 alin. (7) 
şi (8) din Legea nr. 373/2004, 

 
Biroul Electoral Central hotărăşte: 
 
ART. 1 
Persoanele delegate de partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale pentru a asista 

ca observatori, pe durata procesului electoral, la secţiile de votare din străinătate, potrivit art. 75 alin. 
(3^1) din Legea nr. 373/2004, introdus prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2004, vor fi 
acreditate de Biroul Electoral Central, la propunerea partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor 
electorale. Pot fi acreditaţi numai cetăţeni români cu drept de vot. Acreditările se trimit la secţiile de 
votare din străinătate de către Ministerul Afacerilor Externe. 

ART. 2 
(1) La secţiile de votare din străinătate pot participa delegaţi acreditaţi din partea presei scrise şi 

audiovizuale, precum şi observatori ai organizaţiilor neguvernamentale româneşti prevăzute la art. 75 
alin. (4) şi (5) din Legea nr. 373/2004, astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 80/2004. 

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) vor fi acreditate de Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 42 
Bucureşti. 

ART. 3 
Persoanelor delegate la secţiile de votare din străinătate li se aplică în mod corespunzător 

dispoziţiile Legii nr. 373/2004 privitoare la observatori. 
ART. 4 
La secţiile de votare din străinătate exercitarea dreptului de vot se face în ziua de duminică 28 

noiembrie 2004, între orele 7,00 - 21,00, la data şi ora locală. 
ART. 5 
(1) Procesele-verbale încheiate de birourile electorale ale secţiilor de votare de pe lângă 

misiunile diplomatice şi oficiile consulare, precum şi cele încheiate de birourile electorale ale secţiilor de 
votare de pe lângă unităţile militare din străinătate şi de pe navele sub pavilion românesc aflate în 
navigaţie sau, după caz, datele conţinute în acestea se transmit în ţară, prin fax, radiogramă, 
cablogramă şi alte asemenea mijloace. 

(2) Procesele-verbale sau datele conţinute în acestea se transmit, după caz, la Ministerul 
Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naţionale, respectiv la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului, unde vor fi recepţionate de echipe de specialişti, în prezenţa unor comisii formate din câte 3 
persoane, dintre care una este preşedinte, stabilite prin tragere la sorţi efectuată de preşedintele 
Biroului Electoral Central dintre judecătorii în exerciţiu la instanţele din municipiul Bucureşti. Comisiile 
se completează cu câte un reprezentant din partea partidelor politice parlamentare. 

(3) Comisiile prevăzute la alin. (2) certifică procesele-verbale primite sau întocmesc, pe baza 
datelor transmise potrivit alin. (1) şi (2) prin radiogramă ori cablogramă, câte un proces-verbal pentru 
fiecare secţie de votare în cauză, potrivit modelului aprobat prin hotărâre a Guvernului. 
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(4) Procesele-verbale întocmite pe baza datelor transmise prin radiogramă sau cablogramă se 
semnează de membrii comisiei şi se transmit la Biroul electoral de circumscripţie a municipiului 
Bucureşti, respectiv la birourile electorale de circumscripţie unde sunt înregistrate navele, de către unul 
dintre membrii comisiei, însoţit de pază militară. 

ART. 6 
(1) Materialele prevăzute la art. 88 alin. (1) din Legea nr. 373/2004 se transmit biroului electoral 

de circumscripţie după primirea lor în ţară, de către ministerele respective. 
(2) Materialele prevăzute la art. 38 lit. f) din Legea nr. 373/2004 se predau misiunii diplomatice 

din ţara respectivă, care va proceda potrivit dispoziţiilor art. 38 lit. g) din Legea nr. 373/2004. În cazul 
unităţilor militare rămân aplicabile dispoziţiile art. 38 lit. f) teza finală. 

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi materialelor utilizate pentru 
alegerea Preşedintelui României. 

ART. 7 
Prezenta hotărâre este obligatorie pentru Biroul Electoral al Circumscripţiei nr. 42 Bucureşti, 

birourile electorale ale circumscripţiilor în care sunt înregistrate navele, preşedinţii birourilor electorale 
ale secţiilor de votare din străinătate, precum şi pentru conducerile şi personalul ministerelor prevăzute 
la art. 5 alin. (2) din prezenta hotărâre. 

ART. 8 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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HOTĂRÂREA  Nr. 55 
 din 12 noiembrie 2004 

privind completarea birourilor electorale de circumscripţie cu reprezentanţii partidelor 
politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale, care participă la alegeri 
 

Publicată în Monitorul Oficial Nr. 1076 din 18 noiembrie 2004 
 
 
 Având în vedere dispoziţiile art. 33 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea 

Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi ale pct. 52 din "Programul Calendaristic", aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1.614/2004, ţinând cont de operaţiunile pe care le desfăşoară şi de hotărârile pe care 
urmează să le adopte în exercitarea competenţelor ce îi revin potrivit prevederilor art. 5 alin. (9) din 
Legea nr. 373/2004, care trebuie coroborate cu cele ale art. 32 alin. (3) şi ale art. 33 alin. (4) şi (5) teza 
a II-a, în temeiul art. 32 alin. (1) lit. a), alin. (7) şi (8) din Legea nr. 373/2004, 

 
Biroul Electoral Central hotărăşte: 
 
ART. 1 
Completarea birourilor electorale de circumscripţie cu reprezentanţii partidelor politice, alianţelor 

politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, care 
participă la alegeri în circumscripţia electorală în care funcţionează fiecare birou în parte, va avea loc la 
data de 16 noiembrie 2004. 

ART. 2 
După completare, biroul electoral de circumscripţie, în formulă completă, va trage la sorţi ordinea 

pe buletinele de vot, conform art. 49 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 373/2004. 
ART. 3 
Prezenta hotărâre este obligatorie pentru toate birourile electorale de circumscripţie. 
ART. 4 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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HOTĂRÂREA  Nr. 56  
din 12 noiembrie 2004 

privind tipărirea buletinelor de vot pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 
 

Publicată în Monitorul Oficial Nr. 1076 din 18 noiembrie 2004 
 
 
Având în vedere prevederile art. 48, 49, 52 şi cap. I şi II din anexa nr. 2 la Legea nr. 373/2004 

pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în temeiul art. 32 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 
373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, 

 
Biroul Electoral Central hotărăşte: 
 
ART. 1 
Dimensiunile buletinului de vot pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, se stabilesc, 

potrivit art. 49 alin. (1) din Legea nr. 373/2004, de biroul electoral de circumscripţie, în funcţie de 
numărul de liste de candidaţi, de numărul persoanelor cuprinse în acestea, precum şi de candidaturile 
independente, depuse în circumscripţia electorală respectivă pentru fiecare dintre Camerele 
Parlamentului. 

ART. 2 
Numele şi prenumele candidaţilor şi cuvintele ce se înscriu în interiorul patrulaterelor se tipăresc 

cu litere corp 10 verzale drepte, cu cerneală de aceeaşi culoare şi calitate în întreaga circumscripţie. 
ART. 3 
(1) Patrulaterele de pe buletinele de vot vor avea aceleaşi dimensiuni, stabilite de biroul electoral 

de circumscripţie, separat pentru Camera Deputaţilor şi Senat, astfel încât să cuprindă numărul maxim 
de candidaturi definitive din circumscripţia respectivă şi denumirea completă a partidelor politice, 
alianţelor politice, alianţelor electorale sau organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. 

(2) Întrucât numărul maxim de candidaturi este diferit pentru Senat faţă de cel pentru Camera 
Deputaţilor, dimensiunile patrulaterelor standardizate de biroul electoral de circumscripţie, potrivit 
dispoziţiilor alin. (1), vor fi şi ele diferite. 

(3) Fiecare pagină a buletinului de vot va cuprinde acelaşi număr de patrulatere, imprimate 
paralel între ele, câte două coloane în aceeaşi pagină. 

(4) Patrulaterele corespunzătoare partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, 
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, care nu au depus liste complete, vor fi 
completate cu numele candidaţilor propuşi, spaţiul rămas în patrulater urmând a fi alb. 

ART. 4 
(1) Imprimarea patrulaterelor se face începând cu pagina a doua a buletinului de vot. Atât 

paginile buletinului de vot, cât şi patrulaterele se numerotează. 
(2) Patrulaterele cu număr impar se imprimă, în toate cazurile, în partea stângă a paginii, iar cele 

cu număr par, în partea dreaptă. 
ART. 5 
Buletinele de vot se imprimă potrivit modelului prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 
ART. 6 
(1) Pentru stabilirea ordinii de înscriere a listelor de candidaţi pe buletinele de vot, preşedintele 

Biroului Electoral Central efectuează o tragere la sorţi între partidele politice parlamentare, alianţele 
politice şi alianţele electorale ale acestora. 

(2) Ordinea stabilită potrivit alin. (1) se comunică birourilor electorale de circumscripţie şi 
prefecţilor şi va fi respectată la imprimarea buletinelor de vot din întreaga ţară. 

(3) În continuare, în patrulaterele buletinului de vot sunt imprimate listele de candidaţi depuse de 
partidele politice neparlamentare, alianţele politice şi alianţele electorale ale acestora, precum şi de 

 33



organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, în ordinea rezultată din tragerea la sorţi, 
efectuată de preşedintele biroului electoral de circumscripţie. 

(4) Tragerea la sorţi, efectuată potrivit alin. (3), se face numai dintre partidele politice, alianţele 
politice şi alianţele electorale ale acestora, precum şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale, care au depus liste de candidaţi în circumscripţia respectivă. 

(5) În partea finală a buletinului de vot, în câte un patrulater distinct, sunt înscrişi candidaţii 
independenţi, în ordinea înregistrării candidaturilor la biroul electoral de circumscripţie. 

ART. 7 
Ordinea înscrierii listelor de candidaţi pe buletinele de vot, stabilită potrivit art. 6 alin. (1), este 

valabilă atât pentru Senat, cât şi pentru Camera Deputaţilor. 
ART. 8 
Dacă un partid politic parlamentar, o alianţă politică sau o alianţă electorală dintre partidele 

politice parlamentare nu a depus liste de candidaţi într-o circumscripţie pentru ambele camere sau nu a 
depus liste de candidaţi în unele circumscripţii electorale pentru nici una dintre camere, locul de pe 
buletinul de vot, cuvenit acesteia în circumscripţia respectivă, va fi ocupat de lista următorului partid sau 
alianţă extrasă din urnă, efectuându-se o glisare în sus a acestora. 

ART. 9 
(1) În cazul prevăzut la art. 6 alin. (3), ordinea stabilită prin tragerea la sorţi efectuată la biroul 

electoral de circumscripţie este valabilă atât pentru Camera Deputaţilor, cât şi pentru Senat, dacă au 
depus liste de candidaţi pentru ambele camere aceleaşi partide politice, alianţe politice, alianţe 
electorale şi organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. 

(2) În caz contrar, se efectuează o tragere la sorţi pentru Camera Deputaţilor şi o alta pentru 
Senat. 

ART. 10 
La imprimarea buletinelor de vot vor fi avute în vedere şi respectate întocmai menţiunile şi 

precizările cuprinse în notele de la capitolul I şi II din anexa nr. 2 la Legea nr. 373/2004. 
ART. 11 
Prezenta hotărâre este obligatorie pentru toate birourile electorale de circumscripţie. 
ART. 12 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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PRECIZĂRI 
pentru aplicarea prevederilor alin. 2 al art. 9 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 

56 din 12 noiembrie 2004 
 
 

În situaţia în care există partide politice neparlamentare, alianţe politice, alianţe electorale ale 
acestora şi organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, care au depus liste de candidaţi 
numai pentru una dintre Camere, după stabilirea ordinii de înscriere pe buletinele de vot a listelor 
propuse de partidele politice neparlamentare, alianţele dintre acestea şi organizaţiile cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale, care au propus liste pentru ambele Camere, potrivit art.6 alin. (3) şi 
art. 9 alin. (1) din Hotărârea nr. 56 din 12 noiembrie 2004 a Biroului Electoral Central, biroul electoral 
de circumscripţie va efectua o nouă tragere la sorţi, distinctă pentru Camera Deputaţilor şi 
pentru Senat, la care vor participa numai partidele politice neparlamentare, alianţele politice şi 
alianţele electorale dintre acestea, precum şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale, care au depus liste pentru Camera respectivă. Ordinea astfel stabilită este valabilă pentru 
completarea, în continuare, a patrulaterelor de pe buletinele de vot. 
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HOTĂRÂREA  Nr. 57 
 din 15 noiembrie2004 

 privind constatarea nulităţii unor candidaturi pentru Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 
Având în vedere prevederile art.5 alin.9 din Legea nr.373/2004 pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor şi Senatului, precum şi propriile constatări făcute cu ocazia analizării listelor de candidaturi 
definitive, în temeiul art.32 alin.7 şi 8 din Legea nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi 
Senatului 

 
Biroul Electoral Central hotărăşte: 
 
ART.1 
Se constată nulitatea de drept a candidaturilor prevăzute în anexă la prezenta hotărâre. 
ART. 2 
Birourile Electorale ale circumscripţiilor prevăzute în anexă vor lua măsurile necesare pentru 

radierea din listele de candidaţii a persoanelor menţionate în anexă. Persoanele prevăzute în anexă nu 
vor fi înscrise pe buletinele de vot.  
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HOTĂRÂREA  Nr. 62 
din 15 noiembrie 2004 

privind modificarea anexei la Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 57 din 15 
noiembrie2004 pentru constatarea nulităţii unor candidaturi pentru Camera Deputaţilor 

şi Senat 
 

 
Având în vedere întâmpinarea formulată de domnul Copilul Adrian, înregistrată la Biroul Electoral 

Central la nr.277/C/2004, prin care solicită să se revină asupra măsurii de constatare a nulităţii de drept 
a candidaturii sale  pentru Camera Deputaţilor depusă pe listele Partidului Acţiunea Populară în 
Circumscripţia nr.40 Vâlcea,întrucât nu a scris şi nu a semnat nici o declaraţie de acceptare a 
candidaturii în judeţul Călăraşi,precum şi rezultatul confruntării de către membrii Biroului Electoral 
Central a declaraţiilor olografe de acceptare a candidaturii, existente la Birourile electorale de 
circumscripţie nr.12  Călăraşi şi nr. 40 Vâlcea; 

În temeiul art.32 alin.7 din Legea 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului,  
 
Biroul Electoral Central hotărăşte: 
 
ART.1 
Admite întâmpinarea formulată de domnul Copilul Adrian şi în consecinţă: 
Menţine măsura de constatare a nulităţii candidaturii domnului Copilul Adrian pe lista depusă 

pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia Electorală nr. 12 Călăraşi de către Partidul Socialist Unit; 
menţine măsura de radiere a acestuia din lista de candidaturi şi de neincluderea sa pe buletinul de vot; 

Revocă măsura de constatare a nulităţii candidaturii domnului Copilul Adrian pe lista depusă 
pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia Electorală nr.  40 Vâlcea de către Partidul Acţiunea 
Populară  şi dispune reînscrierea acestuia pe lista de candidaturi a Partidului Acţiunea Populară , pe 
poziţia nr. 6 din listă şi imprimarea în buletinul de vot. 

ART.2 
Dispune Biroului Electoral de Circumscripţie nr.12  Călăraşi să trimită dosarul candidaturii 

domnului Copilul Adrian la Inspectoratul de Poliţie a Judeţului Călăraşi în vederea efectuării cercetărilor 
necesare. 
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HOTĂRÂREA  Nr. 63  

din 19 noiembrie 2004 
privind retipărirea buletinelor de vot 

în Circumscripţia electorală 
nr. 24 – judeţul Iaşi 

 
 
Având în vedere că buletinele de vot pentru Camera Deputaţilor şi Senat au fost tipărite în 

Circumscripţia electorală nr. 24 – judeţul Iaşi cu nesocotirea prevederilor art. 49 alin. 7 din Legea 
nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în sensul că la imprimarea numelor 
candidaţilor în patrulaterele buletinelor de vot, aceştia nu au fost identificaţi în cazul alianţelor politice şi 
a alianţelor electorale şi prin apartenenţă politică. 

În temeiul art.32 alin .7 din Legea nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului, 

 
Biroul Electoral Central hotărăşte: 
 
ART.1 
Buletinele de vot pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului din Circumscripţia electorală 

nr. 24 – judeţul Iaşi vor fi retipărite cu respectarea prevederilor art.49 alin.7 din Legea nr.373/2004 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. 

ART.2 
Biroul electoral de circumscripţia nr. 24 – judeţul Iaşi şi prefectul judeţului Iaşi, vor aduce la 

îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 
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HOTĂRÂREA  Nr. 66  
din 19 noiembrie 2004 

privind interpretarea şi aplicarea uniformă a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) lit. e), art. 36 lit. 
a), art. 37 şi art. 117 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 

Senatului 
 

Publicată în Monitorul Oficial Nr. 1108 din 26 noiembrie 2004 
 
 

Analizând cererile de interpretare a unor prevederi ale Legii nr. 373/2004 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a Senatului, adresate Biroului Electoral Central de către Consiliul de conducere 
sector 2 al Alianţei "Dreptate şi Adevăr" D.A. P.N.L.-P.D., înregistrate sub nr. 240 - 245 din 12 noiembrie 
2004, în temeiul prevederilor art. 32 alin. (1) lit. a) şi ale art. 32 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 373/2004, 

 
Biroul Electoral Central hotărăşte: 
 
 
ART. 1 
(1) Desfăşurarea operaţiunilor tehnico-administrative de distribuire, către birourile electorale ale 

secţiilor de votare, a buletinelor de vot, ştampilelor de control şi ştampilelor cu menţiunea "Votat" este 
organizată de birourile electorale de circumscripţie, respectiv de oficiile electorale, în sensul stabilirii 
numărului necesar, în funcţie de numărul de alegători înscrişi în copiile de pe listele electorale 
permanente, plus rezerva de 10% în cazul buletinelor de vot, defalcării pe secţii de votare, asigurării 
mijloacelor de transport şi a personalului necesar predării-preluării, în condiţii de siguranţă, a 
materialelor pentru desfăşurarea scrutinului. 

(2) Materialele pentru secţiile de votare speciale se vor preda, în funcţie de numărul estimat al 
alegătorilor care se vor prezenta la vot în ziua votării, la secţiile respective. 

(3) Operaţiunile prevăzute la alin. (1) se desfăşoară cu sprijinul prefecţilor şi al primarilor. 
(4) Primarii vor asigura, împreună cu birourile electorale de circumscripţie, respectiv cu oficiile 

electorale, buna organizare şi desfăşurare a acestor operaţiuni, în calitatea lor de autorităţi ale 
administraţiei publice locale care asigură buna desfăşurare a alegerilor, în conformitate cu prevederile 
art. 69 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările ulterioare. 

(5) Primarii pot participa, fie direct, fie prin reprezentanţi, la procesul de predare, de către 
birourile electorale de circumscripţie şi de către oficiile electorale către birourile electorale ale secţiilor 
de votare, a buletinelor de vot, ştampilelor de control şi ştampilelor cu menţiunea "Votat", revenindu-le 
obligaţia organizării şi desfăşurării corecte şi la timp a acţiunilor de distribuire a tuturor materialelor 
necesare votării. 

ART. 2 
(1) În ziua de 28 noiembrie 2004 primarii nu au dreptul să staţioneze în localurile secţiilor de 

votare mai mult decât timpul necesar pentru a vota şi nici să intervină în procesul de desfăşurare a 
scrutinului, de numărare a voturilor, de stabilire şi consemnare a rezultatului scrutinului. 

(2) Personalul administrativ de pe lângă birourile electorale de circumscripţie şi oficiile electorale 
se va implica numai în desfăşurarea unor operaţiuni tehnico-materiale auxiliare. Acesta nu are dreptul 
să participe sau să intervină în operaţiunile desfăşurate de birouri potrivit competenţelor legale ce le 
revin. 

ART. 3 
(1) În cazuri excepţionale, care necesită înlocuirea unor preşedinţi ai birourilor electorale ale 

secţiilor de votare sau a locţiitorilor acestora, înlocuirea se va face numai de către preşedintele 
tribunalului, prin tragere la sorţi, dintre persoanele cuprinse în lista aflată la dispoziţia sa, potrivit art. 37 
alin. (4) din Legea nr. 373/2004. 

(2) La tragerea la sorţi pot participa reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor 
electorale care au depus liste de candidaţi. 
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ART. 4 
(1) Cetăţenii români cu drept de vot, care au domiciliul în România, îşi pot exercita dreptul de vot 

numai în cazul în care prezintă biroului electoral al secţiei de votare unul dintre actele de identitate 
prevăzute la art. 117 din Legea nr. 373/2004, a căror valabilitate nu a expirat. 

(2) Paşaportul simplu asigură exercitarea dreptului de vot pe teritoriul ţării numai pentru cetăţenii 
români domiciliaţi în străinătate, în condiţiile art. 117 alin. (2) din Legea nr. 373/2004, ale prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2004 şi ale prevederilor art. 5 din Hotărârea Biroului 
Electoral Central nr. 32/2004. 

(3) Militarii în termen şi elevii din academiile şi şcolile militare pot vota numai cu carnetul de 
serviciu militar, indiferent dacă votează la secţiile de votare de pe lângă unităţile militare sau la alte 
secţii de votare. 

ART. 5 
Prezenta hotărâre este obligatorie pentru birourile electorale de circumscripţie şi oficiile 

electorale, birourile electorale ale secţiilor de votare, primarii şi preşedinţii de tribunale. 
ART. 6 
Preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie vor asigura, cu sprijinul prefecţilor, aducerea la 

cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri, cunoaşterea, însuşirea şi aplicarea prevederilor 
acesteia de către toate birourile electorale ale secţiilor de votare. 

ART. 7 
În municipiul Bucureşti instruirea preşedinţilor secţiilor de votare, potrivit prevederilor Hotărârii 

Biroului Electoral Central nr. 38/2004, se face de către preşedinţii oficiilor electorale. 
ART. 8 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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HOTĂRÂREA  Nr. 67 
 din 19 noiembrie 2004 

pentru aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la repartizarea şi atribuirea mandatelor 
pentru 

 Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Publicată în Monitorul Oficial Nr. 1108 din 26 noiembrie 2004 
  
 
Având în vedere prevederile art. 91 coroborate cu prevederile art. 4 alin. (2) şi ale art. 90 alin. (2) 

din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului,    în temeiul art. 32 alin. (7) 
şi (8) din Legea nr. 373/2004, 

 
Biroul Electoral Central hotărăşte: 
 
ART. 1 
Algoritmul de repartizare şi atribuire a mandatelor, determinat conform reglementărilor prevăzute 

în art. 91 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, este acelaşi 
pentru Camera Deputaţilor şi Senat. 

ART. 2 
(1) La repartizarea şi atribuirea mandatelor participă numai partidele politice, alianţele politice, 

alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, care au îndeplinit 
condiţia de prag electoral, şi candidaţii independenţi. 

(2) La determinarea pragului electoral, conform art. 90 alin. (2) din Legea nr. 373/2004 se vor lua 
în calcul voturile valabil exprimate, obţinute la nivelul ţării, de către toate partidele politice, alianţele 
politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. 

(3) Voturile valabil exprimate obţinute de candidaţii independenţi nu se iau în calcul pentru 
determinarea pragului electoral. 

(4) Candidaţii independenţi nu trebuie să îndeplinească condiţia de prag electoral. 
ART. 3 
Toate valorile numerice rezultate în urma calculelor de aplicare a algoritmului de repartizare şi 

atribuire a mandatelor pentru Camera Deputaţilor şi Senat vor respecta următoarele reguli aritmetice: 
    - valorile "numere întregi" (numărul de voturi valabil exprimate pentru atingerea pragului 

electoral, numărul de mandate repartizate, coeficientul electoral etc.) se vor trunchia la valoarea 
întreagă, fără rotunjire; 

    - valorile "numere zecimale" (repartitorul de circumscripţie electorală etc.) se vor trunchia după 
a 8-a zecimală, fără rotunjire. 

ART. 4 
(1) Candidaţii independenţi participă la repartizarea mandatelor numai în etapa I. 
(2) Un candidat independent poate primi un singur mandat numai dacă a obţinut un număr de 

voturi valabil exprimate cel puţin egal cu coeficientul electoral al circumscripţiei în care a candidat. 
ART. 5 
În etapa a II-a de repartizare a mandatelor vor participa numai partidele politice, alianţele politice, 

alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, care au întrunit condiţia 
de prag electoral şi care au la nivelul ţării voturi rămase neutilizate sau inferioare coeficienţilor electorali 
stabiliţi la nivelul circumscripţiilor electorale. 

ART. 6 
(1) Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care nu au obţinut nici un mandat 

de deputat sau de senator pot primi un mandat de deputat, în condiţiile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 
373/2004, dacă au obţinut, pe întreaga ţară, un număr de voturi valabil exprimate egal cu cel puţin 10% 
din numărul mediu de voturi valabil exprimate pe ţară pentru alegerea unui deputat. 

(2) Numărul mediu de voturi valabil exprimate pe ţară pentru alegerea unui deputat reprezintă 
partea întreagă nerotunjită a raportului dintre: numărul voturilor valabil exprimate obţinute pe ţară de 
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toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale, care au întrunit condiţia de prag electoral, şi voturile valabil exprimate obţinute de 
candidaţii independenţi care au primit mandate şi 314 (reprezentând numărul total de mandate pentru 
Camera Deputaţilor). 

 
 
ART. 7 
În circumscripţiile electorale unde două sau mai multe formaţiuni politice, în urma calculelor 

făcute (produsele rezultate din înmulţirea rapoartelor obţinute prin împărţirea numărului voturilor rămase 
neutilizate în cadrul circumscripţiei la numărul total al voturilor valabil exprimate pentru formaţiunea 
politică cu numărul mandatelor cuvenite în etapa a II-a sunt la egalitate), nu pot fi departajate în 
vederea determinării repartitorului circumscripţiei respective, ordonarea descrescătoare se va face în 
funcţie de unul dintre indicatorii enumeraţi mai jos care să permită departajarea, cu menţionarea în scris 
a variantei alese: 

    - numărul voturilor neutilizate în cadrul circumscripţiei; 
    - numărul voturilor valabil exprimate obţinute în cadrul circumscripţiei; 
    - numărul voturilor valabil exprimate obţinute la nivel naţional. 
ART. 8 
Versiunea algoritmului (prezentată pe bază de formule matematice) de repartizare şi atribuire a 

mandatelor de deputaţi şi senatori ce va fi utilizată în verificarea automată a condiţiilor prevăzute în art. 
91 din Legea nr. 373/2004 este prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 9 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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ANEXA 1 
     

ALGORITMUL 
de repartizare şi atribuire a mandatelor de deputaţi şi senatori conform art. 91 din Legea nr. 

373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 
 
1. Repartizarea şi atribuirea mandatelor se face în două etape: 
 
a) etapa I: la nivelul fiecărei CIRCUMSCRIPŢII ELECTORALE; 
b) etapa a II-a: la nivel de ŢARĂ. 
 
2. Descriere ALGORITM 
 
2.1. Notaţii: 
 - prin alianţă se înţelege alianţă politică sau alianţă electorală 
CE: circumscripţie electorală 
VVE:  voturi valabil exprimate 
VVEU:  voturi valabil exprimate utilizate 
PA:         partid politic, alianţă politică, alianţă electorală 
CI:         candidat independent 
VVEPAi,j: voturile valabil exprimate obţinute de partidul i sau 

alianţa i în circumscripţia electorală j 
TVVEPAi: total voturi valabil exprimate obţinute de partidul i sau alianţa i pe ţară 
VVECIi,j: voturile valabil exprimate obţinute de candidatul independent i în circumscripţia j 
TVVECIj: voturile valabil exprimate obţinute de candidaţii independenţi într-o circumscripţie 
TVVEPA:  totalul pe ţară al voturilor valabil exprimate obţinute  de către partide şi alianţe 
TVVECI:   totalul pe ţară al voturilor valabil exprimate obţinute de către candidaţii independenţi 
TVVEPACI: totalul pe ţară al voturilor valabil exprimate  

obţinute de partide, alianţe, candidaţi independenţi 
TVVETP: totalul pe ţară al voturilor valabil exprimate obţinute de către partidele şi alianţele care 

au întrunit condiţia de prag electoral,  inclusiv  voturile valabil  exprimate  obţinute  de 
candidaţii independenţi care au obţinut mandate de deputat 

TVVETPP: totalul pe ţară al voturilor valabil exprimate obţinute  
de către partidele şi alianţele care au întrunit 
condiţia de prag electoral 

TVVETPI: totalul pe ţară al voturilor valabil exprimate obţinute  
     de către candidaţii independenţi care au obţinut  

mandate de deputaţi 
PRAGi:    pragul electoral calculat pentru partidul i sau alianţa  

i (pragul poate fi progresiv, conform art. 90 alin. (2)) 
PRAGj:      pragul electoral conform art. 90 alin. (2) 
CEC:        coeficientul electoral al circumscripţiei 
CET:        coeficientul electoral pe ţară 
REPCE:    repartitorul circumscripţiei electorale 
MCE:        numărul de mandate al circumscripţiei electorale  

(stabilit  conform art. 3) 
MPA:      numărul de mandate repartizate unui partid sau  

unei alianţe 
MCI:        un mandat repartizat unui candidat independent 
MCE1:       numărul de mandate repartizate în etapa I la nivel 

de CE 
MT:         total număr de mandate de repartizat pe ţară 

(stabilit prin  însumarea MCE) 
MCE2:     mandate rămase de repartizat la nivel de  

circumscripţie pentru etapa a II-a 
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MT1:        total mandate repartizate în etapa I (suma pe ţară a 
MCE1) 

MT2:        numărul de mandate rămase de repartizat la nivel  
de ţară, pentru etapa a II-a 

RESTPA:  resturile pentru un partid sau o alianţă 
RESTCE:  resturi la nivel de circumscripţie (voturi valabil  

exprimate neutilizate sau inferioare coeficientului  
electoral al  circumscripţiei) 

CATPA:     câturi rezultate din împărţirea totalului pe ţară a  
resturilor unui partid sau unei alianţe la numărul 1,  
2, 3, ..., MT2 

CATCE: câturi rezultate din împărţirea resturilor unui partid sau unei alianţe dintr-o 
circumscripţie electorală la totalul pe ţară al resturilor pentru acel partid sau acea 
alianţă 

MRPA:    numărul de mandate rămase de repartizat unui partid politic sau unei alianţe politice, 
în etapa a II-a 

NMVVED: numărul mediu de voturi valabil exprimate pe ţară  
pentru alegerea unui deputat 

PRODUS: produsul dintre CATCE şi MRPA  
i:   indice pentru partide politice, alianţe politice, 

candidaţi independenţi (i= 1, 2, ... n) 
j:          indice pentru circumscripţii electorale (j = 1, 2, ... 

42) 
 
2.2. Algoritmul de repartizare a mandatelor 
 
A) Stabilirea partidelor politice şi alianţelor politice care îndeplinesc condiţia de PRAG 

ELECTORAL 
a1. Determinarea voturilor obţinute pe ţară de un partid sau o alianţă: 
 

jTVVEPAiTVVEPAi
j

,
42

1
∑
=

=  

a2. Determinarea voturilor obţinute pe ţară de toate partidele şi alianţele: 

∑
=

=
n

i
TVVEPAiTVVEPA

1

 

 
a3. Determinarea voturilor obţinute pe o CE de candidaţii independenţi: 
 

∑
=

=
n

i
jVVECIiTVVECIj

1
,  

a4. Determinarea voturilor obţinute pe ţară de candidaţii independenţi: 
 

∑
=

=
42

1j

VVECIjTVVECI  

a5. Determinarea numărului total de voturi obţinute pe ţară de toate partidele, alianţele şi toţi 
candidaţii independenţi: 

 
TVVEPACI = TVVEPA + TVVECI 
 
a6. Stabilirea pragului pentru fiecare partid şi alianţă: 
 
PRAGi = (TVVEPAi : TVVEPA) * 100 
 
Dacă PRAGi PRAGj atunci PAi a îndeplinit condiţia de  ≥
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PRAG ELECTORAL. 
 
B) Repartizarea mandatelor la nivel de circumscripţie electorală - etapa I 
b1. Determinarea coeficientului electoral al circumscripţiei: 
 

∑ ∑
= =

+=
n

i

n

i
jVVECIijVVEPAiVVPACIj

1 1
,,  

CECj = partea întreagă [VVEPACIj : MCEj] 
 
b2. Repartizarea mandatelor la nivel de circumscripţie electorală: 

• pentru partide, alianţe: 
 
MPAi,j = partea întreagă [VVEPAi,j : CECj] 
 

• pentru candidaţii independenţi: 
 
MCIi,j = partea întreagă [VVECIi,j : CECj] dacă este > 0 se  
acordă numai un mandat, rezultând: MCIi,j = 1. 
 
Pentru candidaţii din listele PA, repartizarea mandatelor se face în ordinea înscrierii lor în listă. 
b3. Determinarea pentru fiecare PA din fiecare CE a resturilor (voturi neutilizate sau inferioare 

coeficientului electoral de circumscripţie): 
• determinarea voturilor utilizate de către fiecare PA într-o CE 

 
VVEUPAi,j = MPAi,j x CECj 
 

• determinarea resturilor pentru fiecare PA într-o CE 
 
RESTPAi,j = VVEPAi,j - VVEUPAi,j 
 
b4. Determinarea resturilor pentru fiecare CE (total resturi pe CE): 
 

∑
=

=
n

i
jRESTPAiRESTCEj

1
,  

b5. Determinarea numărului de mandate rămase de repartizat pentru fiecare CE: 
• numărul de mandate repartizate în prima etapă într-o CE: 

 

∑ ∑
= =

+=
n

i

n

i
jMCIijMPAijMCE

1 1
,,1  

 
• numărul de mandate rămase de repartizat într-o CE: 

 
MCE2j = MCEj - MCE1j 
 
C) Determinarea pe întreaga ţară a RESTURILOR şi numărului de mandate rămase de repartizat 

centralizat (în etapa a II-a) 
c1. Determinarea RESTURILOR pe ţară: 

• pentru fiecare PA 
 

∑
=

=
42

1

,
j

jRESTPAiTRESTPAi  

• pentru toate PA 
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∑
=

=
n

i
RESTPAiTRESTPA

1
 

c2. Determinarea numărului de mandate rămase de repartizat la nivel de ţară (pentru etapa a II-
a): 

 

∑
=

=
42

1

22
j

jMCEMT  

 
D) Determinarea pentru fiecare partid sau alianţă a "câturilor" împărţirilor succesive a resturilor cu 

1; 2; 3; .....; MT2: 
 
CÂTPAi,1 = TRESTPAi : 1 
CÂTPAi,2 = TRESTPAi : 2 
CÂTPAi,3 = TRESTPAi : 3 
.CÂTPAi,MT2 = TRESTPAi : MT2 
 
E) Reuniunea "câturilor" obţinute pentru toate partidele şi alianţele; se obţine un număr total de 

"câturi" egal cu produsul dintre numărul de PA care au îndeplinit pragul electoral şi MT2. 
 
F) Ordonarea descrescătoare a listei de "câturi" obţinută la punctul E). 
 
G) Determinarea COEFICIENTULUI ELECTORAL PE ŢARĂ: 
 
CET = al MT2 cât din lista ordonată de câturi. 
 
H) Determinarea numărului de mandate ce se mai cuvin fiecărui partid sau fiecărei alianţe pentru 

a fi repartizate în etapa a II-a: 
 
MRPAi = partea întreagă [TRESTPAi : CET] 
 
I) Desfăşurarea pe CE a numărului de mandate MRPAi cuvenite fiecărui partid sau fiecărei 

alianţe a se repartiza în etapa a II-a: 
i1. Determinarea "câturilor" fiecărui partid sau fiecărei alianţe la nivelul fiecărei CE: 
 
CÂTCEi,j = RESTPAi,j : TVVEPAi 
 
i2. Determinarea "produselor" dintre "câturile" obţinute la punctul i1. şi numărul de mandate ce se 

mai cuvin fiecărui partid sau fiecărei alianţe: 
 
PRODUSPAi,j = CÂTCEi,j x MRPAi 
 
i3. Ordonarea descrescătoare a "produselor" fiecărei CE; se obţin 42 de liste de "produse". 
i4. Reuniunea produselor PRODUSPAi,j şi ordonarea descrescătoare a acestora; se obţine o 

listă de "produse" pe ţară. 
i5. Determinarea pentru fiecare CE a repartitorului de circumscripţie: 
 
REPCEj = al MCE2j produs din lista PRODUSPAi,j a circumscripţiei electorale 
 
J) Repartizarea mandatelor pe CE şi PA; ordinea de repartizare este dată de LISTA PE ŢARĂ A 

PRODUSELOR pentru alegerea CE şi LISTA PE CIRCUMSCRIPŢII A PRODUSELOR pentru alegerea 
PA. 

j1. Selectarea CE, şi în cadrul acesteia, a PA şi calcularea numărului de mandate pentru PA 
respectiv (M2PA): 

 
PIi,j = partea întreagă [PRODUSPAi,j : REPCEj] 
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j1.1. Dacă PIi,j  1 se atribuie partidului i sau alianţei i un număr de mandate egal cu minimul 

dintre: 
≥

• mandatele rămase de repartizat pentru acel PA 
• mandatele rămase de repartizat pentru acea CE 
• numărul de candidaţi din lista PA rămaşi fără mandat (CRPA). 

Deci: 
M2PAi,j = minimum (PIi,j, MRPAi, MCE2j, CRPAi,j) 
 
Se actualizează variabilele: 
 
MRPAi = MRPAi - M2PAi,j 
MCE2j = MCE2j - M2PAi,j 
CRPAi,j = CRPAi,j - M2PAi,j 
 
Se parcurge LISTA PE ŢARĂ DE PRODUSE până când partea întreagă [PRODUSPAi,j : 

REPCEj] este zero (PIi,j = 0) 
j1.2. Dacă PIi,j = 0 rezultă că PRODUSPAi,j < REPCEj şi se atribuie un mandat partidului sau 

alianţei deţinător al produsului PRODUSPAi,j, în condiţiile în care PA respectiv mai are dreptul să 
primească mandate şi mai are cel puţin un candidat în listă, iar circumscripţia mai are mandate de 
repartizat. 

j2. Se continuă procedura descrisă la punctul j1, până la epuizarea numărului de mandate de 
repartizat la nivel de ţară MT2 sau a LISTEI DE PRODUSE PE ŢARĂ. 

j3. Dacă, după parcurgerea integrală a LISTEI DE PRODUSE PE ŢARĂ mai rămân mandate de 
repartizat (algoritmul nu s-a închis), Biroul Electoral Central va repartiza aceste mandate conform art. 
91 alin. (5) pct. b sau pct. c din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. 

3. Repartizarea mandatelor de deputat organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, 
conform art. 4 alin. (2) din Legea nr. 373/2004 

3.1 Determinarea "Numărului mediu de voturi valabil exprimate pe ţară pentru alegerea unui 
deputat" 

a) Determinarea numărului total de voturi valabil exprimate pentru Camera Deputaţilor obţinute 
pe ţară de către toate partidele şi alianţele care au întrunit condiţia de prag electoral, inclusiv voturile 
valabil exprimate pentru candidaţii independenţi care au obţinut mandate de deputat: 

 
TVVETP = TVVTEPP + TVVTEPI 
 
b) Calcularea "numărului mediu de voturi valabil exprimate, pe ţară pentru alegerea unui deputat" 
 
NMVVED = TVVETP : 314 
 
3.2 Selectarea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care vor primi un 

mandat de deputat în condiţiile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 373/2004. 
 
TVEEPAk  NMVVED * 10/100 ≥
 
unde k reprezintă numărul de ordine al organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 

care au depus liste de candidaţi şi care nu au obţinut nici un mandat de deputat sau senator, din 
NOMENCLATORUL GENERAL. 

3.3 Repartizarea mandatului obţinut de organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 
pe circumscripţii electorale: 

 

j
TVVEPAq
VVEPAqj

CEi
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

= max  

unde q = număr de ordine, în cadrul nomenclatorului general al organizaţiilor care au obţinut un 
mandat de deputat în condiţiile art. 4 alin. (2) 
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HOTĂRÂREA  Nr. 68 
 din 19 noiembrie 2004 

pentru aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la constatarea rezultatelor votării  
 

Publicată în Monitorul Oficial Nr. 1108 din 26 noiembrie 2004 
 
 
Având în vedere prevederile art. 86 alin. (1), coroborate cu prevederile art. 90 alin. (1), şi ale art. 

119 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, respectiv cu cele ale 
art. 21 coroborat cu prevederile art. 22 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, 
cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 32 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 373/2004, 

 
Biroul Electoral Central hotărăşte: 
 
ART. 1 
Pentru constatarea rezultatului alegerilor parlamentare şi prezidenţiale din anul 2004 se vor 

utiliza procese-verbale ale căror modele au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.790/2004 
privind stabilirea modelelor proceselor-verbale şi ale altor formulare necesare constatării rezultatelor 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor, a Senatului şi a Preşedintelui României, din anul 2004. 

ART. 2 
Institutul Naţional de Statistică va asigura personalizarea fiecărui model de proces-verbal, 

nominalizând pentru fiecare circumscripţie electorală, partidele politice, alianţele politice, alianţele 
electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi persoanele fizice 
independente care şi-au depus candidaturi pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, 
respectiv numele şi prenumele candidaţilor pentru alegerea Preşedintelui României, în ordinea înscrierii 
acestora în buletinele de vot. 

ART. 3 
(1) Alegătorii pot vota la secţia de votare unde îşi au domiciliul şi unde sunt înscrişi în copia de pe 

lista electorală permanentă sau, prin excepţie (în condiţiile prevăzute de lege), în una dintre secţiile de 
votare special organizate potrivit art. 22 şi 23 din Legea nr. 373/2004. 

(2) În secţiile de vot special organizate nu vor exista copii de pe listele electorale permanente, iar 
alegătorii care se vor prezenta la vot vor fi înregistraţi în listele electorale speciale de tip 1 sau de tip 2, 
după caz: 

a) în listele electorale speciale de tip 2 vor fi înregistraţi: 
    - cetăţeni români cu domiciliul în ţară, aflaţi temporar în străinătate, care votează în secţiile 

special amenajate pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României; 
    - studenţi şi elevi care urmează studiile în altă localitate decât cea de domiciliu, precum şi 

militari în termen care votează la secţiile special organizate pe lângă cămine, respectiv unităţi militare; 
    - persoanele cu drept de vot internate în unul dintre centrele de asistenţă sanitară sau socială 

şi care votează în secţiile de vot special organizate în incinta acestor instituţii; 
    - alegătorii aflaţi în ziua votării în altă localitate decât cea de domiciliu şi care votează în 

secţiile de votare organizate în staţiile de cale ferată, în autogări, în porturi, aeroporturi sau în orice altă 
secţie de votare de pe raza localităţii în care se găsesc; 

b) în listele electorale speciale de tip 1 vor fi înregistraţi cetăţenii români cu domiciliul în 
străinătate (conform paşaportului) şi care votează în secţiile special organizate în străinătate sau în 
secţiile de vot organizate pe teritoriul României. De asemenea, tot pe aceste liste vor fi înregistraţi 
membrii biroului secţiei de votare, precum şi persoanele însărcinate cu menţinerea ordinii în cadrul 
secţiei. 

(3) Alegătorii care s-au prezentat în ziua alegerilor la vot şi nu se regăsesc în copia de pe lista 
electorală permanentă vor fi înregistraţi în: 

a) lista electorală specială de tip 1 - dacă fac dovada cu acte de identitate că domiciliază în zona 
arondată secţiei de votare respective; 
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b) lista electorală specială de tip 2 - dacă au domiciliul în altă localitate. Tot în aceste liste vor fi 
înregistrate şi persoanele netransportabile care solicită în scris să voteze cu ajutorul urnei mobile. 

(4) Sunt consideraţi alegători prezenţi la urne acei alegători înscrişi pe una dintre listele 
electorale din cadrul secţiei de votare, care au primit din partea biroului electoral buletine de vot şi 
ştampila de votare pentru exercitarea dreptului de a alege şi care au semnat în lista electorală. 

 
ART. 4 
La întocmirea proceselor-verbale de către birourile electorale ale secţiilor de votare şi birourile 

electorale de circumscripţie se vor avea în vedere următoarele chei de verificare: 
A. Numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală permanentă şi în listele 

electorale speciale de tip 1 (pct. 1) trebuie să fie acelaşi pentru cele 3 procese-verbale ce se întocmesc 
la nivelul unei secţii de votare (circumscripţii electorale). 

A1. Numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală permanentă (pct. 1.1) 
trebuie să fie acelaşi pentru cele 3 procese-verbale ce se întocmesc la nivelul unei secţii de votare 
(circumscripţii electorale). 

A2. Numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale speciale de tip 1 (pct. 1.2) trebuie să 
fie acelaşi pentru cele 3 procese-verbale ce se întocmesc la nivelul unei secţii de votare (circumscripţii 
electorale). 

B. Numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală permanentă şi în listele 
electorale speciale de tip 1 (pct. 1) trebuie să fie egal cu numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de 
pe lista electorală permanentă (pct. 1.1) adunat cu numărul total al alegătorilor înscrişi în listele 
electorale speciale de tip 1 (pct. 1.2). 

C. Numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale existente la secţia de votare, care s-au 
prezentat la urne (pct. 2), trebuie să fie acelaşi pentru cele 3 procese-verbale ce se întocmesc la nivelul 
unei secţii de votare (circumscripţii electorale). 

C1. Numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală permanentă, care s-au 
prezentat la urne, trebuie să fie acelaşi pentru cele 3 procese-verbale ce se întocmesc la nivelul unei 
secţii de votare (circumscripţii electorale). 

C2. Numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale speciale de tip 1, care s-au prezentat 
la urne, trebuie să fie acelaşi pentru cele 3 procese-verbale ce se întocmesc la nivelul unei secţii de 
votare (circumscripţii electorale). 

C3. Numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale speciale de tip 2, care s-au prezentat 
la urne, trebuie să fie acelaşi pentru cele 3 procese-verbale ce se întocmesc la nivelul unei secţii de 
votare (circumscripţii electorale). 

D. Numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale existente la secţia de votare, care s-au 
prezentat la urne (pct. 2), trebuie să fie egal cu numărul alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi 
în copia de pe lista electorală permanentă (pct. 2.1), adunat cu numărul alegătorilor care s-au prezentat 
la urne, înscrişi în listele electorale speciale de tip 1 (pct. 2.2), şi cu numărul alegătorilor care s-au 
prezentat la urne, înscrişi în listele electorale speciale de tip 2 (pct. 2.3). 

E. Numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală permanentă, care s-au 
prezentat la urne (pct. 2.1), trebuie să fie egal sau mai mic decât numărul total al alegătorilor înscrişi în 
copia de pe lista electorală permanentă (pct. 1.1). 

F. Numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale speciale de tip 1, care s-au prezentat la 
urne (pct. 2.2), trebuie să fie egal sau mai mic decât numărul total al alegătorilor înscrişi în listele 
electorale speciale de tip 1 (pct. 1.2). 

G. Numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. 3), adunat cu numărul voturilor nule (pct. 4), 
trebuie să fie egal sau mai mic decât numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale existente la 
secţia de votare, care s-au prezentat la urne (pct. 2). 

H. Numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. 3) trebuie să fie egal cu rezultatul adunării 
numărului de voturi valabil exprimate, obţinute de fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală 
şi de fiecare candidat independent (pct. 7). 

I. Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate de preşedintele biroului electoral al secţiei 
de votare (pct. 6), adunat cu numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. 3) şi cu numărul voturilor 
nule (pct. 4), trebuie să fie egal sau mai mic decât numărul buletinelor de vot primite (pct. 5). 

ART. 5 
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După încheierea proceselor-verbale de către biroul electoral al secţiei de votare, conform art. 86 
din Legea nr. 373/2004, preşedintele biroului afişează la sediul secţiei copii de pe respectivele procese-
verbale. 

 
ART. 6 
Corectarea proceselor-verbale în condiţiile prevăzute de art. 34 alin. (4) din Legea nr. 373/2004 

se poate referi numai la datele înscrise la pct. 1 - 6 din procesele-verbale. Intervenţia asupra datelor 
înscrise în tabelul 7, privind voturile valabil exprimate, obţinute de listele de candidaţi şi de candidaţii 
independenţi, se poate face numai în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 
373/2004. 

ART. 7 
Dacă în procesele-verbale încheiate în secţia de votare se fac corecturi cu ocazia predării lor la 

biroul electoral de circumscripţie, în temeiul art. 34 alin. (4) din Legea nr. 373/2004, preşedintele biroului 
electoral al secţiei de votare va anula copia de pe procesul-verbal afişată la sediul secţiei de votare şi o 
va înlocui cu cea corectată. 

ART. 8 
(1) După predarea materialelor din secţiile de votare la judecătorii, conform art. 38 lit. f) din Legea 

nr. 373/2004, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale pot cere copii de pe listele 
electorale speciale întocmite în secţiile de votare, operaţiunea făcându-se pe cheltuiala solicitantului. 

(2) În termen de 48 de ore de la solicitare, judecătoria trebuie să pună la dispoziţie copiile cerute. 
ART. 9 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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HOTĂRÂREA  Nr. 69  
din 19 noiembrie 2004 

privind publicarea rezultatelor alegerilor  
parlamentare şi prezidenţiale  

 
Publicată în Monitorul Oficial Nr. 1108 din 26 noiembrie 2004 
 
Având în vedere prevederile art. 94 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor 

şi a Senatului, în temeiul art. 32 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 373/2004, 
Biroul Electoral Central hotărăşte: 
ART. 1 
(1) Biroul Electoral Central avizează organizarea de către Institutul Naţional de Statistică a unui 

sistem informaţional privind prezenţa populaţiei la vot în ziua de 28 noiembrie 2004. 
(2) Monitorizarea prezenţei populaţiei la vot se face pe baza informaţiilor primite de la un 

eşantion reprezentativ de secţii de votare din cele organizate pe teritoriul României. 
(3) Programul de culegere şi de prezentare a informaţiilor privind prezenţa la vot a populaţiei din 

ziua de 28 noiembrie 2004, comparabil cu cel utilizat în anul 2000, va fi următorul: 
                               Ora de 
___________________________________________________ 
colectare a informaţiilor      informare a mass-media 
___________________________________________________ 
             9                                   10,30 
            11                        12,30 
            14                         15,30 
            17                           18,30 
            20                                  21,30 
___________________________________________________ 
(4) Birourile electorale de circumscripţii, cu sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale, vor 

asigura colectarea informaţiilor de la secţiile de votare cuprinse în eşantion. 
(5) Datele vor fi transmise la Biroul Electoral Central în cel mult o oră de la momentul de referinţă 

solicitat. 
(6) Biroul Electoral Central va furniza pentru mass-media, la orele menţionate, informaţii privind 

prezenţa populaţiei la vot atât la nivel naţional, cât şi la nivelul fiecărui judeţ. 
(7) Aceleaşi perioade de referinţă vor fi utilizate pentru monitorizarea prezenţei la vot a populaţiei 

şi în eventualitatea organizării celui de-al doilea tur de scrutin pentru alegerea Preşedintelui României. 
ART. 2 
(1) Biroul Electoral Central avizează ca, pe parcursul primirii, verificării şi centralizării proceselor-

verbale privind rezultatele votării, să fie date publicităţii de către birourile electorale de circumscripţie 
următoarele date parţiale: 

a) numărul secţiilor de votare care au depus procesele-verbale privind constatarea rezultatului 
votării pentru Camera Deputaţilor şi Senat, respectiv pentru alegerea Preşedintelui României până la 
ora .............. din ......... noiembrie 2004; 

b) numărul total al alegătorilor înscrişi în copiile de pe listele electorale permanente şi în listele 
electorale speciale de tip 1, centralizaţi până la ora ......... din ........... noiembrie 2004; 

c) numărul total al alegătorilor înscrişi în liste, prezenţi la vot, centralizaţi până la ora .... din ...... 
noiembrie 2004; 

d) numărul total al voturilor valabil exprimate, centralizate până la ora .......... din .......... noiembrie 
2004 pe total circumscripţie electorală, pe partide politice, organizaţii ale cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale, alianţe politice, alianţe electorale şi candidaţi independenţi. 

(2) Birourile electorale de circumscripţie vor aviza transmiterea fişierelor cu rezultate parţiale 
centralizate la nivelul circumscripţiei către Biroul Electoral Central, începând cu data de 29 noiembrie 
2004, conform următorului program: ora 9,00; ora 12,00;     ora 17,00. 

(3) Biroul Electoral Central va pune la dispoziţie pentru mass-media informaţii privind 
desfăşurarea procesului electoral, începând din data de 29 noiembrie 2004, conform următorului 
program: 

ora 11,00;    ora 14,00;    ora 19,00. 
ART. 3  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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HOTĂRÂREA  Nr. 78 
din 23 noiembrie 2004 

privind interpretarea şi aplicarea uniformă a dispoziţiilor 
art. 55 alin. (1) şi art. 120 alin. (2), cu referire la prevederile 

art. 66 şi art. 68 alin. (4) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului, precum şi la dispoziţiile art. 4 din Hotărârea Biroului Electoral Central 

 nr. 44 din 8 noiembrie 2004 
 

Publicată în Monitorul Oficial Nr. 1158 din  7 decembrie 2004 
 
 
Având în vedere dispoziţiile art. 55 alin. (1), art. 66, art. 68 alin. (4) şi art. 120 alin. (2) din Legea 

nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în temeiul prevederilor art. 32 alin. (1) 
lit. a) şi art. 32 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 373/2004, 

 
Biroul Electoral Central hotărăşte: 
 
ART. 1 
Campania electorală desfăşurată prin organizarea de mitinguri, adunări, marşuri, amplasarea de 

afişe, instalarea de bannere, distribuirea de pliante, cărţi poştale, fluturaşi şi alte asemenea mijloace de 
propagandă electorală, inclusiv prin publicarea sau reproducerea în presa scrisă a unor materiale de 
propagandă ori a unor mesaje sau sloganuri electorale, se încheie în ziua de sâmbătă, 27 noiembrie 
2004, ora 7,00, în conformitate cu dispoziţiile art. 55 alin. (1) şi (2), art. 71 alin. (3) şi (5) şi art. 120 alin. 
(2) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, coroborate cu 
prevederile art. 4 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 44 din 8 noiembrie 2004. 

ART. 2 
(1) Campania electorală desfăşurată prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale, 

publice şi private, în sensul dispoziţiilor art. 57 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Legea nr. 373/2004, se încheie 
în ziua de vineri, 26 noiembrie 2004, ora 24,00. 

(2) În ziua de sâmbătă, 27 noiembrie 2004, radiodifuzorii publici şi privaţi pot să prevadă, în grila 
de programe, un spaţiu de emisie pentru difuzarea rectificărilor şi a replicilor, în sensul dispoziţiilor art. 
68 alin. (4) din Legea nr. 373/2004, ale Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi ale Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 114/2002. 

ART. 3 
Prezenta hotărâre este obligatorie pentru partidele politice, alianţele electorale, organizaţiile 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi pentru candidaţii independenţi care participă la alegeri, 
birourile electorale de circumscripţie, conducerile posturilor publice şi private de televiziune şi de 
radiodifuziune, precum şi pentru autorităţile administraţiei publice şi organismele cu atribuţii în materie 
electorală. 

ART. 4 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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PRECIZĂRI 
pentru aplicarea art. 4 al Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 44/2004 pentru 

interpretarea şi aplicarea uniformă a dispoziţiilor art. 71 şi 72 din Legea nr. 373/2004 
 
 
Analizând sesizarea Uniunii Naţionale P.S.D.+ P.U.R. prin care se semnalează faptul că, pe site 

– ul de internet al candidatului la preşedinţia României din partea Alianţei D.A. P.N.L. – P.D., sunt 
publicate reproduceri de pe materialele electorale ale Uniunii  Naţionale P.S.D.+ P.U.R, care păstrând 
caracteristicile grafice ale originalelor, operează modificări calomnioase ale mesajului electoral, Biroul 
Electoral Central face următoarele precizări: 

„ Interdicţia privitoare la reproducerea sau publicarea în presa scrisă, precum şi imprimarea pe 
bannere, pliante, cărţi poştale, fluturaşi şi alte asemenea mijloace de propagandă electorală, de către 
partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi de candidaţii independenţi, a unor imagini 
sau mesaje care, prin conţinut aduc acuzaţii cu caracter calomnios la adresa autorităţilor publice, 
partidelor politice sau candidaţilor în alegeri, se aplică şi în cazul publicării unor asemenea 
imagini sau mesaje pe site – urile  de internet ale partidelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau ale candidaţilor independenţi, inclusiv a candidaţilor la 
funcţia de Preşedinte al României”  
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HOTĂRÂREA  Nr. 80 
din 25 noiembrie 2004 

privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea  
de copii de pe unele procese-verbale 

 
Publicată în Monitorul Oficial Nr. 1158 din  7 decembrie 2004 
 
 
Având în vedere: 
    - solicitarea Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, înregistrată la Biroul Electoral 

Central la nr. 338 din 22 noiembrie 2004; 
    - prevederile art. 86 alin. (4) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 

Senatului, potrivit cărora membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare li se eliberează, la cerere, 
de către preşedintele biroului electoral, copii de pe fiecare proces-verbal, 

În  temeiul art. 32 alin. (7) din Legea nr. 373/2004, 
 
Biroul Electoral Central hotărăşte: 
 
ART. 1 
La secţiile de votare organizate în localităţile în care nu există posibilităţi tehnice de multiplicare a 

proceselor-verbale încheiate şi semnate de membrii birourilor electorale se vor asigura formulare de 
procese-verbale din toate categoriile (Camera Deputaţilor, Senat, Preşedintele României), în număr 
suficient de exemplare, care vor fi completate cu datele de pe procesele-verbale originale, vor fi vizate 
de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, pentru conformitate cu originalul, şi vor fi predate 
membrilor biroului electoral care îndeplinesc cerinţele art. 86 alin. (4) din Legea nr. 373/2004. 

ART. 2 
În localităţile în care există posibilităţi tehnice de multiplicare a proceselor-verbale de la secţiile 

de votare, prefecţii, împreună cu preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie şi cu primarii, vor 
dispune măsurile necesare ca instituţiile publice deţinătoare de aparate de multiplicat să asigure 
funcţionarea acestora după încheierea votării, pentru a se putea multiplica procesele-verbale. În acest 
scop, ministerele şi celelalte organe centrale în a căror subordine se află instituţiile publice în cauză vor 
acorda sprijinul necesar, la solicitarea prefecţilor sau a preşedinţilor birourilor electorale de 
circumscripţie. 

ART. 3 
Prevederile art. 1 şi 2 sunt obligatorii pentru prefecţi, preşedinţii birourilor electorale de 

circumscripţie şi primari. 
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PRECIZĂRI 
 la art. 2 din Hotărârea nr.80 din 25 noiembrie 2004 

 a Biroului Electoral Central 
 
 
Pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art.86 alin. 4 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea 

Camerei Deputaţilor şi a Senatului, preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie vor asigura, prin 
grija prefecţilor, câte 7 exemplare din fiecare categorie de proces-verbal (pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului,pentru alegerea Preşedintelui României) – conform modelelor aprobate prin 
Hotărârea  Guvernului nr.1790/2004, fiecărui birou electoral al secţiei de votare. 

Aceste exemplare vor fi puse la dispoziţia acelor reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor 
politice, alianţelor electorale şi a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, membri ai 
birourilor electorale ale secţiilor de votare, care solicită copii de pe procesele – verbale încheiate în 
secţia de votare. 

Datele înscrise în aceste copii vor fi identice cu cele înscrise în procesele – verbale înaintate 
biroului electoral de circumscripţie, ele fiind certificate de preşedintele biroului electoral al secţiei de 
votare  
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HOTĂRÂREA  Nr. 83  
din 25 noiembrie 2004 

privind prezenţa observatorilor în secţiile de votare 
 

Publicată în Monitorul Oficial Nr. 1158 din  7 decembrie 2004 
 
 
În temeiul art. 32 alin. (7) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 

Senatului, 
 
Biroul Electoral Central hotărăşte: 
 
ARTICOL UNIC 
Observatorii acreditaţi în condiţiile legii au acces în secţiile de votare în ziua alegerilor, începând 

cu ora 6,00. 
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HOTĂRÂREA  Nr. 85 
din 26 noiembrie 2004 

privind asigurarea posibilităţii pentru reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice 
şi alianţelor electorale de a înregistra electronic datele conţinute în procesele-verbale 

încheiate de birourile electorale ale secţiilor de votare, oficiile electorale şi, respectiv, de 
birourile electorale de circumscripţie 

 
Publicată în Monitorul Oficial Nr. 1158 din  7 decembrie 2004 
 
 
Analizând întâmpinările formulate de reprezentanţii Alianţei "Dreptate şi Adevăr" D.A. P.N.L.-

P.D., înregistrate sub nr. 378/C din 24 noiembrie 2004 şi nr. 405/C din 26 noiembrie 2004, 
în temeiul dispoziţiilor art. 32 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor şi a Senatului, 
 
Biroul Electoral Central hotărăşte: 
 
 
ART. 1 
(1) Partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale care sunt reprezentate în birourile 

electorale de circumscripţie, respectiv în Biroul Electoral Central, au dreptul de a înregistra electronic, 
cu specialiştii şi mijloacele tehnice ce le aparţin, datele conţinute în procesele-verbale încheiate de 
birourile electorale ale secţiilor de votare şi oficiile electorale, respectiv de birourile electorale de 
circumscripţie, pentru constatarea rezultatelor alegerilor pentru Camera Deputaţilor, Senat şi 
Preşedintele României. 

(2) Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare vor asigura depunerea la biroul electoral 
de circumscripţie a proceselor-verbale în 3 exemplare. 

ART. 2 
(1) Efectuarea operaţiunilor prevăzute la art. 1 va avea loc la sediul biroului electoral de 

circumscripţie, respectiv la sediul Biroului Electoral Central, în încăperi special destinate, altele decât 
cele în care îşi desfăşoară activitatea biroul electoral şi specialiştii Institutului Naţional de Statistică. 

(2) Încăperile destinate desfăşurării operaţiunilor prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziţie 
solicitanţilor de către prefecţi cu sprijinul autorităţilor publice locale. 

ART. 3 
(1) Preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie vor asigura preluarea, prin scanare, în arhiva 

optică, de către specialiştii Institutului Naţional de Statistică a imaginilor proceselor-verbale încheiate de 
birourile electorale ale secţiilor de votare şi oficiile electorale, în momentul primirii acestor procese-
verbale. 

(2) Preşedintele biroului electoral de circumscripţie şi, după caz, preşedintele Biroului Electoral 
Central vor asigura verificarea conţinutului acestor procese-verbale şi efectuarea eventualelor corecturi, 
în conformitate cu dispoziţiile art. 34 alin. (4) şi, respectiv, ale art. 32 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 
373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. 

(3) Operaţiunea de scanare prevăzută la alin. (1) se va repeta ori de câte ori se constată 
neconcordanţe între datele conţinute în procesele-verbale primite şi care impun efectuarea unor 
corecturi, în conformitate cu dispoziţiile art. 34 alin. (4) din Legea nr. 373/2004 şi ale art. 6 din Hotărârea 
Biroului Electoral Central nr. 68 din 19 noiembrie 2004. 

(4) După efectuarea corecturilor, două dintre exemplarele proceselor-verbale vor fi predate sub 
semnătură astfel: un exemplar reprezentanţilor Institutului Naţional de Statistică şi un exemplar 
reprezentanţilor partidelor care au solicitat înregistrarea electronică a acestora. Exemplarul predat 
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reprezentanţilor Institutului Naţional de Statistică va rămâne martor în cadrul secţiei de prelucrare până 
la finalizarea centralizării şi prezentării rezultatelor alegerilor.     
          (5) În arhiva optică vor fi păstrate imaginile scanate ale procesului-verbal, atât în varianta iniţială, 
cât şi în cea corectată, în cazul în care s-au constatat neconcordanţe între datele înscrise la pct. 1 - 6 
din procesele-verbale tipizate, astfel cum acestea au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
1.790/2004. 

(6) În procesul de centralizare se vor include numai datele din procesele-verbale care corespund 
condiţiilor de validare prevăzute la art. 4 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 68 din 19 noiembrie 
2004. 

(7) După terminarea operaţiunilor de prelucrare a proceselor-verbale de către Institutul Naţional 
de Statistică, preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie vor pune la dispoziţie reprezentanţilor 
partidelor din birourile electorale de circumscripţie, respectiv din Biroul Electoral Central, o copie de pe 
arhiva optică cu imaginile scanate ale proceselor-verbale ale birourilor electorale ale secţiilor de votare, 
prelucrate de către specialiştii Institutului Naţional de Statistică. 

ART. 4 
(1) Pentru efectuarea operaţiunilor prevăzute la art. 1, reprezentanţii partidelor politice, alianţelor 

politice şi alianţelor electorale în birourile electorale de circumscripţie, respectiv în Biroul Electoral 
Central, se vor adresa în scris preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie, respectiv preşedintelui 
Biroului Electoral Central. 

(2) Cererea va fi adresată cel mai târziu în ziua de 28 noiembrie, ora 12,00. 
ART. 5 
Pentru toţi reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale din birourile 

electorale de circumscripţie se va asigura înmânarea, la cererea acestora, a copiei de pe procesul-
verbal certificat de preşedintele biroului electoral de circumscripţie prin semnătură şi aplicarea ştampilei 
respectivului birou electoral. 

ART. 6 
Prezenta hotărâre este obligatorie de la data comunicării pentru prefecţi şi pentru toate birourile 

electorale de circumscripţie şi oficiile electorale. 
ART. 7 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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HOTĂRÂREA  Nr. 97 
din 6 decembrie 2004  

privind exercitarea dreptului de vot în al doilea tur de scrutin 
 
 

Având în vedere prevederile art. 12 şi 77 ale Capitolului III din Legea nr. 373/2004 pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi ale Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui 
României, precum şi unele aspecte sesizate cu ocazia primului tur de scrutin ,în temeiul art. 32 alin. (7)  
şi (8) din Legea 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 

 
Biroul Electoral Central hotărăşte: 
 
ART.1 
La secţiile de votare organizate în condiţiile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 373/2004, în spitale, 

maternităţi,sanatorii, centre de invalizi, centre de îngrijire, asistenţă şi recuperare a persoanelor adulte 
cu handicap şi cămine de bătrâni, pot vota şi cadrele medicale, care, în ziua votării, efectuează serviciul 
de gardă. 

ART. 2 
Cetăţenii cu drept de vot, internaţi in spitale, maternităţi, sanatorii, centre de invalizi, centre de 

îngrijire, asistenţă şi recuperare a persoanelor adulte cu handicap şi cămine de bătrâni în care află se 
organizează secţii de votare, pot vota la oricare din secţiile de votare din localitate dacă nu domiciliază 
in localitatea respectivă. În cazul alegătorilor prevăzuţi de prezentul articol, care nu se pot deplasa din 
cauză de boală, se aplică prevederile art. 83 din Legea nr. 373/2004 şi ale art. 5 din Hotărârea Biroului 
Electoral Central nr. 17/A/2004 privitoare la urna special. 

ART.3 
(1) La secţiile de votare de pe lângă unităţile militare îşi pot exercita dreptul la vot şi cadrele 

militare care, în ziua votării se află în unitate, în exercitarea serviciului ordonat. 
(2) La secţiile prevăzute la alin. (1) nu pot vota persoanele care, în ziua alegerilor, se află în vizită 

la militarii in termen din unitatea respectivă. 
ART. 4 
Militarii in termen şi elevii din şcolile militare, din unităţile în care nu se organizează secţii  de 

votare îşi pot exercita dreptul de vot la oricare din secţiile de votare organizate în localităţile  urbane şi 
rurale. 

ART.5 
(1) Potrivit art. 22 alin. (4) din Legea nr. 373/2004, la secţiile de votare organizate pentru studenţi 

şi elevi pot vota numai studenţii şi elevii din unităţile de învăţământ arondate. 
(2) Pentru a vota la secţiile de votare organizate potrivit prevederilor prezentului articol, studenţii 

şi elevii vor trebui să prezinte, pe lângă actul de identitate prevăzut de art. 117 din Legea nr. 373/2004, 
pe care se va aplica ştampila cu menţiunea ,,Votat” sau timbrul autocolant şi data, în carnetul de 
student sau de elev sau o altă dovadă care să ateste că este student sau elev. 

ART.6 
Persoanele care, în ziua votării, se află într-o altă localitate decât localitatea de domiciliu, şi pot 

exercita dreptul de vot la oricare din secţiile de votare organizate în localitatea in care se află, mai puţin 
la secţiile de votare speciale organizate, potrivit art. 22 alin. (1) i (3) din Legea nr. 373/2004. 

ART.7 
(1) După exercitarea dreptului de vot, pe actele de identitate ale alegătorilor, inclusiv pe 

paşapoarte, se va aplica în mod obligatoriu, ştampila cu menţiunea ,,Votat” şi se va scrie data de 12 
decembrie. 

(2) Pe cărţile de identitate ale alegătorilor se va aplica, in mod obligatoriu, timbrul autocolant. 
(3) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) constituie contravenţie potrivit art. 27 lit. 

ţ) i se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 la 7.000.000 lei, potrivit art. 98 din Legea nr. 373/2004. 
ART.8 
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Înscrierea alegătorilor în listele electorale speciale, la secţiile de votare din străinătate, se poate 
face, în ziua alegerilor şi de către personalul misiunii diplomatice anume împuternicit şi de reprezentanţii 
partidelor politice acreditaţi ca observatori, potrivit prevederilor legale. 

 
 
ART. 9 
(1) În cazul în care birourile electorale ale unor secţii de votare se descompletează după primul 

tur de scrutin cu 2 sau mai mulţi membri, alianţele politice şi alianţele electorale al căror candidat la 
funcţia de preşedinte participă la al doilea tur de scrutin, pot desemna reprezentanţi care vor ocupa 
locurile rămase vacante. În funcţie de numărul locurilor vacante, completarea se face in mod egal cu 
câte unul, respectiv doi reprezentanţi ai fiecărui partid, fără a se putea depăşi numărul de şapte membri 
prevăzuţi de art. 37 alin.. (1) şi nici numărul de trei reprezentanţi ai unui partid sau alianţă, prevăzut de 
art. 37 alin. (8) din Legea nr. 373/2004. 

(2) În cazul în care se impune înlocuirea preşedintelui  biroului electoral al secţiei de votare sau 
locţiitorului acestuia, înlocuirea se va putea face numai de preşedintele tribunalului, prin tragere la sorţi, 
potrivit prevederilor art. 3 din Hotărârea nr. 66/19.11.2004 a Biroului Electoral Central. 

ART.10 
Buletinele de vot se predau, în mod obligatoriu, pe bază de proces verbal, preşedintelui biroului 

electoral al secţiei de votare sau locţiitorului acestuia. Până în ziua votării buletinele se păstrează în 
încăperi sau în dulapuri încuiate, sigilate şi sub pază militară. 

ART.11 
Birourile electorale de circumscripţie, cu sprijinul prefecţilor şi primarilor, vor asigura condiţiile 

necesare ca preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare să afişeze, în fiecare secţie de votare, 
la loc vizibil, extrase conţinând dispoziţiile art. 103 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului. 

ART.12 
Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa birourilor electorale ale secţiilor de votare, de îndată, 

prin grija preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie, cu sprijinul prefecţilor. Nerespectarea 
prevederilor prezentei hotărâri este supusă sancţiunilor prevăzute de art. 97 lit. v) din Legea nr. 
373/2004. 

ART.13 
Prezenta hotărâre se publică in Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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PRECIZĂRI 
 pentru organizarea şi desfăşurarea celui de-al doilea 

tur de scrutin 
 
 
1. Buletinele de vot se tipăresc sub pază strictă. 
Accesul în încăperile în care se desfăşoară operaţiunile de tipărire şi împachetare a buletinelor 

se va permite numai personalului de specialitate implicat, nominalizat de conducerea unităţii, 
persoanelor delegate de alianţele care au candidaţi in turul al doilea de scrutin şi de observatori 
acreditaţi. 

La ieşirea din încăperile de lucru, se pot efectua controale pentru a se evita sustragerea de 
buletine. 

2. Buletinele se grupează în pachete de câte 100 de bucăţi. Pachetele se sigilează in mod 
obligatoriu. 

3. Buletinele de vot se predau de către preşedintele biroului electoral de circumscripţie, împreună 
cu prefectul, preşedinţilor birourilor electorate ale secţiilor de votare sau locţiitorilor acestora. Predarea 
se face în pachete intacte, indiferent de numărul de buletine cuvenit. Pachetele nu se desfac la predare, 
chiar dacă, în acest fel, la unele secţii de votare, procentul de buletine în plus, prevăzut de art. 53 alin. 
(1) din Legea nr. 373/2004 ar fi mai mare de 10 %,iar la altele mai mic. 

În procesul - verbal de predare - primire se va preciza atât numărul de pachete, cât şi cel de 
buletine primite. 

4. Dacă buletinele nu pot fi păstrate în localul secţiei de votare, primarul va asigura încăperi sau 
dulapuri speciale în care vor fi păstrate buletinele până în ziua votării. 

Încăperile sau, dup caz, dulapurile vor fi încuiate şi sigilate, iar cheile vor fi păstrate de 
preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitorul acestuia. 

5. Observatorii acreditaţi vor avea acces în secţia de votare începând cu ora 6,00 a zilei de 12 
decembrie, odată cu membrii  biroului şi vor putea asista la toate operaţiunile care se fac înainte de 
începerea votării. 

După încheierea votării, observatorii pot rămâne în secţie şi pot asista la numărarea voturilor şi la 
încheierea proceselor - verbale. 

6. Prefecţii vor asigura, în fiecare secţie de votare, un număr suficient de formulare de procese 
verbale, pentru a se putea elibera fiecărui membru al biroului electoral al secţie de votare, o copie după 
originalele prevăzute de lege, plus un exemplar pentru afişare la sediul secţiei. 

7. In cursul săptămânii 6 - 12 decembrie vor fi organizate întâlniri cu preşedinţii birourilor 
electorale ale secţiilor de votare, cu locţiitorii acestora şi cu membrii birourilor, în cadrul cărora vor fi 
dezbătute prevederile legilor electorale privitoare la operaţiunile care se derulează în secţiile de votare. 
Se va insista asupra modului de completare a listelor electorale speciale şi a categoriilor de persoane 
care pot fi cuprinse în aceste liste şi, cu precădere, la aplicarea pe actele de identitate a ştampilei cu 
menţiunea ,,Votat” sau a timbrului autocolant. 

O atenţie deosebită se va acorda prezentării modului de întocmire a proceselor-verbale In care 
se consemnează rezultatul alegerilor şi a cheilor de control. 

Întâlnirile se vor organiza pe grupe de secţii de votare şi la acestea vor participa secretarii 
unităţilor administrativ — teritoriale, membrii ai birourilor electorale de circumscripţie, alţi specialişti din 
domeniul electoral. vor fi invitaţi reprezentanţi al alianţelor care au candidaţi în turul al doilea de scrutin. 

8. În secţiile de votare se va acorda o atenţie deosebită introducerii în urnă a buletinelor de vot, 
pentru a se evita cazurile in care unii alegători pot părăsi secţia având asupra lor buletinul de vot. 

9. Se va insista asupra faptului că, potrivit legii, nu se poate vota cu cartea de alegător. 
         10. Prezentele precizări împreună cu prevederile Hotărârii nr. 97/2004 din 6 decembrie 2004 a 
Biroului Electoral Central, vor fi prezentate in cadrul întâlnirilor prevăzute Ia punctul 8. 
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HOTĂRÂREA  Nr.105  
din 7 decembrie 2004 

 
 

Analizând întâmpinarea formulată de reprezentanţii în Biroul Electoral Central ai Alianţei 
“Dreptate şi Adevăr” PNL — PD şi al Uniunii Naţionale PSD+PUR; 

Constatând faptul că, la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat, precum şi în turul întâi al 
alegerilor pentru funcţia de Preşedinte a! României s-a înregistrat un număr mare de cetăţeni cu drept 
de vot care au votat alte localităţi decât cele de domiciliu; 

Având în vedere dispoziţiile art.22 alin. (2), din Legea numărul 373 / 2004 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a a Senatului, coroborate cu prevederile art.28 din Legea nr.370/2004 pentru 
alegerea Preşedintelui României; 

În temeiul dispoziţiilor art.5 din Legea nr. 370/ 2004, coroborate cu cele ale art. 32 alin. (1) litera 
a), alin. (7) şi alin. (8) din Legea numărul 373/ 2004, 

 
Biroul Electoral Central hotărăşte: 
 
ART. 1 
Cetăţenii cu drept de vot care se vor afla în ziua de 12 decembrie 2004 în alte localităţi decât 

cele de domiciliul vor exercita dreptul de vot în secţiile de votare special organizate în staţiile de cale 
ferată,în autogări,în porturi, aeroporturi. 

ART.2  
(1) Cetăţenii  prevăzuţi la art.1 vor fi înscrişi în listele electorale speciale de tip II. 
(2) 0 copie de pe listele electorale speciale pe care sunt înscrişi cetăţenii care votează conform 

prevederilor art. 1, va fi pusă la dispoziţia reprezentanţilor alianţelor politice, a alianţelor electorale, a 
partidelor politice, precum şi a observatorilor organizaţiilor neguvernamentale acreditaţi, prin grija 
preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, la solicitarea scrisă a reprezentanţilor acestora 
în biroul electoral a! secţiei de votare. 

 
ART. 3 
Secţiile de votare speciale, prevăzute la art.1, vor fi aduse la cunoştinţa cetăţenilor, de către 

prefecţi, prin mijloacele de informare în masă,precum şi prin afişaj special destinat acestui scop, în 
zonele respectivele secţii de votare. 

ART. 4  
Secţiile de votare constituite potrivit art. 22 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 373/2004 vor funcţiona la 

alegerile din 12 decembrie, exercitarea votului în acestea, făcându-se cu respectarea prevederilor 
Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 97/06.12.2004. 

ART. 5  
Preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie, cu sprijinul prefecţilor, vor aduce la cunoştinţa 

tuturor preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare prevederile prezentei hotărâri, astfel încât 
aceştia să informeze şi să dirijeze, spre secţiile de votare prevăzute la art.1, cetăţenii cu drept de vot 
care se află, în ziua de 12 decembrie anul curent, în alte localităţi decât  cele de domiciliu. 

ART. 6  
Prezenta hotărâre este obligatorie, de la data comunicării, pentru birourile electorale de 

circumscripţie, prefecţii birourile electorale ale secţiilor de votare. 
ART.7  
Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile art.6 din Hotărârea Biroului 

Electoral Central nr.97/06.12.2004. 
ART.8 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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Partea a II-a 
 
 
 

HOTĂRÂRI de INTERPRETARE 
ale 

Biroului Electoral Central 
pentru alegerile locale 

 
 

1996 – 2004 
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HOTĂRÂREA Nr. 1  
din 26 aprilie 1996 

privind interpretarea art. 37 şi art. 38 din Legea nr. 70/1991 (republicată) 
 

Publicată în Monitorul Oficial  nr. 86 din 29 aprilie 1996 
 
    

 Potrivit dispoziţiilor art. 30 pct. 5 din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale se dau 
următoarele interpretări prevederilor legale de mai jos: 
     1. Sesizându-se că, potrivit prevederilor art. 37 din Legea nr. 70/1991, termenul de depunere a 
propunerilor de candidaţi este de 30 de zile şi constatând ca prin Hotărârea Guvernului nr. 266 din 19 
aprilie 1996 data alegerilor a fost fixată la 2 iunie 1996, sunt necesare următoarele precizări: termenul 
de 30 de zile, la care se referă prevederile art. 37 din Legea nr. 70/1991, se încheie, potrivit dispoziţiilor 
art. 101 alin (1) din aceeaşi lege, la data de 4 mai 1996. În consecinţa, în calculul termenului de 30 de 
zile intră şi data de 4 mai 1996, înscrisă în programul calendaristic aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 266 din 19 aprilie 1996. 
     2. În legătura cu declaraţiile de acceptare a candidaturii care însoţesc listele de candidaţi, în 
sensul prevederilor art. 38 alin. (4) din aceeaşi lege, acestea vor fi depuse în patru exemplare, dintre 
care un exemplar în original, iar celelalte putând fi depuse în copie. 

 
Pentru aceste motive hotărăşte: 

 
     1. Ultima zi a termenului de 30 de zile prevăzut la art. 37 din Legea nr. 70/1991 este 4 mai 
1996. 
     2. Un exemplar al declaraţiei de acceptare, la care se referă prevederile art. 38 alin. (4) din 
lege, trebuie sa fie original. 
     Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (5) din lege, această hotărâre urmează să fie publicată în 
Monitorul Oficial României. 
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HOTĂRÂREA  Nr. 18  
din 20 mai 1996 

privind interpretarea art. 57 alin. (2) din Legea nr. 70/1991 (republicată) 
 
Publicata în Monitorul Oficial  nr. 103 din 22 mai 1996 
 
 
     În vederea evitării unor interpretări diferite privind prevederile art. 57 alin. (2) din Legea nr. 
70/1991(republicată), care se referă la dreptul organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 
pentru timpii de antenă,  

 
Biroul Electoral Central hotărăşte: 

 
     1. Calculul dreptului de acces la serviciile publice teritoriale şi naţionale de radiodifuziune şi de 
televiziune al organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale se face raportându-se numărul 
de liste de candidaţi depuse la numărul de circumscripţii electorale din judeţe, condiţia de admisibilitate 
fiind aceea că proporţia listelor de candidaţii depuse să fie cel puţin egală cu ponderea minorităţii 
respective în totalul populaţiei judeţului, respectiv al României. 
     2. Calcularea timpilor de antenă pentru o minoritate naţională se va face alocându-se din 
totalul timpilor de antenă disponibil o cotă-parte maximă egală cu ponderea minorităţii respective în 
totalul populaţiei unităţii administrativ - teritoriale respective sau, după caz, al României. 
     Din aceasta cotă, diferitelor organizaţii ale aceleiaşi minorităţi naţionale li se va repartiza o 
cotă proporţională cu numărul de liste de candidaţi depuse. 
     3. Documentarea necesară va fi pusă la dispoziţia Societăţii Române de Televiziune şi 
Societăţii Române de Radiodifuziune de către Biroul Electoral Central, în ceea ce priveşte numărul de 
liste de candidaţi şi numărul de circumscripţii electorale, şi de către Comisia Naţională pentru Statistică, 
în ceea ce priveşte ponderea minorităţii naţionale în totalul populaţiei judeţului, respectiv al României. 
     Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al României, conform prevederilor art. 30 
alin. (5) din Legea nr. 70/1991. 
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HOTĂRÂREA Nr. 19  
din 21 mai 1996 

privind interpretarea art. 77 alin. ( 1 ) lit. a şi b din Legea nr. 70/1991 (republicată) 
 
Publicată în Monitorul Oficial  nr. 103 din 22 mai 1996 
 
 
     În vederea aplicării unitare a prevederilor art. 77 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 70/1991 
(republicată), referitor la repartizarea mandatelor de consilieri, 

 
Biroul Electoral Central hotărăşte: 

 
 
     Etapa I [art. 77 alin. (1) lit. a)] 
 
     1. Dacă un candidat independent a obţinut un număr de voturi valabil exprimate în care se 
cuprinde de două ori (sau mai mult) coeficientul electoral al circumscripţiei, va primi un singur mandat şi 
nu mai participă în etapa a II-a de repartizare a mandatelor (nu mai apare pe lista celor cu voturi 
neutilizate). 
     2. Dacă un partid politic, o alianţă politică sau o alianţă electorală are pe listă un număr de 
candidaţi mai mic decât numărul de mandate ce i s-ar cuveni după numărul de voturi valabil exprimate 
obţinute, va primi atâtea mandate câţi candidaţi are pe lista şi nu mai participă în etapa a II-a de 
repartizare a mandatelor (nu mai apare pe lista celor cu voturi neutilizate). 
     3. Dacă în etapa I de repartizare a mandatelor sunt două sau mai multe partide politice, 
alianţe politice, alianţe electorale sau candidaţi independenţi cu acelaşi număr de voturi valabil 
exprimate, în lista pentru repartizarea mandatelor (ordonată descrescător) se vor înscrie (se vor 
ordona), ţinându-se seama de poziţia lor rezultată în urma tragerii la sorţi, iar pentru candidaţii 
independenţi, în ordinea înregistrării lor. 
 
    Etapa a II-a [art. 77 alin. (1) lit. b)] 
 
    Dacă în  etapa a II-a de repartizare a mandatelor sunt două sau mai multe partide politice, 
alianţe politice, alianţe electorale sau candidaţi independenţi cu acelaşi număr de voturi neutilizate, în 
lista pentru repartizarea mandatelor (ordonată descrescător) se vor înscrie (se vor ordona) ţinându-se 
seama de poziţia lor rezultată în urma tragerii la sorţi, iar pentru candidaţii independenţi, în ordinea 
înregistrării lor. 
     Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al României, conform prevederilor art. 30 
alin. (5) din Legea nr. 70/1991. 
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HOTĂRÂREA   Nr. 22  
din 28 mai 1996 

privind interpretarea art. 102 alin. (2) din Legea nr. 70/1991 (republicată) 
 
Publicată în Monitorul Oficial  nr. 111 din 30 mai 1996 
 
 
     În vederea aplicării unitare a dispoziţiilor art. 102 alin. (2) din Legea nr. 70/1991 (republicată), 
referitor la modul în care votează persoanele deţinute în baza unui mandat de arestare preventivă sau 
aflate în executarea unei sancţiuni contravenţionale privative de libertate,  
 

Biroul Electoral Central hotărăşte: 
 
         Cu majoritate de voturi: 
     Persoanele deţinute în baza unui mandat de arestare preventivă sau aflate în executarea unei 
sancţiuni contravenţionale privative de libertate îşi exercită dreptul de vot în condiţiile art. 69 din lege, 
deci în măsura în care sunt cuprinse în listele electorale ale localităţilor sau ale diviziunilor administrativ-
teritoriale în care se află locul de detenţie. Cu opinia separată a judecătorilor Dumitru Gazetovici, Emil 
Gherguţ şi Gheorghe Toader, în sensul ca persoanele din categoria sus arătată îşi exercită dreptul de 
vot la sediul locului de deţinere, pe baza listelor speciale întocmite de comandantul acestuia, în 
condiţiile prevăzute de art. 69 din lege privind urna specială, şi votează pentru consiliul local, consiliul 
judeţean şi pentru primarul localităţii în care se află locul de deţinere. 
 
     Prezenta hotărâre va fi publicata în Monitorul Oficial al României, conform art. 30 alin. (5) din 
Legea nr. 70/1991. 
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HOTĂRÂREA Nr. 23  
din 29 mai 1996 

privind interpretarea art. 30 alin. (2) şi art. 62 alin. (7) 
din Legea nr. 70/1991 (republicată) 

 
Publicată în Monitorul Oficial  nr. 112 din 31 mai 1996 
 
 
     Având în vedere ca Legea nr. 70/1991 (republicată), nu prevede decât obligativitatea 
acreditării observatorilor şi reprezentanţilor mass-media străini, constatând că reprezentanţii mass-
media români îşi desfăşoară activitatea atât prin organe de presă, agenţii de ştiri, posturi de radio sau 
de televiziune etc., române, cât şi pentru instituţii cu acelaşi profil din străinătate, în vederea aplicării 
unitare a dispoziţiilor art. 30 alin. (2) şi ale art. 62 alin. (7) din Legea nr. 70/1991, 
 

Biroul Electoral Central hotărăşte: 
      
 

Cu unanimitate de voturi, 
     Reprezentanţii mass-media, cetăţeni români, indiferent de organul de presa, agenţia de ştiri, 
postul de radio sau de televiziune etc., pentru care lucrează, nu au nevoie de acreditare pentru a 
participa la activităţile care se desfăşoară în localul secţiei de votare potrivit prevederilor art. 62 alin. (7) 
din Legea nr. 70/1991. 
     Atestarea calităţii de reprezentant mass-media se face fie cu legitimaţia de serviciu valabilă, 
emisă de organul din România pe care îl reprezintă, fie cu legitimaţia de ziarist, emisă de Ministerul 
Afacerilor Externe, pentru ziariştii români care reprezintă organe de presă, agenţii de ştiri, posturi de 
radio sau de televiziune etc., străine, sau, în lipsa acesteia, cu actul emis de organul de presă pentru 
care lucrează şi cu buletinul de identitate. 
     Biroul Electoral Central, potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 70/1991, nu 
acreditează decât observatorii şi reprezentanţii mass-media străini, iar pentru reprezentanţii mass-
media români, indiferent pentru cine îşi desfăşoară activitatea, Legea nr. 70/1991 nu prevede 
obligativitatea acreditării. 
 
     Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al României, conform prevederilor art. 30 
alin. (5) din Legea nr. 70/1991. 
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HOTĂRÂREA   Nr. 1  
din 25 aprilie 2000 

privind interpretarea art. 6 coroborat cu art. 39 din Legea nr. 70/1991 (republicată) 
 

Publicată în Monitorul Oficial  nr. 182 din 27 aprilie 2000 
 
     
 

 În temeiul art. 30 alin. (4) din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată, cu 
modificările ulterioare, ca urmare a sesizării nr. 110 din 24 aprilie 2000 a Alianţei pentru România - 
Organizaţia Judeţeană Prahova, 
 

Biroul Electoral Central hotărăşte: 
 
     1. Potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi 
deconspirarea securităţii ca poliţie politică, persoanele care candidează spre a fi alese sau numite în 
una dintre demnităţile sau funcţiile prevăzute la art. 2 sunt obligate să facă o declaraţie autentică pe 
propria răspundere, potrivit legii penale, privind apartenenţa sau neapartenenţa ca agent sau 
colaborator al organelor de securitate, ca poliţie politică, înainte de alegere sau de numire. 
     Întrucât textul citat face trimitere la dispoziţiile legii penale, noţiunea declaraţie autentică pe 
propria răspundere trebuie interpretată în raport cu dispoziţiile art. 292 din Codul penal, referitoare la 
falsul în declaraţii. 
     În consecinţă, declaraţia făcută în scris şi semnată de candidat cu ocazia depunerii 
candidaturilor la birourile electorale de circumscripţie produce aceleaşi efecte juridice ca şi declaraţia 
autentică notarială. 
    2. În conformitate cu dispoziţiile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind statutul 
funcţionarilor publici, funcţionarii publici, cu excepţia funcţionarilor publici civili din ministerele privind 
apărarea naţională, ordinea publică şi siguranţa naţională, pot fi aleşi sau numiţi pentru exercitarea unei 
funcţii de demnitate publică. Pe durata exercitării funcţiei de demnitate publică ei sunt suspendaţi din 
funcţia publică pe care o deţin. 
     3. Din interpretarea dispoziţiilor art. 6, coroborate cu dispoziţiile art. 39 din Legea nr. 70/1991, 
republicată, cu modificările ulterioare, rezultă că o persoană poate candida atât pentru funcţia de 
primar, cât şi pentru cea de consilier, dar numai în cadrul aceleiaşi circumscripţii electorale. 
    Conform prevederilor art. 30 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 70/1991, republicată, cu modificările 
ulterioare, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi va fi publicată în Monitorul Oficial al 
României. 
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HOTĂRÂREA  Nr. 13  
din 11 mai 2000 

privind interpretarea art. 3 alin. (1), art. 69 alin. (2)  
şi art. 102 alin.(2) 

din Legea nr. 70/1991 (republicată) 
 

Publicată în Monitorul Oficial  nr. 215 din 16 mai 2000 
 
     

În temeiul art. 30 alin. (4) din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată, cu 
modificările ulterioare, ca urmare a sesizării nr. 33.649 din 11 mai 2000 a Ministerului Justiţiei - Direcţia 
Generală a Penitenciarelor, 
 

Biroul Electoral Central hotărăşte: 
 

     1. Potrivit art. 34 alin. (1) din Constituţia României, cetăţenii au drept de vot de la vârsta de 18 
ani împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv. 
     Prin excepţie, conform alin. (2) din acelaşi articol nu au drept de vot debilii sau alienaţii mintal, 
puşi sub interdicţie, şi nici persoanele condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea 
drepturilor electorale. 
     Din coroborarea acestor dispoziţii constituţionale cu dispoziţiile art. 3 alin. (1) şi ale art. 102 din 
Legea nr. 70/1991, republicată, rezultă că au dreptul de a alege şi persoanele care au împlinit vârsta de 
18 ani şi sunt deţinute în baza unui mandat de arestare preventivă ori faţă de care nu s-a pronunţat o 
hotărâre judecătorească definitivă sau care se află în executarea unei sancţiuni contravenţionale 
privative de libertate, precum şi cele faţă de care s-a dispus măsura educativă a internării într-un centru 
de reeducare. 
     2. Din coroborarea dispoziţiilor art. 102 alin. (2) din Legea nr. 70/1991, republicată, cu 
dispoziţiile art. 69 alin. (2) din aceeaşi lege, la care se face trimitere, rezultă că persoanele arestate, cu 
drept de vot, trebuie să fie cuprinse în listele electorale ale diviziunilor administrativ-teritoriale în care se 
află locul de deţinere. Astfel, în dispoziţiile art. 69 alin. (2) din Legea nr. 70/1991, republicată, se arată 
că "... votarea se va face pe baza unei liste nominale întocmite pe baza listelor electorale, semnată de 
preşedintele biroului electoral al secţiei de votare". 
     Categoria de deţinuţi menţionată va vota într-o urnă special instalată la locul de deţinere, în 
faţa membrilor desemnaţi să se deplaseze de către preşedintele biroului electoral al circumscripţiei în a 
cărei rază teritorială se află locul de deţinere, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 102 alin. (2) şi ale art. 
69 alin. (1) din Legea nr. 70/1991, republicată. 
     Activitatea electorală se va desfăşura în fiecare unitate din subordinea Direcţiei Generale a 
Penitenciarelor la care va fi adus materialul necesar în vederea votării. 
     3. În ceea ce priveşte deţinuţii care nu posedă actul de identitate sau acesta are termenul de 
valabilitate expirat, atestarea lor se va face pe baza datelor existente în dosarele de penitenciar. 
     Conform art. 30 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 70/1991, republicată, prezenta hotărâre va fi adusă 
la cunoştinţă publică şi va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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HOTĂRÂREA  Nr. 14  
din 11 mai 2000 

privind interpretarea art. 11 alin. (3) din Legea nr. 70/1991 (republicată) 
 
Publicată în Monitorul Oficial  nr. 215 din 16 mai 2000 

 
 
     În temeiul art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 70/1991, republicată, cu modificările ulterioare, 
ţinând seama de Ordinul şefului Statului Major General nr. 46 din 5 mai 2000 şi de sesizările din 
teritoriu, 
 

Biroul Electoral Central hotărăşte: 
 
     

 Conform dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Legea nr. 70/1991, republicată, militarii în termen pot 
vota: 
     - în localitatea de domiciliu, în limitele regulamentelor militare (de exemplu, cei aflaţi în 
permisie); 
     - în secţiile de votare de pe lângă unităţile militare, dacă au cel puţin 50 de alegători. Din 
interpretarea acestor dispoziţii legale rezultă că militarii în termen aflaţi în unităţile militare, dacă au cel 
puţin 50 de alegători, votează la secţiile de votare organizate pe lângă unităţile militare respective şi 
numai dacă numărul acestora este sub 50 de alegători votează la secţiile de votare organizate pentru 
cetăţenii civili cu drept de vot în a căror rază teritorială se află unitatea militară. 
     Conform art. 30 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 70/1991, republicată, prezenta hotărâre va fi 
adusă la cunoştinţă publică şi va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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HOTĂRÂREA Nr. 29  
din 23 mai 2000 

privind interpretarea art. 65 alin. (2) din Legea nr. 70/1991(republicată) 
 
Publicată în Monitorul Oficial nr. 233 din 26 mai 2000 
 
    

 În temeiul art. 30 alin. (1) lit. b) şi alin. (4) din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, 
republicată, cu modificările ulterioare, pentru asigurarea aplicării uniforme a legii, în interpretarea art. 65 
alin. (2) din Legea nr. 70/1991(republicată), 
    
 

Biroul Electoral Central constată următoarele: 
     

Conform art. 16 alin. (1) din Constituţia României "cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a 
autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări". 
     Art. 34 alin. (1) din Constituţie consfinţeşte dreptul de vot al cetăţenilor care au împlinit, până în 
ziua alegerilor inclusiv, vârsta de 18 ani. 
     În deplină concordanţă cu aceste dispoziţii constituţionale, art. 2 din Legea nr. 70/1991, 
republicată, prevede exercitarea în mod egal a drepturilor electorale de către cetăţenii români, fără 
deosebire de naţionalitate, rasă, limbă, religie, sex, convingeri politice sau profesie. 
     Pe de altă parte, potrivit art. 1 din Legea nr. 70/1991, republicată, consiliile locale, consiliile 
judeţene, primarii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti se aleg prin vot universal, egal, direct, 
secret şi liber exprimat. 
     În raport cu aceste dispoziţii legale se impune interpretarea art. 65 alin. (2) din Legea nr. 
70/1991, republicată, în sensul că toţi militarii în termen vor vota atât pentru consiliul local şi pentru 
primarul localităţii în care se află unitatea militară, cât şi pentru consiliul judeţean corespunzător. 
     Interpretarea se impune în vederea asigurării exerciţiului deplin şi egal al drepturilor electorale, 
avându-se în vedere că pentru militarii care votează conform art. 11 alin. (3) teza întâi din Legea nr. 
70/1991, republicată, art. 65 alin. (2) prevede că aceştia votează pentru consiliul local, consiliul judeţean 
şi primarul din localitatea de domiciliu. 
     Pentru aceste considerente, 
 

Biroul Electoral Central hotărăşte: 
 
     Militarii în termen votează atât pentru consiliul local şi pentru primar, cât şi pentru consiliul 
judeţean corespunzător, indiferent dacă votează în localitatea de domiciliu sau în localitatea în care se 
află unitatea militară. 
     Conform art. 30 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 70/1991, republicată, prezenta hotărâre va fi adusă 
la cunoştinţă publică şi va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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HOTĂRÂREA Nr. 30  
din 23 mai 2000 

privind interpretarea art. 11 alin. (3) din Legea nr. 70/1991 (republicată) 
 
Publicată în Monitorul Oficial nr. 233 din 26 mai 2000 
 
    

 În baza art. 30 alin. (1) lit. b) şi alin. (4) din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, 
republicată, cu modificările ulterioare, ca urmare a Sesizării Ministerului de Interne nr. 4.218 din 23 mai 
2000, în interpretarea dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Legea nr. 70/1991, republicată, potrivit cărora 
"pentru militarii în termen se vor organiza şi secţii de votare pe lângă unităţile militare, dacă au cel puţin 
50 de alegători", 
 

Biroul Electoral Central hotărăşte: 
 

    
 Prin unităţi militare, în înţelesul art. 11 alin. (3) din Legea nr. 70/1991(republicată) se înţelege 

şi subunităţile militare. 
     În consecinţă, pe lângă subunităţile militare care au cel puţin 50 de alegători se vor organiza 
secţii de votare. 
     Conform art. 30 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 70/1991, republicată, prezenta hotărâre va fi 
adusă la cunoştinţă publică şi va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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HOTĂRÂREA   Nr. 2 
din 23 aprilie 2004 

privind interpretarea unor texte din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale 

 
Publicată în Monitorul Oficial  nr. 363 din 26 aprilie 2004 
 
    În temeiul art. 33 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, 
 

Biroul Electoral Central hotărăşte: 
 
    1. Declaraţiile de acceptare a candidaturii vor fi scrise personal, vor fi semnate şi datate de candidaţi, 
conform art. 41 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale. 
    2. Potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi 
deconspirarea securităţii ca poliţie politică, persoanele care candidează spre a fi alese sau numite în 
una dintre demnităţile sau funcţiile prevăzute la art. 2 din aceeaşi lege sunt obligate să facă o declaraţie 
autentică pe propria răspundere, potrivit legii penale, privind apartenenţa sau neapartenenţa ca agent 
ori colaborator al organelor de securitate, ca poliţie politică, înainte de alegere sau de numire. Întrucât 
textul citat face trimitere la dispoziţiile legii penale, noţiunea declaraţie autentică pe propria răspundere 
trebuie interpretată în raport cu dispoziţiile art. 292 din Codul penal, referitoare la falsul în declaraţii. În 
consecinţă, declaraţia făcută în scris şi semnată de candidat în vederea depunerii candidaturilor la 
birourile electorale de circumscripţie produce aceleaşi efecte juridice ca şi declaraţia autentică notarială. 
    3. La stabilirea listei complete de candidaţi pentru consiliile locale şi consiliile judeţene, conform art. 
25 alin. (2) raportat la art. 6 alin. (7) din Legea nr. 67/2004, se vor avea în vedere numerele întregi, fără 
fracţiuni, indiferent de mărimea lor. 
    4. Prezentarea cazierului judiciar la depunerea candidaturii pentru funcţiile de consilier judeţean, de 
consilier local şi de primar nu este obligatorie, întrucât nu este prevăzut expres în legea electorală. 
    5. În cazul comunelor şi oraşelor nou-înfiinţate se iau în considerare, atât la depunerea candidaturilor, 
cât şi la exercitarea dreptului de vot, menţiunile privitoare la domiciliu existente în actele de identitate 
ale cetăţenilor în cauză, chiar dacă aceste menţiuni nu au fost puse de acord cu situaţia creată în urma 
reorganizării unităţii administrativ-teritoriale sau a schimbării denumirii acesteia. 
    Potrivit art. 33 din Legea nr. 67/2004, prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
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HOTĂRÂREA   Nr. 22 
din 27 aprilie 2004 

privind interpretarea unor prevederi din actele normative cu aplicabilitate în 
desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 6 

iunie 2004 
 
Publicată în Monitorul Oficial  nr. 391 din  3 mai 2004 
 
    În temeiul art. 33 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, 
 

Biroul Electoral Central hotărăşte: 
 
    1. Prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale se vor interpreta în sensul că pot depune candidaturi numai acele organizaţii aparţinând 
minorităţilor naţionale care au reprezentare în Parlamentul României. 
    2. Consilierii locali candidaţi la funcţia de viceprimar vor depune declaraţia pe propria răspundere, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea 
securităţii ca poliţie politică, după constituirea consiliului local. 
    Potrivit art. 33 din Legea nr. 67/2004, prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
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HOTĂRÂREA   Nr. 23 
din  4 mai 2004 

privind aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale 

 
Publicată în Monitorul Oficial  nr. 401 din  5 mai 2004 
 
    Având în vedere prevederile art. 28 alin. (1), art. 46 alin. (3), art. 49, art. 51 alin. (8) şi ale art. 120 din 
Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 
    În temeiul art. 33 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) din Legea nr. 67/2004, 
 
 

Biroul Electoral Central hotărăşte: 
    
 
 ART. 1 
    (1) Ordinea de înscriere pe buletinele de vot a listelor de candidaţi în cazul alianţelor politice dintre 
partidele politice parlamentare se stabileşte după cum urmează: 
    a) alianţele politice dintre partidele politice parlamentare participă la tragerea la sorţi în prima etapă, 
potrivit prevederilor art. 51 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, împreună cu partidele politice parlamentare care au depus liste de 
candidaţi şi candidaţi pentru funcţia de primar în judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti (inclusiv cu 
U.D.M.R.); 
    b) în judeţele în care alianţa politică nu a depus nici o listă comună de candidaţi şi nici un candidat 
comun la funcţia de primar, la tragerea la sorţi din prima etapă participă partidele politice componente 
ale alianţei; 
    c) dacă partidele politice din alianţă au depus, în unele circumscripţii electorale din judeţ sau din 
municipiul Bucureşti, liste separate, iar în altele, liste comune, se va face o nouă tragere la sorţi, la care 
participă numai partidele politice membre ale alianţei; 
    d) lista de candidaţi depusă de partidul din alianţă care a fost extras primul din urnă va fi înscrisă pe 
buletinul de vot, în patrulaterul stabilit pentru alianţă în urma primei trageri la sorţi, efectuată potrivit lit. 
a), iar celelalte partide ale alianţei vor fi înscrise în ordinea extragerii din urnă, în ultimele patrulatere 
cuvenite partidelor politice parlamentare, alianţelor politice şi alianţelor electorale dintre acestea. 
    (2) Ordinea stabilită potrivit alin. (1) este valabilă pentru toate circumscripţiile electorale din judeţ, 
respectiv din municipiul Bucureşti, inclusiv în cazul buletinului de vot pentru alegerea primarului. 
    (3) Pentru înscrierea în patrulaterul buletinului de vot a listelor depuse de partidele politice 
neparlamentare, de alianţele politice sau electorale ale acestora, precum şi de organizaţiile cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale, legal constituite, cu excepţia U.D.M.R., se va proceda potrivit 
prevederilor art. 51 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 67/2004, tragerea la sorţi efectuându-se în fiecare 
circumscripţie electorală comunală, orăşenească, municipală sau de sector al municipiului Bucureşti. 
    ART. 2 
    Dacă un partid politic parlamentar, respectiv alianţă politică dintre acestea, nu depune listă de 
candidaţi sau candidat la funcţia de primar în unele circumscripţii din judeţ, respectiv din municipiul 
Bucureşti, în patrulaterul cuvenit acestora, stabilit potrivit prevederilor art. 51 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 
67/2004, va fi înscrisă lista următorului partid, respectiv a alianţei politice, efectuându-se o operaţiune 
de deplasare în sus a următoarelor liste. 
    ART. 3 
    (1) Dacă biroul electoral de circumscripţie refuză înregistrarea unor candidaţi prevăzuţi în listele de 
candidaţi, întrucât aceştia nu îndeplinesc condiţiile legale, în locul lor pot fi propuşi de către partidele 
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politice, alianţele politice, alianţele electorale, respectiv de organizaţiile cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale, alţi candidaţi care îndeplinesc condiţiile de fond şi de formă cerute de lege. 
    (2) Înlocuirea se poate face până cel mai târziu în ziua de 8 mai 2004. Dacă nu există rezerve de 
candidaţi, lista se afişează, potrivit alin. (3) al art. 46 din Legea nr. 67/2004, fără persoanele a căror 
candidatură a fost respinsă. 
    (3) Respingerea integrală a listei de candidaţi se va putea face numai în măsura în care nici un 
candidat nu îndeplineşte condiţiile legale sau dacă lista nu conţine datele prevăzute de art. 41 alin. (3) 
din Legea nr. 67/2004. 
    (4) În situaţia în care respingerea candidaturii de către biroul electoral de circumscripţie a fost anulată 
prin hotărâre definitivă şi irevocabilă de către instanţa de judecată, candidatul a cărui contestaţie a fost 
admisă îşi va relua locul pe listă. 
   
 
  ART. 4 
    Numărul de membri pentru fiecare birou electoral de secţie de votare din cuprinsul unei circumscripţii 
electorale se stabileşte, în limitele prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 67/2004, de către biroul 
electoral al circumscripţiei comunale, orăşeneşti, municipale sau de sector al municipiului Bucureşti, 
prin hotărâre, în funcţie de numărul alegătorilor cuprinşi în listele electorale ale secţiei respective. 
    ART. 5 
    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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HOTĂRÂREA   Nr. 33 
din 15 mai 2004 

privind interpretarea art. 24 alin. (14), art. 28 alin. (8) şi art. 32 alin. (5) din Legea nr. 
67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 

 
Publicată în Monitorul Oficial  nr. 444 din 18 mai 2004 
 
    În temeiul art. 33 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, 
 

Biroul Electoral Central hotărăşte: 
 
    1. Prin sintagma "candidaţi propuşi", respectiv "candidaturilor depuse", se înţelege numărul de 
candidaturi rămase definitive după epuizarea procedurilor de contestare şi care au fost afişate potrivit 
prevederilor art. 49 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. 
    2. În acţiunea de completare a birourilor electorale ale secţiilor de votare cu reprezentanţii partidelor 
politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale se iau în calcul şi candidaturile pentru consiliile 
judeţene, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti. Partidele politice, alianţele politice 
şi alianţele electorale participă la acţiunea de completare a birourilor electorale ale secţiilor de votare, 
chiar dacă au depus liste de candidaţi numai pentru consiliile judeţene, respectiv pentru Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti, dacă au comunicat, în termenul legal, numele şi prenumele 
reprezentantului său. 
    În acest scop preşedintele biroului electoral de circumscripţie judeţeană, respectiv al municipiului 
Bucureşti, va comunica către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare numărul de candidaţi 
propuşi de fiecare partid politic, alianţă politică şi alianţă electorală pentru consiliul judeţean. 
    Potrivit art. 33 alin. (5) din Legea nr. 67/2004, prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
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HOTĂRÂREA   Nr. 39 
din 18 mai 2004 

privind interpretarea unor texte din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale 

 
Publicată în Monitorul Oficial  nr. 464 din 24 mai 2004 
 
    În temeiul art. 33 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, 
 
Biroul Electoral Central hotărăşte adoptarea următoarelor norme tehnice de repartizare a mandatelor de 
consilier: 
 
 
    ART. 1 
    Repartizarea mandatelor de consilier se va realiza în conformitate cu prevederile art. 92 din Legea nr. 
67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. 
    ART. 2 
    Repartizarea mandatelor se face avându-se în vedere numai partidele politice, organizaţiile 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale şi candidaţii 
independenţi care au întrunit pragul electoral. 
    ART. 3 
    (1) Pragul electoral este egal cu numărul întreg, fără zecimale, nerotunjit, rezultat din înmulţirea 
punctelor procentuale stabilite conform art. 92 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 cu numărul total al 
voturilor valabil exprimate într-o circumscripţie electorală. 
    (2) În condiţiile art. 92 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 au fost stabilite următoarele limite ale pragului 
electoral: 
    - pentru partide politice, organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţi 
independenţi  5%; 
         -     pentru alianţe politice şi alianţe electorale formate din 2 membri  7%; 
         -     pentru alianţe politice şi alianţe electorale formate din cel puţin 3 membri 8% . 
    ART. 4 
    (1) Pentru realizarea listei partidelor, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, 
alianţelor politice, alianţelor electorale şi a candidaţilor independenţi, care au întrunit pragul electoral, 
biroul electoral al circumscripţiei va parcurge următoarele etape: 
    a) se vor calcula nivelurile absolute ale pragului electoral, corespunzător numărului total al voturilor 
valabil exprimate în circumscripţia respectivă pentru fiecare categorie participantă la procesul electoral; 
    b) se vor compara rezultatele obţinute de fiecare partid, alianţă politică, alianţă electorală sau 
candidat independent cu nivelul pragului electoral stabilit pentru fiecare entitate participantă conform art. 
3 alin. (1) şi (2); 
    c) se vor înscrie în lista partidelor, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, 
alianţelor politice, alianţelor electorale şi a candidaţilor independenţi care au întrunit pragul electoral 
numai acele formaţiuni care au obţinut un număr de voturi valabil exprimate cel puţin egal cu nivelul 
pragului electoral corespunzător categoriei din care fac parte. 
    ART. 5 
    (1) Repartizarea mandatelor de consilieri se va face pe baza coeficientului electoral. 
    (2) Coeficientul electoral este egal cu numărul întreg, fără zecimale, nerotunjit, rezultat prin împărţirea 
numărului total de voturi valabil exprimate pentru toate listele şi candidaţii independenţi care au întrunit 
pragul electoral la numărul total de consilieri din circumscripţia electorală respectivă. 
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    ART. 6 
    (1) În prima etapă, biroul electoral va repartiza fiecărui partid, organizaţie, alianţă politică sau alianţă 
electorală, înscrisă în lista celor care au întrunit pragul electoral, atâtea mandate de câte ori coeficientul 
electoral [calculat conform art. 5 alin. (2)] se include în numărul voturilor valabil exprimate pentru 
formaţiunea respectivă (nr. întreg nerotunjit); de asemenea, este declarat ales candidatul independent 
care a obţinut un număr de voturi cel puţin egal cu coeficientul electoral. 
    (2) Atribuirea mandatelor se face de către biroul electoral de circumscripţie, în ordinea înscrierii 
candidaţilor pe listă, şi începe cu lista de candidaţi pentru care au fost exprimate cele mai multe voturi. 
    (3) Dacă unui partid politic, alianţă politică sau electorală i-au revenit, pe baza coeficientului electoral, 
mai multe mandate decât candidaţii înscrişi în listă, mandatele suplimentare primite vor fi disponibilizate 
şi vor fi repartizate în etapa a II-a, conform prevederilor art. 9. 
    ART. 7 
    (1) În cea de-a doua etapă vor participa numai partidele politice şi alianţele politice sau electorale 
care au întrunit pragul electoral, sortate descrescător în funcţie de numărul voturilor neutilizate în prima 
etapă. 
    (2) Candidaţii independenţi care au întrunit pragul electoral şi care au primit un număr de voturi 
valabil exprimate mai mic decât coeficientul electoral stabilit nu participă în etapa a II-a de repartizare a 
mandatelor de consilieri. 
    (3) Dacă unui partid politic, alianţă politică sau electorală i-au fost atribuite din prima etapă un număr 
de mandate egal cu numărul de candidaturi înscrise în listă, nu va mai participa la etapa a doua de 
repartizare a mandatelor chiar dacă are voturi neutilizate. 
    ART. 8 
    (1) Se consideră voturi neutilizate pentru fiecare listă de candidaţi a partidelor politice, alianţelor 
politice sau electorale voturile care au rămas după atribuirea mandatelor din prima etapă, precum şi 
voturile valabil exprimate pentru partidele politice, alianţele politice sau electorale care, deşi au întrunit 
pragul electoral, nu au participat la prima etapă de distribuire a mandatelor, deoarece numărul voturilor 
primite este inferior coeficientului electoral. 
    (2) Dacă două sau mai multe partide, alianţe politice ori electorale au acelaşi număr de voturi 
neutilizate, înscrierea lor în listă se va face în funcţie de numărul voturilor valabil exprimate obţinute; 
dacă departajarea partidelor, alianţelor politice sau electorale nu este posibilă nici după acest criteriu, 
înscrierea lor în liste se va face prin tragere la sorţi. 
    (3) Organizarea tragerii la sorţi se va face de către preşedintele biroului electoral de circumscripţie, 
imediat ce se constată imposibilitatea aplicării criteriilor de departajare formulate la alin. (2) pentru 
înscrierea partidelor, alianţelor politice sau electorale în listă, în prezenţa majorităţii membrilor acestuia. 
    (4) Procedura va fi menţionată ca atare în procesul-verbal întocmit de către membrii biroului electoral 
de circumscripţie, la poziţia "Expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor şi contestaţiilor formulate şi a 
hotărârilor pronunţate de către biroul electoral de circumscripţie, care sunt definitive", cu indicarea în 
clar a formaţiunii care a fost aleasă prin tragere la sorţi. 
    ART. 9 
    (1) În această etapă biroul electoral repartizează mandatele rămase neatribuite din prima etapă, după 
cum urmează: 
    a) un mandat se va atribui unei organizaţii a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alta decât 
cea maghiară, în cazul în care în prima etapă nici o organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale nu a obţinut cel puţin un mandat; organizaţia căreia i se va atribui mandatul trebuie să 
îndeplinească cumulat două condiţii: să întrunească pragul electoral şi să fi obţinut cel mai mare număr 
de voturi valabil exprimate dintre toate celelalte organizaţii; 
    b) în cazul în care există două sau mai multe organizaţii care au acelaşi număr de voturi valabil 
exprimate, selecţia se va face prin tragere la sorţi; 
    c) organizarea tragerii la sorţi se va face de către preşedintele biroului electoral de circumscripţie, 
imediat ce se constată imposibilitatea aplicării criteriilor de departajare formulate la lit. b) pentru 
înscrierea partidelor, alianţelor politice sau electorale în listă, în prezenţa majorităţii membrilor acestuia; 
    d) procedura va fi menţionată ca atare în procesul-verbal întocmit de către membrii biroului electoral 
de circumscripţie, la poziţia "Expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor şi contestaţiilor formulate şi a 
hotărârilor pronunţate de către biroul electoral de circumscripţie, care sunt definitive", cu indicarea în 
clar a formaţiunii care a fost aleasă prin tragere la sorţi; 
    e) câte un mandat partidelor, alianţelor politice şi alianţelor electorale care au întrunit pragul electoral, 
în ordinea înscrierii acestora într-un tabel ordonat descrescător în funcţie de numărul voturilor 
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neutilizate; dacă nu se reuşeşte repartizarea tuturor mandatelor, operaţiunea se repetă până la 
epuizarea acestora; 
    f) dacă un partid politic, alianţă politică sau electorală, în timpul repartizării mandatelor din etapa a II-
a îşi completează numărul de mandate conform "listei de candidaturi" depuse, înaintea epuizării tuturor 
mandatelor disponibile, acelei formaţiuni nu i se vor mai repartiza mandate; repartizarea mandatelor 
rămase disponibile se va face continuând cu celelalte formaţiuni înscrise în liste, până la completa lor 
repartizare. 
    (2) Dacă în cursul operaţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c) se constată că două sau mai multe partide 
politice, alianţe politice ori alianţe electorale au acelaşi număr de voturi neutilizate, înainte de atribuirea 
ultimului mandat rămas de repartizat, acesta este repartizat partidului, alianţei politice sau alianţei 
electorale care a obţinut numărul cel mai mare de voturi valabil exprimate; dacă numărul de voturi 
valabil exprimate este egal, repartizarea mandatului se face prin tragere la sorţi. 
    (3) Organizarea tragerii la sorţi se va face de către preşedintele biroului electoral de circumscripţie, 
imediat ce se constată imposibilitatea aplicării criteriilor de departajare formulate la alin. (2) pentru 
înscrierea partidelor, alianţelor politice sau electorale în listă, în prezenţa majorităţii membrilor acestuia. 
    (4) Procedura va fi menţionată ca atare în procesul-verbal întocmit de către membrii biroului electoral 
de circumscripţie, la poziţia "Expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor şi contestaţiilor formulate şi a 
hotărârilor pronunţate de către biroul electoral de circumscripţie, care sunt definitive", cu indicarea în 
clar a formaţiunii care a fost aleasă prin tragere la sorţi. 
    ART. 10 
    (1) În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (8) din Legea nr. 67/2004, "... în situaţia în care nici un 
partid politic, alianţă politică sau alianţă electorală nu realizează pragul electoral, iar numărul 
candidaţilor independenţi care au realizat pragul electoral este mai mic decât numărul mandatelor de 
consilier din circumscripţia respectivă, diferenţa de mandate este repartizată primelor 3 partide politice, 
alianţe politice sau alianţe electorale, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil exprimate 
pentru fiecare. Fiecărui partid, fiecărei alianţe politice sau alianţe electorale i se repartizează câte un 
mandat. Operaţiunea se repetă până la epuizarea tuturor mandatelor ." 
    (2) Dacă două sau mai multe partide, alianţe politice ori alianţe electorale selectate în condiţiile alin. 
(1) au acelaşi număr de voturi valabil exprimate, neputându-se astfel departaja primele 3, departajarea 
se va face prin tragere la sorţi. 
    (3) Organizarea tragerii la sorţi se va face de către preşedintele biroului electoral de circumscripţie, 
imediat ce se constată imposibilitatea aplicării criteriilor de departajare formulate la alin. (2) pentru 
înscrierea partidelor, alianţelor politice ori electorale în listă, în prezenţa majorităţii membrilor acestuia. 
    (4) Procedura va fi menţionată ca atare în procesul-verbal întocmit de către membrii biroului electoral 
de circumscripţie, la poziţia "Expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor şi contestaţiilor formulate şi a 
hotărârilor pronunţate de către biroul electoral de circumscripţie, care sunt definitive", cu indicarea în 
clar a formaţiunii care a fost aleasă prin tragere la sorţi. 
    (5) Se vor aplica prevederile alin. (1) şi (2) şi în condiţiile în care nici una dintre formaţiunile politice 
sau nici unul dintre candidaţii independenţi din buletinul de vot nu întruneşte pragul electoral. 
    Potrivit art. 33 din Legea nr. 67/2004 prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
    . 
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HOTĂRÂREA   Nr. 40 
din 18 mai 2004 

privind interpretarea unor texte din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale 

 
Publicată în Monitorul Oficial  nr. 464 din 24 mai 2004 
 
    În temeiul art. 33 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, 
 

Biroul Electoral Central hotărăşte: 
 

    ART. 1 
    Documentele şi fişierele rezultate din operaţiunile tehnice pentru stabilirea rezultatului alegerilor 
autorităţilor publice locale desfăşurate în cadrul staţiilor de prelucrare vor fi predate de către 
reprezentanţii INS pe bază de proces-verbal birourilor electorale de circumscripţie judeţene. 
    ART. 2 
    Institutul Naţional de Statistică va preda reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente fişierele 
conţinând arhiva optică rezultată din prelucrarea prin scanare a proceselor-verbale ale circumscripţiilor 
electorale comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi a 
proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale circumscripţiilor judeţene şi a municipiului 
Bucureşti. 
    ART. 3 
    Până la preluarea bazei de date de către reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente, Biroul 
Electoral Central împuterniceşte Institutul Naţional de Statistică să publice şi să furnizeze informaţii 
privind rezultatul alegerii autorităţilor publice locale din 6 iunie 2004. 
    Potrivit art. 33 din Legea nr. 67/2004, prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
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HOTĂRÂREA   Nr. 41 
din 18 mai 2004 

privind interpretarea unor texte din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale 

 
Publicată în Monitorul Oficial  nr. 464 din 24 mai 2004 

 
    În temeiul art. 33 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, 
 

Biroul Electoral Central hotărăşte: 
 

    1. Pentru constatarea rezultatului alegerilor autorităţilor publice locale din anul 2004 se vor utiliza 
procese-verbale al căror model a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 509/2004. 
    2. Institutul Naţional de Statistică va asigura personalizarea fiecărui model de proces-verbal, 
nominalizând, pentru fiecare circumscripţie electorală, partidele politice, organizaţiile cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau electorale, precum şi persoanele fizice 
independente care şi-au depus candidaturile pentru alegerea autorităţilor publice locale, în ordinea 
înscrierii acestora în buletinele de vot. 
    3. Sunt consideraţi alegători prezenţi la urne acei alegători înscrişi în copia de pe lista electorală 
permanentă, în listele electorale suplimentare şi în extrasul folosit la exprimarea votului cu ajutorul urnei 
speciale şi care au primit de la biroul electoral al secţiei de votare buletine de vot şi ştampila de votare 
pentru exercitarea dreptului de a alege. 
    4. La întocmirea proceselor-verbale de către birourile electorale ale secţiilor de votare (art. 86) şi de 
către birourile electorale de circumscripţie (art. 95) se vor avea în vedere următoarele chei de verificare 
a proceselor-verbale: 
    a) numărul total al alegătorilor prevăzut în copia de pe lista electorală permanentă (copiile de pe 
listele electorale permanente din circumscripţia electorală), în listele electorale suplimentare şi în 
extrasul folosit la exprimarea votului cu ajutorul urnei speciale (pct. 1) trebuie să fie egal cu suma dintre: 
numărul total al alegătorilor, potrivit copiei de pe lista electorală permanentă (pct. 1.1), plus numărul 
total al alegătorilor, potrivit listelor electorale suplimentare (pct. 1.2), plus numărul total al alegătorilor în 
cazul cărora s-a folosit urna specială (pct. 1.3); 
    b) numărul total al alegătorilor prevăzut în copia de pe lista electorală permanentă (copiile de pe 
listele electorale permanente din circumscripţia electorală), în listele electorale suplimentare şi în 
extrasul folosit la exprimarea votului cu ajutorul urnei speciale (pct. 1) este acelaşi pentru alegerea 
primarului, a consiliului local şi a consiliului judeţean din cadrul aceleiaşi secţii/circumscripţii electorale; 
    c) numărul total al alegătorilor prevăzut în copia de pe lista electorală permanentă (pct. 1.1) este 
acelaşi pentru alegerea primarului cu cel pentru alegerea consiliului local şi a consiliului judeţean din 
cadrul aceleiaşi secţii/circumscripţii electorale; 
    d) numărul total al alegătorilor, potrivit listelor electorale suplimentare (pct. 1.2), este acelaşi pentru 
alegerea primarului cu cel pentru alegerea consiliului local şi consiliului judeţean din cadrul aceleiaşi 
secţii/circumscripţii electorale; 
    e) numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna specială (pct. 1.3) este acelaşi pentru 
alegerea primarului cu cel pentru alegerea consiliului local şi a consiliului judeţean din cadrul aceleiaşi 
secţii/circumscripţii electorale; 
    f) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale existente la secţie (din circumscripţia 
electorală), care s-au prezentat la urne (pct. 2), trebuie să fie egal cu suma dintre: numărul total al 
alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală permanentă (copiile de pe listele electorale 
permanente) (pct. 2.1) plus numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale suplimentare (pct. 
2.2) plus numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna specială (pct. 2.3); 
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    g) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale existente la secţie (din circumscripţia 
electorală), care s-au prezentat la urne (pct. 2), este acelaşi pentru alegerea primarului cu cel pentru 
alegerea consiliului local şi a consiliului judeţean; 
    h) numărul total al alegătorilor prevăzut în copia de pe lista electorală permanentă (copiile de pe 
listele electorale permanente) (pct. 2.1) este acelaşi pentru alegerea primarului cu cel pentru alegerea 
consiliului local şi a consiliului judeţean; 
    i) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale suplimentare, care s-au prezentat la urne 
(pct. 2.2), este acelaşi pentru alegerea primarului cu cel pentru alegerea consiliului local şi a consiliului 
judeţean; 
    j) numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna specială, care s-au prezentat la urne 
(pct. 2.3), este acelaşi pentru alegerea primarului cu cel pentru alegerea consiliului local şi a consiliului 
judeţean; 
    k) pentru fiecare tip de proces-verbal, numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. 3) rezultă din 
însumarea voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare listă de candidaţi şi de fiecare candidat 
independent pentru alegerea consiliilor, respectiv cu numărul voturilor valabil exprimate primite de 
fiecare candidat la funcţia de primar; 
    l) pentru fiecare tip de proces-verbal, totalul obţinut prin însumarea voturilor valabil exprimate cu 
voturile nule este egal sau mai mic decât numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale 
existente la secţie (din circumscripţie electorală), care s-au prezentat la urne (pct. 2); 
    m) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale existente la secţie (din circumscripţia 
electorală), care s-au prezentat la urne (pct. 2), este mai mic sau cel mult egal cu numărul total al 
alegătorilor prevăzut în copia de pe lista electorală permanentă (copiile de pe listele electorale 
permanente din circumscripţia electorală), în listele electorale suplimentare şi în extrasul folosit la 
exprimarea votului cu ajutorul urnei speciale (pct. 1); 
    n) numărul buletinelor de vot rămase neîntrebuinţate şi anulate de preşedintele biroului electoral al 
secţiei de votare este mai mic decât numărul buletinelor de vot primite; 
    o) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale existente la secţie, care s-au prezentat la 
urne, plus numărul buletinelor de vot rămase neîntrebuinţate şi anulate de preşedintele biroului electoral 
al secţiei de votare este mai mic sau cel mult egal cu numărul buletinelor de vot primite. 
    Potrivit art. 33 din Legea nr. 67/2004, prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 84



 
 
 
 

HOTĂRÂREA   Nr. 42 
din 18 mai 2004 

privind organizarea activităţii de centralizare a voturilor şi constatare a rezultatelor 
alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale la nivelul circumscripţiilor electorale 

judeţene 
 
Publicată în Monitorul Oficial  nr. 464 din 24 mai 2004 
 
    În temeiul art. 33 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, 
 

Biroul Electoral Central hotărăşte: 
 

    ART. 1 
    Activitatea de verificare, centralizare şi de prezentare a rezultatelor alegerilor autorităţilor 
administraţiei publice locale, la nivelul judeţului, se desfăşoară în cadrul staţiilor de prelucrare de pe 
lângă birourile electorale de circumscripţie judeţene (al municipiului Bucureşti). 
    ART. 2 
    Institutul Naţional de Statistică asigură (în conformitate cu prevederile art. 5 din Hotărârea Guvernului 
nr. 502/2004) cu personal propriu desfăşurarea, în condiţii de siguranţă şi de calitate, a operaţiunilor 
tehnice pentru stabilirea rezultatului alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale. 
    ART. 3 
    Accesul persoanelor străine în incinta staţiilor de prelucrare se face numai cu avizul preşedintelui 
biroului electoral de circumscripţie sau al locţiitorului acestuia şi însoţite de către reprezentanţii 
Institutului Naţional de Statistică. 
    ART. 4 
    La nivelul fiecărei staţii de prelucrare reprezentanţii Institutului Naţional de Statistică vor organiza un 
sistem unitar de înregistrare a intrărilor, respectiv a ieşirilor de documente rezultate în cadrul 
desfăşurării operaţiunilor tehnice de constatare a rezultatelor alegerilor locale din 6 iunie 2004. În cadrul 
acestui sistem vor fi utilizate următoarele registre de evidenţă: 

a) Registrul pentru procesele-verbale ale circumscripţiilor electorale locale de pe raza judeţului: 
 

Circumscripţia 
electorală 

 

Intrarea dosarelor        
circumscripţiilor 

electorale|       (CL/CE, 
P/CE) 

Ieşire procese-verbale      
       (CL/CE, P/CE)           

Observaţii 

 Primite    Corecte    ZZ HH Semnătura  
 ZZ HH ZZ HH     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

b) Condica curierului 
c)  

   Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 
    A - Preluarea a două procese-verbale de la secretariat 
    B - Preluarea de la dispecerat a două procese-verbale corecte + listinguri 
    C - Preluarea de la dispecer a două procese-verbale eronate 
    D – Semnătura 
 

Circumscripţia 
electorală 

 

A Predarea a două 
procese – verbale 
dispecerului de 
sală prelucrare 

B Predare şef CD*) 
a două procese- 
verbale 
corecte+listinguri   

C Predarea la 
secretariat a| 
două procese-
verbale eronate   
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|  
 ZZ HH ZZ HH D ZZ HH ZZ HH D ZZ HH ZZ HH D 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
   
  *) Şef CD - şef control date. 
 
    c) Registrul de evidenţă şef sală control date pentru verificarea proceselor-verbale 
  

Circumscripţia 
electorală 

 

|Lansarea în verificare   Rezultatul verificării Semnătura celor care 
verifică 

 ZZ HH Numele şi 
prenumele 

Corect Incorect  

1 2 3 4 5 6 7 
    
 d) Registrul de lucru al dispecerului de sală prelucrare 
  

Circumscripţia 
electorală 

 

Primirea de la 
curier a unui 
exemplar din 
procesul - verbal 

Lansarea în lucru    Returnarea proceselor- 
verbale operator        

Preluarea de către curier 
a două procese-  verbale 
corecte|+ listing sau 
setul de două  procese-
verbale eronate     

 ZZ HH ZZ HH Semnătură ZZ HH Fără 
erori 

Cu 
erori 

ZZ HH Semnătură 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
   
 e) Un sistem identic se va crea pentru înregistrarea fluxului de validare a proceselor-verbale ale 
secţiilor de votare pentru consilieri judeţeni. 
    ART. 5 
    Biroul Electoral Central avizează proiectul "Alegeri locale 2004", prin care Institutul Naţional de 
Statistică propune automatizarea următoarelor proceduri în cadrul operaţiunilor de constatare a 
rezultatelor alegerilor locale din 6 iunie: 
    a) personalizarea denumirii partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale, numele şi prenumele candidaţilor independenţi din 
procesele-verbale pentru candidaturile la consiliile locale şi consiliile judeţene (respectiv Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti), respectiv numele şi prenumele candidaţilor din procesele-verbale 
pentru alegerea primarilor (respectiv primarului general al municipiului Bucureşti). Modelele 
"personalizate" ale proceselor-verbale vor fi predate prefecturilor spre multiplicare, cu avizul birourilor 
electorale de circumscripţie judeţene (al municipiului Bucureşti); 
    b) scanarea şi verificarea datelor din procesele-verbale încheiate de birourile electorale ale secţiilor 
de votare pentru consiliul judeţean, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti şi Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti; 
    c) centralizarea rezultatelor votării la nivelul celor 41 de circumscripţii electorale judeţene pentru 
consiliul judeţean şi al municipiului Bucureşti pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi 
executarea operaţiunilor de repartizare a mandatelor de consilieri judeţeni; 
    d) scanarea şi verificarea datelor din procesele-verbale încheiate de birourile de circumscripţii 
electorale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor, separat pentru alegerea primarului şi a 
consiliului local; 
    e) centralizarea rezultatelor votării şi executarea operaţiunilor de repartizare a mandatului pentru 
primarul general al municipiului Bucureşti; 
    f) calcularea numărului de mandate de primari şi consilieri locali pentru toate circumscripţiile 
electorale (comune, oraşe, municipii) şi compararea cu numărul de mandate repartizate de către 
birourile electorale ale acestor circumscripţii pentru circumscripţiile electorale care nu utilizează proiectul 
"Alegeri locale 2004" pentru centralizarea voturilor şi repartizarea mandatelor; 
    g) centralizarea rezultatelor votării şi a repartiţiei mandatelor la nivelul biroului electoral judeţean, 
separat pentru consilieri locali, consilieri judeţeni şi primari, pe partide politice, organizaţii ale cetăţenilor 
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aparţinând minorităţilor naţionale, alianţe politice, alianţe electorale, candidaţi independenţi, respectiv 
candidaţi la funcţia de primar, şi obţinerea proceselor-verbale cu rezultatele votării din judeţ; 
    h) centralizarea rezultatelor votării şi a repartiţiei mandatelor la nivelul municipiului Bucureşti, separat 
pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale de sector, primarii de sector şi 
primarul general al municipiului Bucureşti, pe partide politice, organizaţii ale cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale, formaţiuni politice, alianţe politice, alianţe electorale, candidaţi independenţi, 
respectiv candidaţi la funcţia de primar, şi obţinerea proceselor-verbale cu rezultatele votării din 
municipiul Bucureşti; 
    i) centralizarea rezultatelor voturilor şi a mandatelor la nivelul ţării, separat pentru consilieri şi primari, 
pe partide politice, organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, formaţiuni politice, 
alianţe politice, alianţe electorale, candidaţi independenţi, respectiv candidaţi la funcţia de primar, şi 
obţinerea proceselor-verbale cu rezultatele votării pe total ţară. 
    ART. 6 
    Procesele-verbale supuse procesului electronic de validare vor fi înaintate de către reprezentantul 
Institutului Naţional de Statistică, sub semnătură, membrilor birourilor electorale judeţene, în vederea 
omologării sau respingerii de către aceştia. 
    ART. 7 
    Birourile electorale de circumscripţie comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti vor asigura transmiterea în tranşe, acolo unde distanţele permit acest lucru, spre birourile 
electorale de circumscripţie judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, a dosarelor conţinând 
procesele-verbale întocmite de către birourile secţiilor de votare pentru alegerea consiliilor judeţene, 
respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi a primarului general al municipiului Bucureşti. 
    ART. 8 
    Birourile electorale ale circumscripţiilor comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti vor asigura corelarea datelor şi informaţiilor conţinute în procesele-verbale 
întocmite de către secţiile de votare pentru alegerea consilierilor locali, primarilor, consilierilor judeţeni, 
respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi primarul general al municipiului Bucureşti. 
    ART. 9 
    (1) Biroul Electoral Central avizează următorul program de monitorizare a prezenţei la vot a populaţiei 
în ziua de 6 iunie 2004: 
 Ora de referinţă a datelor                                  10,00  14,00  17,00 
 Ora la care datele vor fi transmise la birourile 
 electorale judeţene (al municipiului Bucureşti)             11,00  15,00  18,00 
 Ora la care datele vor fi disponibile pentru a fi date 
 publicităţii                                                                  11,30  15,30  18,30 
 
    (2) Aplicaţia informatică privind monitorizarea prezenţei populaţiei la vot se va realiza de către 
Institutul Naţional de Statistică şi va avea la bază informaţiile primite de la un eşantion reprezentativ de 
secţii de votare. 
    (3) Biroul Electoral Central va furniza la orele menţionate informaţii privind prezenţa populaţiei la vot 
atât la nivel naţional, cât şi la nivelul fiecărui judeţ. 
    (4) Aceleaşi perioade de referinţă vor fi utilizate pentru monitorizarea prezenţei la vot a populaţiei şi în 
eventualitatea organizării celui de-al doilea tur de scrutin. 
    ART. 10 
    (1) Biroul Electoral Central avizează ca pe parcursul primirii, verificării şi centralizării proceselor-
verbale privind rezultatele votării şi atribuirii mandatelor autorităţilor publice locale să fie date publicităţii 
de către birourile electorale de circumscripţie judeţene următoarele informaţii parţiale: 
    a) numărul cricumscripţiilor electorale comunale, orăşeneşti şi municipale de pe raza judeţului, care 
au depus la birourile electorale judeţene până la ora ........ din .... iunie 2004; procesele-verbale privind 
centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru funcţia de 
consilier în consiliile locale, respectiv de primar; 
    b) numărul proceselor-verbale privind stabilirea rezultatului votării pentru alegerea consiliului 
judeţean, întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare primite şi validate, de către birourile 
electorale judeţene până la ora ...... din ..... iunie 2004; 
    c) numărul alegătorilor înscrişi în listele electorale, care s-au prezentat la vot, centralizaţi până la ora 
...... din ..... iunie 2004; 
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    d) numărul total al voturilor valabil exprimate, centralizate din circumscripţiile electorale comunale, 
orăşeneşti şi municipale în care s-a încheiat procesul de centralizare a votării, şi atribuirea mandatelor 
până la ora ...... din ..... iunie 2004; 
    e) numărul voturilor valabil exprimate, centralizate până la ora ...... din iunie 2004, grupate pe partide 
politice, alianţe politice, alianţe electorale şi candidaţi independenţi, pentru atribuirea mandatelor de: 
    - consilieri judeţeni; 
    - consilieri locali; 
    - primari; 
    f) numărul circumscripţiilor electorale comunale, orăşeneşti şi municipale din judeţul ..................., în 
care se va organiza cel de-al doilea tur de scrutin pentru alegerea primarului. 
    (2) Birourile electorale de circumscripţie judeţene vor aviza transmiterea fişierelor cu rezultatele 
parţiale centralizate la nivelul judeţului către Biroul Electoral Central, începând cu ora 8,00 din ziua de 7 
iunie 2004, conform următorului program: 
    - ora 11,00; 
    - ora 17,00; 
    - ora 19,00. 
    Potrivit art. 33 din Legea nr. 67/2004 prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
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HOTĂRÂREA   Nr. 52 
din 21 mai 2004 

privind interpretarea art. 28 alin. (8) şi art. 24 alin. (14) din Legea nr. 67/2004 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 

 
Publicată în Monitorul Oficial  nr. 474 din 26 mai 2004 
 
    În temeiul art. 33 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) din Legea nr. 67/2004, 
 

Biroul Electoral Central hotărăşte: 
 

    1. Termenul prevăzut de art. 28 alin. (8), cu trimitere la art. 24 alin. (14) din Legea nr. 67/2004, de 24 
de ore, pentru desemnarea membrilor biroului electoral al secţiei de votare, este de recomandare şi nu 
de decădere. 
    2. Listele de propuneri ale reprezentanţilor partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale 
în birourile secţiilor de votare se vor depune, după caz, la biroul electoral de circumscripţie comunală, 
orăşenească, municipală, respectiv la biroul electoral de circumscripţie a sectorului pentru municipiul 
Bucureşti, în termenul prevăzut la pct. 1 din prezenta hotărâre, dar nu mai târziu de 29 mai 2004, 
termen după care vor fi înaintate birourilor electorale ale secţiilor de votare, în vederea completării 
acestora, în baza art. 28 alin. (7), (10) şi (12) şi a art. 24 alin. (7) din Legea nr. 67/2004. 
    Potrivit art. 33 alin. (5) din Legea nr. 67/2004, prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
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HOTĂRÂREA   Nr. 58 
din 24 mai 2004 

privind interpretarea art. 73 alin. (1), (2) şi (3) şi a art. 114 din Legea nr. 67/2004 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 

 
Publicată în Monitorul Oficial  nr. 483 din 28 mai 2004 

 
    În temeiul art. 33 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) din Legea nr. 67/2004, 
 

Biroul Electoral Central hotărăşte: 
 
    1. Birourile electorale de circumscripţie, respectiv comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti, potrivit art. 25 alin. (1) lit. a) şi art. 73 alin. (1) din Legea nr. 67/2004, "... 
veghează la corecta desfăşurare a campaniei electorale în circumscripţia în care funcţionează", motiv 
pentru care le revine şi competenţa de soluţionare a plângerilor adresate în baza art. 73 alin. (1) din 
aceeaşi lege, inclusiv a celor formulate în temeiul art. 114 din lege, potrivit căruia prefecţii şi subprefecţii 
nu pot participa la acţiunile din campania electorală, sub sancţiunea demiterii din funcţie. 
    2. În vederea rezolvării acestor plângeri, entităţile electorale menţionate vor administra dovezile ce se 
impun şi care privesc împiedicarea desfăşurării campaniei electorale de către partidele politice, alianţele 
politice, alianţele electorale ori de către candidaţii independenţi, precum şi cele privitoare la încălcarea 
dispoziţiilor art. 114 de către prefecţi şi subprefecţi. 
    3. Dacă birourile electorale menţionate, soluţionând plângerile mai sus indicate, pe baza probatoriului 
administrat, apreciază că "este necesară luarea unor măsuri administrative sau aplicarea unor sancţiuni 
contravenţionale ori penale", în baza art. 73 alin. (2) din Legea nr. 67/2004, vor sesiza autorităţile 
competente. 
    4. În consecinţă, Biroul Electoral Central soluţionează numai contestaţiile împotriva hotărârilor 
pronunţate de birourile electorale judeţene, precum şi al municipiului Bucureşti, conform art. 73 alin. (3) 
din Legea nr. 67/2004. Biroul Electoral Central nu este competent să soluţioneze plângerile înaintate 
direct acestui organism, neavând aparatul necesar efectuării verificărilor la nivelul întregii ţări asupra 
situaţiilor de fapt invocate şi în raport de dispoziţiile Legii nr. 215/2001, cu modificările ulterioare. 
    Potrivit art. 33 alin. (5) din Legea nr. 67/2004, prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
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HOTĂRÂREA   Nr. 67 
din 25 mai 2004 

privind interpretarea art. 72 alin. (6) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale 

 
Publicată în Monitorul Oficial  nr. 495 din  2 iunie 2004 
 
    În temeiul art. 33 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, 
 

Biroul Electoral Central hotărăşte: 
 
    Interdicţia prevăzută de art. 72 alin. (6) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, referitoare la afişele electorale, este de strictă interpretare şi se referă 
exclusiv la simbolurile naţionale ale României ori ale altui stat, neputând fi extinsă la simbolurile unor 
organizaţii regionale, cum este Uniunea Europeană, ori ale unor organizaţii internaţionale. 
    Potrivit art. 33 alin. (5) din Legea nr. 67/2004, prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
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HOTĂRÂREA  Nr. 72 
 din 29 mai 2004 

privind interpretarea art. 85 alin. (3) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale 

 
Publicată în Monitorul Oficial  nr. 501 din  3 iunie 2004 
 
    În temeiul art. 33 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, 
 

Biroul Electoral Central hotărăşte: 
 

    Potrivit art. 85 alin. (3) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 
centrale, sunt nule "buletinele de vot la care ştampila este aplicată pe mai multe patrulatere sau în afara 
acestora": 
    1. Buletinele de vot pe care sunt aplicate în cadrul aceluiaşi patrulater mai multe ştampile cu 
menţiunea "votat" reprezintă voturi valabil exprimate. 
    2. Atunci când patrulaterul în care este încadrată lista candidaţilor unui partid, unei alianţe politice sau 
alianţe electorale este deschis pe o pagină a buletinului de vot şi se închide pe următoarea pagină, 
aplicarea ştampilei cu menţiunea "votat" pe prima pagină, pe a doua pagină sau pe ambele pagini, dar 
în perimetrul aceluiaşi patrulater, reprezintă un vot valabil exprimat. 
    3. Votul este valabil în cazul în care ştampila a depăşit limitele unui patrulater, dacă opţiunea 
alegătorului este totuşi evidentă. 
    Potrivit art. 33 alin. (5) din Legea nr. 67/2004, prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
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HOTĂRÂREA   Nr. 87 
din  4 iunie 2004 

privind interpretarea unor dispoziţii din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale referitoare la organizarea şi desfăşurarea celui de-al doilea 

tur de scrutin pentru alegerea primarilor 
 
Publicată în Monitorul Oficial  nr. 514 din  8 iunie 2004 
 
 
    În temeiul art. 33 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, 
 

Biroul Electoral Central hotărăşte: 
 

 
    ART. 1 
    (1) Potrivit art. 93 alin. (6) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale, al doilea tur de scrutin pentru alegerea primarului are loc la două săptămâni de la primul tur de 
scrutin, respectiv duminică, 20 iunie 2004. 
    (2) Potrivit art. 11 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 67/2004, numerotarea circumscripţiilor electorale din 
fiecare judeţ, a circumscripţiilor de sector al municipiului Bucureşti, precum şi a secţiilor de votare din 
circumscripţiile respective rămâne cea stabilită pentru primul tur de scrutin. 
    (3) Desfăşurarea operaţiunilor electorale are loc sub conducerea aceloraşi birouri electorale, pe baza 
listelor electorale din primul tur de scrutin. 
    (4) Ştampilele folosite la turul I de scrutin pentru exercitarea dreptului de vot se predau birourilor 
electorale de circumscripţie, care le păstrează şi le restituie, în preziua votării, birourilor electorale ale 
secţiilor de votare. 
    ART. 2 
    (1) Candidaţii care vor participa la al doilea tur de scrutin pentru alegerea primarilor vor fi confirmaţi 
de birourile electorale de circumscripţie din comuna, oraşul, municipiul, respectiv din sectoarele 
municipiului Bucureşti. 
    (2) Biroul electoral de circumscripţie prevăzut la alin. (1) aduce la cunoştinţă publică numele şi 
prenumele candidaţilor pentru al doilea tur de scrutin, precum şi apartenenţa politică a acestora. 
    ART. 3 
    (1) Campania electorală, la nivel naţional, pentru al doilea tur de scrutin începe de la data comunicării 
oficiale a rezultatelor din primul tur de scrutin, cu excepţia campaniei electorale efectuate prin 
Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune. 
    (2) În termen de 24 de ore de la totalizarea voturilor la nivel naţional, Societatea Română de 
Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune repartizează noi timpi de antenă pentru partidele 
politice şi alianţele politice care au candidaţi în al doilea tur de scrutin, în mod proporţional cu numărul 
de candidaţi, precum şi pentru candidaţii independenţi. 
    ART. 4 
    Persoanele acreditate să asiste la efectuarea operaţiunilor electorale la primul tur de scrutin sunt, de 
drept, acreditate să asiste la efectuarea acestor operaţiuni şi la al doilea tur de scrutin. 
    ART. 5 
    (1) Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc potrivit art. 51 alin. (6) din Legea nr. 67/2004. 
    (2) Modelul buletinului de vot este cel aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 506/2004. 
    (3) Imprimarea buletinelor de vot se asigură prin grija prefecţilor, de către birourile electorale de 
circumscripţie, până cel târziu vineri, 18 iunie 2004. Buletinele de vot se distribuie în circumscripţii şi se 
predau preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, pe bază de proces-verbal, sâmbătă, 19 
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iunie 2004. Celelalte prevederi ale art. 53 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 67/2004 se aplică în mod 
corespunzător. 
    ART. 6 
    (1) Înscrierea candidaţilor pe buletinele de vot se face în ordinea descrescătoare a numărului de 
voturi obţinute la primul tur de scrutin. 
    (2) Patrulaterele se imprimă unul sub altul, pe aceeaşi pagină. 
    (3) Celelalte prevederi ale cap. II secţiunea a 6-a din Legea nr. 67/2004, cu excepţia prevederilor art. 
51 alin. (8), precum şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 506/2004 pentru aprobarea modelului 
buletinelor de vot care se folosesc la alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2004 se 
aplică în mod corespunzător. 
    ART. 7 
    (1) Pentru consemnarea rezultatelor alegerilor din turul al doilea de scrutin se folosesc modelele 
proceselor-verbale corespunzătoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 509/2004. 
    (2) Modelul certificatului doveditor al alegerii primarului este cel prevăzut în anexa nr. 5 la Hotărârea 
Guvernului nr. 509/2004. 
    Potrivit art. 33 alin. (5) din Legea nr. 67/2004, prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
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HOTĂRÂREA   Nr. 110 
din 10 iunie 2004 

pentru completarea art. 1 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 87/2004 privind 
interpretarea unor dispoziţii din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale referitoare la organizarea şi desfăşurarea celui de-al doilea 
tur de scrutin pentru alegerea primarilor 

 
Publicată în Monitorul Oficial  nr. 527 din 11 iunie 2004 

 
    În temeiul art. 33 al 
in. (1) lit. c) şi alin. (4) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 
 

Biroul Electoral Central hotărăşte: 
 

    ARTICOL UNIC 
    După alineatul (3) al art. 1 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 87 din 4 iunie 2004 privind 
interpretarea unor dispoziţii din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale referitoare la organizarea şi desfăşurarea celui de-al doilea tur de scrutin pentru alegerea 
primarilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 8 iunie 2004, se introduce un 
alineat nou, alineatul (3)^1, cu următorul cuprins: 
    "(3)^1 Dacă partidele politice sau alianţele politice care au candidaţi la funcţia de primar în turul al 
doilea de scrutin nu au reprezentanţi în birourile electorale ale secţiilor de votare sau în biroul electoral 
al circumscripţiei respective, birourile vor fi completate cu câte un reprezentant desemnat de către 
partidele sau alianţele în cauză." 
    Potrivit art. 33 alin. (5) din Legea nr. 67/2004, prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
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HOTĂRÂREA   Nr. 157  
din 14 iunie 2004 

privind stabilirea unor măsuri pentru funcţionarea birourilor electorale la cel de-al doilea 
tur de scrutin 

 
Publicată în Monitorul Oficial  nr. 540 din 16 iunie 2004 
 
    În temeiul art. 24 alin. (14), al art. 28 şi al art. 33 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, cu majoritate de voturi, 
 

Biroul Electoral Central hotărăşte: 
 
    ART. 1 
    (1) Pentru turul al doilea de scrutin, reprezentanţii partidelor politice şi ai alianţelor politice în birourile 
electorale de circumscripţie şi în birourile electorale ale secţiilor de votare, stabiliţi potrivit prevederilor 
art. 24 alin. (14), respectiv art. 28 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pot fi înlocuiţi la solicitarea partidelor politice sau a alianţelor politice interesate. 
    (2) Persoanelor care vor fi propuse ca înlocuitori le sunt aplicabile prevederile art. 38 din Legea nr. 
67/2004. 
    (3) Persoanele care au candidat la funcţia de consilier în ziua de 6 iunie 2004 pot fi propuse ca 
membri ai birourilor electorale, potrivit alin. (1), dacă nu au fost declaraţi aleşi. 
    (4) Solicitarea de înlocuire se adresează preşedintelui biroului electoral, până cel mai târziu vineri, 18 
iunie 2004, iar înlocuirea se face cel mai târziu sâmbătă, 19 iunie 2004, şi va fi consemnată într-un 
proces-verbal care constituie actul de învestire a înlocuitorului. 
    ART. 2 
    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 33 alin. (5) din 
Legea nr. 67/2004. 
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