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I. INTRODUCERE 

 

 

     Cu o încărcată agendă electorală, cel puţin prin preconizatele alegeri la termen -

pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 10 iunie şi pentru Camera 

Deputaţilor şi Senat spre sfârşitul anului – 2012 a fost marcat pe tot parcursul său de 

evenimente politice importante. 

     Astfel, în data de 6 februarie a.c., premierul Emil Boc a anunţat demisia 

guvernului pe care îl conducea. A urmat, la 9 februarie, instalarea unui nou guvern, în 

fruntea căruia s-a aflat Mihai Răzvan Ungureanu, guvern care a căzut în data de 27 

aprilie după trecerea moţiunii de cenzură depuse de Opoziţie în Parlamentul 

României. Ulterior, în data de 7 mai 2012 la conducerea ţării a fost instalat Guvernul 

Ponta.    

     Acest context şi-a pus inevitabil amprenta asupra întregii perioade premergătoare 

alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale, potenţând atât preocupările 

competitorilor electorali, cât şi interesul cetăţenilor pentru destinele localităţilor ţării 

şi dezvoltarea comunităţilor locale. 

     Este important de precizat că reglementările legislative menite să completeze, să 

actualizeze şi să perfecţioneze cadrul de organizare şi desfăşurare a alegerilor, precum 

şi măsurile adoptate pentru derularea operaţiunilor de votare în condiţii cât mai bune 

au evidenţiat în mod convingător funcţionalitatea mecanismelor democraţiei în 

România, asigurând parametri de normalitate, corectitudine şi transparenţă acestei 

importante confruntări electorale. 
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II. CADRUL NORMATIV 

 

         Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 

Republicată, cu modificările şi completările ulterioare este legea care reglementează, în 

principal, alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din România (consilii locale, 

consilii judeţene, primari şi preşedinţi ai consiliilor judeţene). 

       După alegerile locale din anul 2008, Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale a fost modificată prin Legea nr. 129 din 23 iunie 20111 

privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale.  

       Prin această modificare se reglementează faptul că pentru funcţia de primar este 

declarat ales primar candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi valabil 

exprimate în primul tur de scrutin. În caz de balotaj se va organiza un nou tur de scrutin la 

două săptămâni de la primul tur, la care vor participa doar candidaţii care se află în 

această situaţie. În cazul în care balotajul intervine între doi candidaţi la funcţia de 

primar, între care urmează să se desfăşoare turul al doilea de scrutin, iar unul dintre 

aceştia decedează, renunţă sau nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi 

ales, nu vor mai avea loc alegeri, biroul electoral de circumscripţie declarându-l primar pe 

celălalt candidat. 

       O altă modificare adusă la Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale înainte de alegerile locale din data de 10 iunie 2012, a fost 

facută de Legea nr. 76 din 24 mai 20122 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 

privind Codul de procedură civilă. 

        Cetăţenii, conform legii, au dreptul să verifice înscrierile făcute în listele electorale 

permanente şi să depună întâmpinări împotriva omisiunilor, înscrierilor greşite sau 

oricăror erori din liste. În acest caz,  primarii vor da o soluţie.  

  –––––––––––––––––––––––––––––             
 1 Monitorul Oficial  nr. 444 din 24 iunie 2011 
  2 Monitorul Oficial  nr. 365 din 30 mai 2012 
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          În urma modificărilor aduse de această lege, s-a reglementat faptul că, împotriva 

soluţiei date de primari, cetăţenii pot face contestaţie în termen de 24 de ore de la 

comunicare. Contestaţia se soluţionează în termen de cel mult 3 zile de la înregistrare, de 

către judecătoria în a cărei rază teritorială se află localitatea.  

           De asemenea, s-a reglementat faptul că în judeţele în care se organizează alegeri 

parţiale într-o singură circumscripţie electorală nu se mai constituie un birou electoral 

judeţean, soluţionarea sesizărilor privitoare la frauda electorală, făcându-se de judecătoria 

în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală respectivă. Judecătoria se 

pronunţă în termen de cel mult 3 zile de la înregistrarea sesizărilor şi contestaţiilor. 

Hotărârea este definitivă. În ceea ce priveşte contestaţiile asupra modului de organizare şi 

asupra componenţei birourilor electorale, hotărârea pronunţată este definitivă şi se 

comunică, în cazul preşedintelui biroului electoral şi al locţiitorului acestuia, în termen de 

24 de ore, preşedintelui tribunalului care, în cazul admiterii contestaţiei, procedează la o 

nouă desemnare. Prin  modificările aduse la Legea nr. 67/2004 se reglementează şi faptul 

că în cazul contestării unei candidaturi, contestaţia şi, dacă este cazul, cererea de apel se 

depun la instanţa competentă să le soluţioneze, sub sancţiunea nulităţii. Împotriva 

hotărârii date în contestaţie se poate face apel în termen de 24 de ore de la pronunţare, la 

instanţa ierarhic superioară. Apelul se soluţionează în termen de 24 de ore de la 

înregistrare. Hotărârea pronunţată în apel este definitivă. 

          Referitor la prevederile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare aceasta 

stabileşte că pentru alegerea consiliilor locale şi a primarilor, fiecare comună, oraş, 

municipiu şi subdiviziune administrativ-teritorială a municipiului constituie o 

circumscripţie electorală.  

          Pentru alegerea consiliilor judeţene, a preşedintelui consiliului judeţean şi a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, fiecare judeţ, respectiv municipiul 

Bucureşti, constituie o circumscripţie electorală. Numerotarea circumscripţiilor electorale 

judeţene şi a municipiului Bucureşti se face prin hotărâre a Guvernului. 

         Norma de reprezentare pentru consilierii locali şi judeţeni este stabilită prin 

dispoziţiile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 
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         Consiliile locale şi consiliile judeţene, primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene se 

aleg prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. 

         Consiliile locale şi consiliile judeţene se aleg pe circumscripţii electorale, pe baza 

scrutinului de listă, potrivit principiului reprezentării proporţionale. 

         Primarii comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi 

primarul general al municipiului Bucureşti, precum şi preşedinţii consiliilor judeţene se 

aleg pe circumscripţii electorale, prin scrutin uninominal. 

         Vicepreşedinţii consiliilor judeţene, precum şi viceprimarii se aleg prin vot indirect 

de către consiliile judeţene, respectiv consiliile locale. Alegerile pentru consilieri, pentru 

primari şi pentru preşedinţii consiliilor judeţene sunt valabile, indiferent de numărul 

alegătorilor care au participat la vot.  

         În cazul alegerii preşedintelui consiliului judeţean este declarat ales candidatul care 

a întrunit cel mai mare număr de voturi valabil exprimate în primul tur de scrutin.  În caz 

de balotaj se va organiza un nou tur de scrutin la două săptămâni de la primul tur, la care 

vor participa numai candidaţii care se află în această situaţie. 

        Pentru repartizarea mandatelor de consilier, biroul electoral de circumscripţie 

stabileşte pragul electoral al circumscripţiei, reprezentând 5% din numărul total al 

voturilor valabil exprimate în circumscripţia respectivă. În cazul alianţelor politice sau 

alianţelor electorale, la pragul de 5% se adaugă pentru al doilea membru al alianţei 2% . 

Pentru alianţele cu cel puţin 3 membri, pragul electoral este de 8% . 

         Referitor la cetăţenii Uniunii Europene, în sensul Legii nr.67/2004 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, prin cetăţenii Uniunii Europene se înţelege cetăţenii statelor membre ale 

Uniunii Europene, altele decât România. 

           Toti cetăţenii Uniunii Europene cu drept de vot care se află în evidenţele Oficiului 

Român pentru Imigrări sunt înscrişi pe listele complementare care au caracter permanent. 

Ei trebuie să aibă  domiciliul sau reşedinţa în localitatea pentru care se întocmeşte lista. 

         Cetăţenii Uniunii Europene care au domiciliul sau reşedinţa în România au dreptul 

de a alege şi de a fi aleşi în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, cu îndeplinirea 

prevederilor legii. Cetăţenii Uniunii Europene au dreptul de a fi aleşi numai în funcţia de 

consilier local şi consilier judeţean.  
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          Guvernul a adoptat mai multe hotărâri referitoare la stabilirea datei alegerilor, 

calendarul perioadei electorale, documentele şi materialele necesare votării, precum şi 

cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor.3 

        Ţinând cont de faptul că în textul Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

anumite operaţiuni importante pentru desfăşurarea procesului electoral nu sunt detaliate, 

acestea au fost stabilite prin hotărârile Biroului Electoral Central.  

        Un astfel de exemplu se referă la faptul că legea sus-menţionată nu prevede norme 

juridice speciale privind modalitatea de calcul a termenelor pe ore ci reglementează 

numai modalitatea de calcul a termenelor pe zile, aspect care a fost reglementat printr-o 

hotărâre a Biroului Electoral Central, ţinându-se cont şi de prevederile Codului de 

procedură civilă. Alte aspecte reglementate prin hotărâri ale Biroului Electoral Central se 

referă la stabilirea normelor tehnice de repartizare a mandatelor de consilier, operaţiuni 

necesare pentru centralizarea datelor, detalieri suplimentare privind procedura de 

acreditare a observatorilor interni şi străini precum şi a delegaţilor mass-media din 

România şi din străinătate, completări referitoare la documentele care trebuie să 

însoţească listele de candidaţi, exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei 

speciale, normele tehnice de completare, verificare şi circuitul proceselor-verbale 

întocmite la nivelul secţiilor de votare. 

        Menţionăm, de asemenea, faptul că pentru organizarea alegerilor locale din anul 

2012 s-au aplicat şi prevederi ale altor acte normative în vigoare, acte normative care se 

regăsesc în Anexa 1. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
3 Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2012 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 

autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012 publicată în Monitorul Oficial nr.167 din 14 martie 

2012; Hotărârea Guvernului României nr.140/2012 privind stabilirea datei de desfăşurare a alegerilor 

pentru a autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012, publicată în Monitorul Oficial  nr. 169 din 

15 martie 2012; Hotărârea Guvernului nr.141/2012 privind aprobarea Programului calendaristic pentru 

realizarea activităţilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei 

publice locale din anul 2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 170 din 15 martie 2012; Hotărârea 

Guvernului României nr.142/2012 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile  administraţiei publice locale din anul 2012, publicată în 
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Monitorul Oficial nr.170 din 15 martie 2012;  Hotărârea Guvernului  nr. 143/2012 privind numerotarea 

circumscripţiilor electorale judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale din anul 2012, publicată în Monitorul Oficial nr.170 din 15 martie 2012; Hotărârea 

Guvernului nr. 144/2012 privind stabilirea măsurilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 

autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 174 din 19 martie 

2012; Hotărârea Guvernului nr. 145/2012 privind aprobarea modelelor buletinelor de vot care se folosesc la 

alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012, publicată în Monitorul Oficial 

nr.175 din 19 martie 2012; Hotărârea Guvernului nr.146/2012 privind aprobarea modelului timbrului 

autocolant care se foloseşte la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012, 

publicată în Monitorul Oficial nr.175 din 19 martie 2012; Hotărârea Guvernului  nr. 147/2012 privind 

aprobarea modelelor ştampilelor care se folosesc la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale 

din anul 2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 175 din 19 martie 2012;  Hotărârea Guvernului nr. 

148/2012  pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, a modelului copiei de pe 

lista electorală complementară, a modelului listei electorale suplimentare, a modelului extrasului de pe 

copia listei electorale permanente, complementare sau de pe lista electorală suplimentară, a modelului listei 

susţinătorilor, a modelului declaraţiei de acceptare a candidaturii, a modelului declaraţiei de renunţare la 

candidatură, precum şi a modelului listei membrilor organizaţiei cetăţenilor români aparţinând unei 

minorităţi naţionale, ce vor fi folosite pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 

2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 176 din 19 martie 2012. 
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III. ORGANIZAREA ALEGERILOR 

 

III.1 Monitorizarea asigurării logisticii electorale, a delimitării şi numerotării 

secţiilor de votare, a fondurilor alocate şi a cheltuielilor efectuate 

Având în vedere atribuţiile conferite Autorităţii Electorale Permanente în ceea ce 

priveşte pregătirea şi organizarea scrutinului pentru desemnarea autorităţilor 

administraţiei publice locale, s-au planificat şi desfăşurat următoarele activităţi: 

a) monitorizarea realizării materialelor şi dotărilor specifice secţiilor de votare, 

precum şi modul de păstrare a acestora între perioadele electorale; 

b) monitorizarea operaţiunilor electorale privind organizarea administrativ-

electorală a teritoriului, respectiv delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare; 

c) asigurarea fondurilor necesare organizării şi desfăşurării procesului electoral, 

precum şi asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte cheltuielile efectuate. 

 

A) Realizarea materialelor şi dotărilor specifice secţiilor de votare, precum şi 

modul de păstrare a acestora între perioadele electorale 

În scopul evaluării şi monitorizării logisticii electorale existente, precum şi a 

stadiului de realizare a operaţiunilor de pregătire şi organizare a procesului electoral, în 

trimestrul doi din anul 2012 s-au desfăşurat activităţi de verificare în 418 UAT - unităţi 

administrativ-teritoriale-   
4 (31 municipii, 36 oraşe şi 351 comune).  

 

 

 

 

                                                 
4  Reprezentând 17,5% din numărul total al unităţilor administrativ-teritoriale. 

Unităţi administrativ 
teritoriale 

Număr Verificate 

Municipii  103 31 
Oraşe  217 36 
Comune  2861 351 
TOTAL  3181 418 
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Au fost verificate unele aspecte privind existenţa cabinelor de vot, a urnelor „fixe" 

şi speciale (mobile), numărul de cabine şi urne necesare, procentul de reutilizare a 

logisticii electorale, tipurile de materiale utilizate pentru confecţionare, locaţiile şi 

condiţiile de depozitare. 

Totodată, au fost verificate modalităţile optime de asigurare a condiţiilor şi 

dotărilor din localurile secţiilor de votare. În acest sens, s-a pus în vedere autorităţilor 

administraţiei publice locale cu atribuţii în organizarea alegerilor necesitatea asigurării 

unor condiţii minimale pentru buna organizare şi funcţionare a secţiilor de votare, 

recomandându-se valorificarea prevederilor Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente 

nr. 4/2008 privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească localurile secţiilor de 

votare pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. 

Dispoziţiile actului normativ mai sus menţionat privesc modalităţile de realizare a 

estimării necesarului cabinelor de vot, funcţie de perioada de timp în care se poate vota şi 

a numărului de alegători arondaţi, amenajarea localului în care se desfăşoară votarea şi a 

căilor de acces, asigurarea rampelor înclinate pentru accesul persoanelor cu handicap 

locomotor, a dotărilor prevăzute de legislaţia în vigoare, inclusiv a celor privind 

prevenirea şi stingerea incendiilor, asigurarea mijloacelor de comunicaţii, a alimentării cu 

energie electrică, a unor condiţii igienico-sanitare corespunzătoare, asigurarea pazei şi 

securităţii secţiei de votare, a buletinelor de vot şi a celorlalte tipizate, a ştampilelor şi a 

celorlalte materiale necesare, precum şi a protecţiei participanţilor la procesul electoral. 

Şi de această dată, dotarea secţiilor de votare cu logistica electorală necesară 

(cabine şi urne de vot, plăcuţe indicatoare, panouri de afişaj, piese de mobilier şi altele 

asemenea) s-a asigurat, avându-se în vedere, pe de o parte, necesitatea utilizării 

judicioase, raţionale a fondurilor publice, iar pe de altă parte necesitatea organizării 

votării în condiţii optime. 

Reducerea cheltuielilor s-a realizat după formula consacrată, prin reutilizarea 

materialelor recuperate de la procesele electorale anterioare. Astfel, potrivit dispoziţiilor 

art. 5 din H.G. nr. 142/2012 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012, 

„Pentru reducerea cheltuielilor necesare în vederea desfăşurării procesului electoral, 
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primarii vor utiliza bunurile materiale recuperate de la alegerile anterioare şi aflate în 

stare bună.” 

Datele şi informaţiile colectate cu privire la logistica electorală relevă următoarele 

aspecte: 

- logistica electorală existentă, inclusiv cea rămasă de la alegerile prezidenţiale 

din 2009, poate asigura desfăşurarea normală a alegerilor autorităţilor administraţiei 

publice locale, chiar dacă în unele unităţi administrativ-teritoriale sunt utilizate materiale 

de unică folosinţă, ori cabinele şi urnele de vot prezintă un grad de uzură fizică şi morală 

avansat, ca urmare a folosirii repetate a acestora în perioadele electorale anterioare; 

- în multe cazuri, cabinele de vot, urnele fixe şi cele speciale nu sunt confecţionate 

uniform (cu tipo-dimensiuni şi materiale identice), fiind diferite chiar între secţiile din 

cadrul aceleiaşi circumscripţii electorale; 

- în majoritatea cazurilor, acestea sunt depozitate corespunzător, de regulă în spaţii 

aparţinând primăriilor, dar şi în alte locaţii (unităţi de învăţământ, cultură şi sportive, 

societăţi comerciale şi spaţii aparţinând persoanelor fizice), multe din acestea 

reprezentând chiar sediile secţiilor de votare;  

- în majoritatea unităţilor administrativ-teritoriale nu există un document oficial 

din care să reiasă un inventar, o evidenţă clară a logisticii electorale; 

- procentul mediu de reutilizare a logisticii electorale necesare dotării secţiilor de 

votare (cabine de vot, urne „fixe" şi speciale) este de 88,69 %; 

 - în marea majoritate a unităţilor administrativ-teritoriale verificate există 

materialele de logistică electorală necesare. Cu toate acestea, în unele unităţi 

administrativ-teritoriale s-a constatat o stare avansată de degradare a materialelor de 

logistică electorală ori chiar inexistenţa totală a acestora, astfel încât s-a solicitat 

confecţionarea materialelor de logistică electorală, în conformitate cu prevederile 

Hotărârii nr. 4/2008 a Autorităţii Electorale Permanente. Spre exemplu, în judeţul 

Hunedoara, oraşul Călan şi comuna Bunila (50% grad de reutilizare), în judeţul Timiş 

comunele Comloşu Mare (50 % grad de reutilizare) şi Vălcani (20 % grad de reutilizare). 

Susţinerea afirmaţiilor de mai sus se poate exemplifica prin prezentarea unor situaţii în 

care s-a constatat faptul că materialele de logistică electorală existente sunt insuficiente, 

fiind necesară suplimentarea acestora:  
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- judeţul Arad: 6 urne fixe în comuna Chisindia, 8 urne fixe şi 4 speciale în 

comuna  Almaş, 12 cabine, 16 urne fixe şi 4 mobile în comuna  Pleşcuţa, unde nu existau 

materiale de logistică electorală, 3 urne fixe în comuna Brazii, 1 urnă specială în comuna  

Hălmagiu, 3 cabine de vot în oraşul Pîncota, 6 urne speciale în comuna  Tîrnova, 4 urne 

speciale în comuna  Secusigiu, 3 cabine de vot în comuna  Şemlac şi 4 urne speciale în 

oraşul Curtici; 

- judeţul Bihor: urne fixe şi mobile în comunele Biharia, Drăgeşti, Nojorid, 

Sântandrei; 

- judeţul Bistriţa Năsăud: cabine pentru oraşul Sângeorz Băi, urne fixe 

pentru oraşele Năsăud şi Beclean, comunele Tiha, Şieu-Măgherus, Josenii Bârgăului şi 

Zagra; 

- judeţul Constanţa: cabine pentru municipiul Mangalia; 

- judeţul Cluj: urne fixe în municipiul Dej; 

- judeţul Hunedoara: 2 cabine în municipiul Orăştie, 3 urne fixe în oraşul 

Haţeg, 64 urne fixe  în oraşul Călan şi 6 mobile,  în comunele Băiţa - 8 urne fixe, Bunila - 

12 urne fixe şi 3 mobile, Densuş - 2 urne fixe şi 5 mobile, Rîu de Mori şi Gurasada - câte 

6 urne fixe, Ilia - 6 urne mobile, Vorţa - 4 urne fixe; 

- judeţul Maramureş: în municipiul Baia Mare urne subdimensionate, iar în 

comuna Mireşu Mare cabine de vot; 

- judeţul Satu Mare: urne pentru comunele Crucişor, Livada, Pomi, Vama; 

- judeţul Sălaj: urne necesare în comuna Hida; 

- judeţul Timiş: 16 urne fixe şi 4 speciale pentru comuna Comloşu Mare, 2 

cabine de vot, 3 urne fixe şi 3 mobile pentru comuna Dudeştii Vechi, 4 cabine şi 4 urne 

fixe pentru comuna Vălcani. 

În anumite situaţii, cu toate că li s-a pus în vedere factorilor responsabili de la 

nivelul unităţilor administrativ-teritoriale necesitatea asigurării, din timp, a fondurilor şi 

dotărilor necesare, din cauza estimării deficitare a necesarului de materiale de logistică 

electorală şi, implicit, a confecţionării unui număr insuficient de cabine de vot, urne 

„fixe” şi speciale (mobile), a ştampilelor cu menţiunea „VOTAT” etc., procesul de votare 

a decurs greoi, creându-se aglomeraţii.  
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Modernizarea sistemului electoral priveşte alocarea resurselor necesare nu numai 

pentru, spre exemplu, realizarea informatizării procesului electoral şi a evidenţei 

alegătorilor (registrul electoral), ci şi pentru amenajarea unor sedii corespunzătoare, ori 

mai cu seamă pentru dotarea cu materiale de logistică electorală standardizate, având 

tipo-dimensiuni unice la nivel naţional, confecţionate din materiale rezistente, uşoare, cu 

durată mare de viaţă şi care să permită manevrarea, asamblarea/dezasamblarea şi 

depozitarea cu uşurinţă (cabine de vot, urne „fixe” şi urne speciale „mobile” 

trasparente/translucide etc.) achiziţionate de la producătorii specializaţi şi cu experienţă 

relevantă în domeniul electoral. În opinia noastră, uniformizarea logisticii electorale nu se 

poate realiza decât prin achiziţionarea la nivel central a materialelor şi dotărilor necesare 

şi atribuirea în administrare către administraţiile publice locale.  

 

Buletinele de vot, timbrele autocolante şi ştampilele necesare votării 
 

a) Buletinele de vot 

Modelele buletinelor de vot folosite la alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale din data de 10 iunie 2012 au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

145/20125, conform art. 54 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care 

prevede faptul că „Modelele buletinelor de vot se stabilesc prin hotărâre a Guvernului şi 

sunt diferite pentru consiliile locale, pentru consiliile judeţene, respectiv Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti, şi pentru primari, respectiv pentru primarul general 

al municipiului Bucureşti, precum şi pentru preşedinţii consiliilor judeţene.” 

Prin dispoziţiile art. 54-60 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, sunt reglementate o serie de aspecte legate de modul de stabilire a 

modelului, a tipo-dimensiunilor, a condiţiilor de tipărire, confecţionare, distribuire, 

predare, păstrare, asigurare a publicităţii etc. 

                                                 
5 Modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 284/2012 pentru modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului 
nr. 145/2012 privind aprobarea modelelor buletinelor de vot care se folosesc la alegerile pentru autorităţile 
administraţiei publice locale din anul 2012. 
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Hârtia necesară6 pentru tipărirea buletinelor de vot a fost asigurată de către 

Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat 

şi Probleme Speciale (sumele cheltuite7 în acest scop urmând a fi recuperate din bugetele 

locale ale unităţilor administriv-teritoriale).  

În ceea ce priveşte imprimarea (tipărirea) buletinelor de vot, această activitate a 

fost realizată conform dispoziţiilor art. 57 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, prin care se stabileşte că „(1) Imprimarea 

buletinelor de vot se asigură, prin grija prefecţilor, de către birourile electorale de 

circumscripţie. (2) Pentru întreaga circumscripţie electorală, buletinele de vot sunt 

imprimate cu litere de aceeaşi mărime, aceleaşi caractere şi aceeaşi cerneală, într-un 

număr egal cu al alegătorilor înscrişi în listele electorale, cu un plus de 10% .”   

Pentru confecţionarea buletinelor de vot, Ministerul Administraţiei şi Internelor a 

achiziţionat8 o cantitate totală de 1307,97 tone hârtie. Hârtia necesară a avut tipo-

dimensiuni diferite, după cum rezultă din tabelul de mai jos, şi a fost achiziţionată la o 

valoare totală de 4.100.088,73 lei cu TVA (3.306.523,17 lei fără TVA).   

        
Hârtie de tip „bobină”  

– caracteristici tehnice - 
Tone Hârtie de tip „plană”  

– caracteristici tehnice - 
Tone 

61cm/45gr/mp 11,2 61x86x45gr/mp 22,08 
61cm/48gr/mp 84,05 61x86x48,82gr/mp 126,82 
61cm/60gr/mp 6,35    
42cm/45gr/mp 4,2   
84cm/45gr/mp 58,6   
84cm/48,8 gr/mp 999,3   

 

Conform lit. e) din procesele-verbale pentru centralizarea pe ţară a voturilor şi 

constatarea rezultatelor alegerii publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

432 din data de 29 iunie 2012 au fost predate către secţiile de votare 80.896.828 buletine 

de vot, fiind utilizate  41.896.187 reprezentând 51,78% din totalul buletinelor de vot. 
 

                                                 
6 Cantitatea de hârtie rămasă neutilizată, aflată în ambalaje originale intacte, se restituie de către instituţiile 
prefectului unităţilor teritoriale ale Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, de 
unde a fost ridicată, în termen de 10 zile de la publicarea rezultatelor alegerilor (art. 4 alin. (3) din OUG nr.  
3/2012). 
7 Conform prevederilor art. 3 alin. (3) din OUG nr. 3/2012).  
8 Situaţia detaliată a cantităţilor de hârtie, precum şi a valorii de achiziţie a acesteia, defalcată pe judeţe este 
prezentată în Anexa .nr. 2. 
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Autoritatea administraţiei publice locale   Grad de 
participare 
la vot (%) 

Nr. buletine 
de vot 
primite 

Nr. buletine de vot 
neîntrebuinţate şi 
anulate 

Consilii locale 56,26 20.281.442 9.747.478 
Primării 56,26 20.248.576 9.753.186 
Consilii judeţene 57,46 18.227.275 8.610.626 
Preşedinţii de Consilii judeţene 57,46 18.244.565 8.618.840 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti 45,05 1.947.426 1.135.194 
Primarul General al Municipiului Bucureşti 45,05 1.947.544 1.135.317 
TOTAL 52,92 80.896.828 39.000.641 

 

În ceea ce priveşte incidentele/neajunsurile semnalate privind buletinele de vot, 

dintre situaţiile semnalate putem menţiona, spre exemplu, următoarele: 

Judeţul Constanţa - circumscripţia electorală municipală nr. 2 Mangalia: s-au 

retipărit 39.500 buletine de vot pentru consiliul local ca urmare a imprimării eronate a 

numelor candidaţilor în buletinul de vot pentru consiliul local; 

Judeţul Cluj – în circumscripţia electorală municipală nr. 1 Cluj-Napoca: tuşul s-a 

imprimat pe mai multe buletine, iniţial suspectându-se că ar exista buletine de vot gata 

ştampilate (România Liberă, Citynews.ro); calitatea proastă a hârtiei utilizată la tipărirea 

buletinului de vot a fost semnalată de alegători (Adevărul.ro); în circumscripţiile 

electorale comunale nr. 25 - Cătina, respectiv nr. 31 Ciurila, 100  buletine de vot destinate 

comunei Ciurila au ajuns la comuna Cătina. Buletinele au fost anulate (Citynews.ro); în 

circumscripţiile electorale municipale nr. 1 Cluj-Napoca şi nr. 5 Turda a fost necesară 

retipărirea câtorva mii de buletine de vot ca urmare a tipăririi eronate a semnului electoral 

al unui competitor electoral (Monitorul de Cluj); 

Judeţul Hunedoara -  un incendiu a izbucnit la o tipografie din municipiul Deva, 

unde urmau să fie imprimate buletinele de vot pentru alegerile locale din 10 iunie. În 

total, au fost distruse, în urma incendiului, trei role de hârtie, iar alte 24 au fost afectate (o 

cantitate de aproximativ 4,56 tone de hârtie necesară tipăririi buletinelor de vot). 

Incendiul nu a afectat utilajele de tipărit şi nici buletinele de vot gata tipărite. Ministrul 

delegat pentru Administraţie a dispus eliberarea, de la Administraţia Naţională a 

Rezervelor de Stat şi Probleme Sociale, a cantităţii de hârtie necesară înlocuirii celei 

afectate.  
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Judeţul Iaşi – în circumscripţia electorală orăşenească nr. 6 Tg. Frumos 51 

buletine de vot pentru alegerea Consiliul Judeţean nu aveau filele din mijloc (pag. 5-8); 

circumscripţia electorală comunală nr. 24 Costuleni - 49 buletine de vot pentru alegerea 

Consiliul Judeţean nu aveau filele din mijloc (pag. 5-8); circumscripţia electorală 

Comunală nr. 44 Hărmăneşti - 45 buletine de vot pentru alegerea Consiliul Judeţean nu 

aveau filele din mijloc (pag. 5-8). 

Judeţul Sălaj – în circumscripţia electorală orăşenească nr. 4 Şimleu Silvaniei, la 

secţia de votare nr. 1 lipseau 3 buletine de vot pentru alegerea primarului. Procesul de vot 

a fost întrerupt. 

Judeţul Satu-Mare - circumscripţia electorală orăşenească nr. 5 Negreşti Oaş: un 

buletin de vot pentru alegerea primarului a dispărut de la Secţia de vot nr. 1. Procesul de 

vot a fost suspendat preţ de o jumătate de oră. 

Judeţul Maramureş - circumscripţia electorală comunală nr. 42 Groşi: s-a 

reclamat calitatea hârtiei pe care s-au imprimat buletinele de vot (Emaramures); 

Judeţul Sibiu - Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 34 nu a comunicat 

Instituţiei Prefectului corespondenţa trimisă de Biroul Electoral Central conţinând 

semnele electorale necesare tipăririi buletinelor de vot, fapt care a şi cauzat întârzierea 

acestei operaţiuni. 

În concluzie, în ceea ce priveşte buletinele de vot au fost semnalate, de regulă, 

unele aspecte cum ar fi calitatea proastă a hârtiei necesară imprimării buletinelor de vot, 

întârzieri în procesul de tipărire, tipărirea eronată pe buletinul de vot a semnelor 

electorale sau a denumirilor competitorilor electorali, nerespectarea dispoziţiilor legale 

privind ambalarea buletinelor de vot în pachete a câte 100 de bucăţi (la deschiderea 

acestora fiind identificat deseori un număr de buletine de vot mai mare ori mai mic).  

Toate situaţiile mai sus menţionate au fost remediate înaintea începerii procesului 

electoral. 

 

b) Ştampilele necesare votării 

Confecţionarea ştampilelor cu menţiunea „Votat" şi a timbrelor autocolante ce se 

aplică pe cărţile de identitate ale cetăţenilor a fost asigurată, de asemenea, de către 

Ministerul Administraţiei şi Internelor, conform art. 125 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 
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pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, care prevede faptul că “În termen de 5 zile de la stabilirea datei 

alegerilor, la propunerea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative9 şi a 

Autorităţii Electorale Permanente, Guvernul stabileşte, prin hotărâre, măsurile tehnico-

organizatorice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor, modelul copiei de 

pe listele electorale permanente, modelul copiei de pe listele electorale complementare, 

modelul listei electorale suplimentare, modelul extrasului de pe lista electorală 

suplimentară şi al listei susţinătorilor, precum şi al ştampilelor birourilor electorale de 

circumscripţie şi ale Biroului Electoral Central, modelul ştampilei de control şi al 

ştampilei cu menţiunea "VOTAT", modelul timbrului autocolant. În acelaşi termen, 

Guvernul stabileşte, prin hotărâre, la propunerea Institutului Naţional de Statistică, 

modelul proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votării.” 

Modelele ştampilelor şi timbrului autocolant utilizate la alegerile pentru 

autorităţile administraţiei publice locale au fost aprobate prin hotărârile Guvernului nr. 

147/2012, respectiv nr. 146/2012. 

 
În cadrul procesului electoral sunt utilizate mai multe tipuri de ştampile10.  

Unele ştampile sunt utilizate de către birourile electorale (ştampile de control) care 

le aplică pe documente pentru a le da acestora valabilitate, iar altele sunt utilizate de către 
                                                 
9 Actualmente Ministerul Administraţiei şi Internelor 
10 În imagine sunt prezentate modelele ştampilelor utilizate de către Biroul Electoral Central, birourile 
electorale de circumscripţie judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, birourile electorale de 
circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi de sector al municipiului Bucureşti, precum şi de către 
birourile electorale ale secţilor de votare, potrivit Anexelor nr. 1-5 din H.G. nr.147/2012. 
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alegători (ştampile cu menţiunea „VOTAT 2012 L”) care le aplică pe buletinul de vot 

pentru a-şi exprima opţiunea pentru candidatul preferat. 

Ştampila Biroului Electoral Central precum şi ştampilele cu menţiunea „VOTAT 

2012 L” au fost confecţionate de către Ministerul Administraţiei şi Internelor care a 

stabilit şi dimensiunea acestora. Ştampilele birourilor electorale de circumscripţie 

judeţeană, respectiv a Municipiului Bucureşti, a birourile electorale de circumscripţie 

comunală, orăşenească, municipală şi de sector al municipiului Bucureşti, precum şi 

ştampilele de control ale birourilor electorale ale secţiilor de votare au fost confecţionate 

prin grija prefecţilor care au stabilit şi dimensiunea acestora, prin ordin, astfel încât datele 

înscrise să fie lizibile. Tuşul pentru ştampile a fost, ca de obicei, de culoare albastră. 

 Numărul ştampilelor cu menţiunea „VOTAT 2012 L” a fost estimat la un număr 

mediu optim de 5 ştampile/secţie de votare.  

Astfel, au fost confecţionate 87.163 ştampile cu menţiunea „VOTAT 2012 L" cu 

un preţ unitar fără TVA de 0,94 lei/buc, valoarea totală a confecţionării acestora 

ridicându-se la suma de 101.597,19 lei cu TVA inclus (81.933,22 lei, fără TVA). 

Din punct de vedere al incidentelor, la mai multe secţii de votare a fost semnalată 

dispariţia unor ştampile, precum şi faptul că amprentele din cauciuc ale unor ştampile, 

inscripţionate cu menţiunea „VOTAT”, s-au dezlipit, iar în mai multe cazuri acestea au 

fost găsite, ulterior închiderii votării, în urnele de votare. Totodată, au fost semnalate şi 

probleme cu tuşul necesar, mai ales că era necesar ca impregnarea amprentei de cauciuc a 

ştampilei de votare să asigure ştampilarea a patru buletine de vot. 

 

c) Timbrele autocolante 

Pentru a certifica prezenţa la vot, dar şi în scopul prevenirii votului multiplu, 

cetăţenilor cu drept de vot, posesori de cărţi de identitate, li se aplică pe verso-ul cărţii de 

identitate, după exercitarea votului, un timbru autocolant cu menţiunea "Votat", pe care 

se înscrie data scrutinului11. Pe celelalte tipuri de acte de identitate se aplică ştampila cu 

menţiunea "VOTAT".  

                                                 
11 Potrivit art. 195 din Legea nr.370/2004, cu modificările şi completările ulterioare, „Ştampila încredinţată 
pentru votare se restituie preşedintelui sau acelor membri ai biroului electoral al secţiei de votare desemnaţi 
de acesta, care aplică pe actul de identitate a alegătorului ştampila cu menţiunea "VOTAT" sau un timbru 
autocolant, după caz, şi înscriu data scrutinului.” 
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Prin H.G. nr. 146/2012 a fost  aprobat modelului timbrului autocolant care se 

foloseşte la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012. 

Timbrul autocolant trebuie să asigure aderarea perfectă pe cartea de identitate, 

astfel încât să nu poată fi detaşat fără a se produce deteriorarea acesteia. 

Au fost confecţionate 17.204.147 timbre autocolante, a căror valoare totală s-a 

ridicat la 26.740 lei cu TVA inclus, la un preţ unitar fără TVA de 0,0012497 lei/buc 

(respectiv 0,001549628 lei/buc. cu TVA). 

 

 

 

 

 

Pătratul în care este încadrat cercul cu înscrisul "VOTAT L" şi cu menţiunea datei 

"10.06.2012" are latura de 20 mm. 

În anexa nr. 3 sunt prezentate detaliat informaţii privind asigurarea materialelor 

necesare exercitării dreptului de vot.  
 

Asigurarea spaţiilor şi a utilităţilor necesare desfăşurării operaţiunilor de 
votare 

 
           Conform prevederilor art. 117 alin. (2) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, “Sediul, dotarea şi cheltuielile Biroului Electoral 

Central se asigură de către Guvern. Sediile şi dotarea birourilor electorale de 

circumscripţie judeţeană şi, după caz, ale birourilor electorale judeţene se asigură de 

către primarii municipiilor reşedinţă de judeţ, împreună cu preşedinţii consiliilor 

judeţene şi cu prefecţii, iar cele ale birourilor electorale de circumscripţie comunală, 

orăşenească, municipală şi de sector al municipiului Bucureşti, precum şi cele ale 

secţiilor de votare, de către primar, împreună cu prefecţii.” 
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Biroul electoral Asigură sediu  Baza legală 

Biroul Electoral Central Guvern Art. 117 alin. 
(2) din Legea 
nr. 67/2004 

Birourilor electorale de circumscripţie 
judeţeană 

Primarii municipiilor reşedinţă 
de judeţ + Preşedinţii consiliilor 
judeţene + Prefecţi 

Art. 117 alin. (2) din 
Legea nr. 67/2004 

Birourilor electorale de circumscripţie 
comunală, orăşenească, municipală şi 
de sector al municipiului Bucureşti 

Primari + Prefecţi Art. 117 alin. (2) din 
Legea nr. 67/2004 

Birourilor electorale ale secţiilor de 
votare 

Primari + Prefecţi Art. 117 alin. (2) din 
Legea nr. 67/2004 

 

S-a constatat că au fost asigurate sediile, dotările şi echipamentele necesare pentru 

organizarea şi funcţionarea în condiţii normale, atât în ceea ce priveşte Biroul Electoral 

Central12, birourile electorale de circumscripţie judeţeană, cât şi birourile electorale de 

circumscripţie comunală, orăşenească, municipală. 

Autorităţile administraţiei publice locale au luat măsurile necesare pentru 

identificarea spaţiilor necesare desfăşurării activităţii birourilor electorale de 

circumscripţie. Astfel, de regulă, au fost stabilite în clădirea instituţiilor prefectului 

sediile birourilor electorale de circumscripţie judeţeană, respectiv al municipiului 

Bucureşti,  iar pentru birourile electorale de circumscripţie municipale, orăşeneşti şi 

comunale acestea s-au fixat în majoritatea cazurilor la primării. 

În ceea ce priveşte localul secţiilor de votare, precum şi spaţiile necesare 

desfăşurării activităţii biroului electoral al secţiilor de votare şi derulării operaţiunilor de 

votare, acestea au fost puse la dispoziţie, de regulă, în imobile aparţinând domeniului 

public/privat al statului ori unităţilor administrativ-teritoriale.  

În majoritatea cazurilor, sediile secţiilor de votare au fost stabilite în unităţi de 

învăţământ (76,89%), dar şi în instituţii de cultură şi divertisment (14,77%), în primării, 

consilii locale şi în serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte 

organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-

teritoriale (4,59%), precum şi în unităţi sportive (1,05%) sau din sistemul sanitar şi de 

                                                 
12 În Anexa nr. 4. este prezentată situaţia sumelor alocate şi a cheltuielilor efectuate pentru organizarea şi 
funcţionarea Biroului Electoral Central 
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asistenţă socială (0,76%). Au existat şi cazuri în care, din lipsă de spaţiu, autorităţile 

locale au recurs la închirierea de spaţii de la diferite societăţi comerciale ori regii 

autonome (0,86%) şi chiar de la persoane fizice (0,13%).  

 

 

 

Tipologia imobilelor în care au funcţionat secţii de votare 
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 B) Organizarea administrativ-electorală a teritoriului, delimitarea şi numerotarea 

secţiilor de votare; 

 

Circumscripţiile electorale şi secţiile de votare13 

Pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale se constituie 3187 

circumscripţii electorale, ce reprezintă în plan electoral oglinda celor 3181 de unităţi 

administrativ-teritoriale, respectiv 6 subdiviziuni ale unităţilor administrativ - teritoriale 

(cele 6 sectoare ale municipiului Bucureşti).  

Astfel, situaţia celor 3187 circumscripţii electorale locale se prezintă astfel: 

- 103 circumscripţii electorale municipale; 

- 217 circumscripţii electorale orăşeneşti; 

- 2861 circumscripţii electorale comunale; 

- 6 circumscripţii electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. 

Organizarea secţiilor de votare s-a efectuat în conformitate cu prevederile art. 13 

din Legea nr. 67/2004, în localităţile urbane, câte o secţie de votare la 1.000 - 2.000 de 

locuitori, în comune, câte o secţie de votare la 500 - 2.000 de locuitori (de regulă în 

fiecare sat). În anumite situaţii s-au organizat secţii de votare şi în satele sau în grupurile 

de sate cu populaţie de până la 500 de locuitori (spre exemplu, acolo unde distanţa până 

la satul reşedinţă de comună este mai mare). 

Pentru scrutinul din 10 iunie 2012 s-au organizat14 18.133 secţii de votare, din 

care 7852 în mediul urban şi 10.281 în mediul rural (6163 în municipii, 1689 în oraşe şi 

10281 în comune).  

În raport de populaţia unităţii administrativ-teritoriale, cel mai mic număr de secţii 

de votare s-a înregistrat în judeţele Tulcea (198), Covasna (205), Ialomiţa (214) şi Ilfov 

(215), iar cel mai mare în judeţele Timiş (589), Bacău (599), Cluj (611), Prahova (614), 

Bihor (647), Iaşi (708) şi, desigur, în municipiul Bucureşti (1223). 

                                                 
13 Prin „secţie de votare" se înţelege, în principal, o subdiviziune administrativ-teritorială, o delimitare 
teritorială ce permite gruparea unui număr de alegători ce pot vota într-o singură zi la aceeaşi locaţie. 
Termenul de „secţie de votare" este utilizat şi pentru a denumi generic localul (sediul) secţiei de votare, 
respectiv sediul biroului electoral al secţiei de votare şi locul unde se desfăşoară efectiv votarea. 
14 În Anexa 5 este prezentată situaţia secţiilor de votare organizată pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale din data de 10 iunie 2012. 
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Media secţiilor de votare pe judeţe a fost de 431,73, faţă de 509,8  de secţii de 

votare pe judeţ la alegerile prezidenţiale15 ori, faţă de 431 la alegerile pentru Parlamentul 

European. 

Dacă la scrutinul organizat în 30 noiembrie 2008 pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor şi a Senatului s-au înregistrat 465 de secţii de votare ce au depăşit 2000 de 

alegători arondaţi, la alegerile pentru Parlamentul European din 7 iunie 2009 numărul 

acestora a fost de 308, din care 28 peste 2500 de alegători, iar la scrutinul pentru alegerea 

Preşedintelui României din 2009 numărul acestora a rămas constant, respectiv 313 secţii 

de votare normale cu peste 2000 alegători arondaţi (21 peste 2500 de alegători), la 

alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din 10 iunie 2012 s-au 

constatat16  372 secţii de votare la care s-au arondat mai mult de 2000 de alegători (41 

peste 2500 de alegători). 

 
 

 

 

 

                                                 
15 Ponderea crescută rezultă la acest scutin din organizarea celor 3359 de secţii de votare speciale.  
16 În Anexa nr. 6 sunt prezentate concret situaţiile respective 
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Depăşirea numărului de 2000 de alegători arondaţi la o secţie de votare s-a 

înregistrat în următoarele judeţe: Arad (8), Argeş (27), Bacău (9), Braşov (1), Bucureşti 

(70), Buzău (2), Caraş-Severin (2), Cluj (36), Constanţa (41), Dolj (14), Galaţi (5), 

Giurgiu (1), Gorj (8), Harghita (20), Hunedoara (3), Ilfov (16), Maramureş (32), 

Mehedinţi (3), Neamţ (6), Olt (2), Prahova (1), Satu Mare (4), Sălaj (20), Suceava (27), 

Teleorman (1), Timiş (6), Tulcea (7). 

 

La toate unităţile administrativ-teritoriale verificate unde s-a constatat existenţa 

secţiilor de votare la care se depăşea numărul de locuitori arondaţi la o secţie s-a solicitat 

identificarea de spaţii corespunzătoare şi alocarea de fonduri băneşti pentru asigurarea 

logisticii necesare.  

Autorităţile locale au invocat diverse motive: lipsa spaţiilor adecvate, dificultăţi 

privind divizarea arterelor şi arondarea la secţii diferite, faptul că arondarea a fost păstrată 

în aceeaşi formă o lungă perioadă de timp şi cetăţenii s-au obişnuit să voteze la aceeaşi 

secţie, lipsa fondurilor necesare pentru amenajare, respectiv plata indemnizaţiilor 

membrilor birourilor etc. 

 

Delimitarea şi numerotarea secţiilor  de votare 

Delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare normale se stabilesc conform art. 

15 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ”de 
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către primari, prin dispoziţie, care se aduce la cunoştinţă alegătorilor în termen de cel 

mult 20 de zile de la stabilirea datei alegerilor”. 

Delimitarea secţiilor de votare reprezintă ansamblul operaţiunilor tehnice prin 

care teritoriul municipiilor, oraşelor sau comunelor este împărţit în entităţi electorale în 

care pot intra artere (bulevard, şosea, stradă, drum, cale, alee, intrare, piaţă, prelungire, 

pasaj etc.) ori secţiuni ale acestora, localităţi componente şi/sau cartiere ale municipiilor 

şi oraşelor, sate sau cătune, ori chiar imobile. Toate aceste operaţiuni electorale permit 

arondarea alegătorilor cu domiciliul stabil în secţii de votare, astfel încât aceştia să poată 

vota într-o singură zi la aceeaşi locaţie şi, totodată, întocmirea copiilor listelor electorale 

permanente utilizate în ziua votării.  

Autoritatea Electorală Permanentă a comunicat instituţiilor prefecţilor şi 

primarilor, instrucţiuni şi recomandări privind  modul de realizare a operaţiunilor de 

delimitare şi numerotare a secţiilor de votare, precum şi de aducere la cunoştinţă publică 

a acestor informaţii, solicitând în acelaşi timp organizarea, pe cât posibil,  a sediului 

secţiilor de votare în aceleaşi imobile în care au mai funcţionat secţii de votare la 

alegerile anterioare; asigurarea amenajării şi dotării sediului secţiilor de votare, a 

condiţiilor necesare; consultarea nomenclatoarelor stradale pentru a nu omite din 

delimitări străzile nou înfiinţate, redenumite sau desfiinţate (se va include, cu specificările 

necesare, şi denumirea anterioară pentru cetăţenii care nu şi-au preschimbat actele de 

identitate); respectarea normei de arondare prevăzute de art. 13 alin. (1) din Legea nr. 

67/2008; utilizarea, pe cât posibil, a delimitării de la alegerile parlamentare din 2008, 

(îndeosebi în cazul municipiilor reşedinţă de judeţ), delimitare inclusă în Registrul 

secţiilor de votare şi actualizată conform Hotărârii AEP nr. 2/2012 pentru aprobarea 

actualizării delimitării colegiilor uninominale17, deoarece modificarea delimitărilor 

menţionate poate îngreuna considerabil realizarea delimitărilor la alegerile parlamentare 

din anul 2012. 

Ulterior, delimitările realizate de către primari, prin dispoziţie, se comunică 

prefecţilor pentru ca, în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 67/2004,  
                                                 
17 Hotărârea AEP nr. 2/2012 pentru aprobarea actualizării delimitării colegiilor uninominale conţine 
integral unităţile administrativ-teritoriale (la municipii şi oraşe până la nivel de localitate componentă, 
respectiv sat aparţinător, iar la comune până la nivel de sat), precum şi denumirea şi tipul corect al arterelor 
(în cazul unui număr de 26 de judeţe, respectiv municipiul Bucureşti la care delimitarea colegiilor 
uninominale s-a realizat până la nivel de arteră, tronson al acesteia sau chiar imobil);  
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aceştia să realizeze, prin ordin, numerotarea circumscripţiilor electorale din fiecare judeţ, 

precum şi a circumscripţiilor electorale de sector al municipiului Bucureşti. Acest lucru 

se face de către prefect, în termen de 3 zile de la stabilirea datei alegerilor. Operaţiunea 

de numerotare se realizează  începând cu localitatea reşedinţă de judeţ şi continuă după 

criteriul rangului localităţilor, cu cele din municipii, oraşe şi comune, în ordinea 

alfabetică a acestora. În municipiul Bucureşti numerotarea se face cu respectarea ordinii 

subdiviziunilor administrativ-teritoriale de la nivelul acestuia (sectoare).  

Aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării secţiilor de votare s-a 

realizat, la nivel local, prin tipărirea şi afişarea unor publicaţii, precum şi prin postarea pe 

site-urile instituţiilor publice (instituţiile prefectului, primării etc.). La nivel naţional, 

Autoritatea Electorală Permanentă a publicat pe site-ul instituţiei „Lista secţiilor de 

votare". Demn de menţionat este şi faptul că în perioada electorală s-a constatat o creştere 

impresionantă a numărului de accesări ale informaţiilor furnizate prin intermediul site-

ului18.  

 

C) Asigurarea fondurilor necesare organizării şi desfăşurării procesului 

electoral şi monitorizarea cheltuielilor efectuate 

 

 Alocarea fondurilor necesare organizării şi desfăşurării procesului electoral s-a 

realizat prin H.G nr. 142/2012 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea 

şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012, 

respectiv prin dispoziţiile O.U.G. nr. 3/2012 privind unele măsuri pentru organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012. 

Potrivit dispoziţiilor art. 3 din H.G nr. 142/2012, pentru efectuarea cheltuielilor 

necesare în vederea pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din anul 

2012, s-a suplimentat bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor (81.734 mii lei), al 

Autorităţii Electorale Permanente (7621 mii lei), al Serviciului de Telecomunicaţii 

Speciale (2412 mii lei), precum şi al Secretariatului General al Guvernului, pentru 

                                                 
18 În perioada 15.05.2012 -15.06.2012 dintr-un total de 50.459 vizitatori, mai mult de jumătate au fost 
interesaţi de informaţii legate de locul de votare, de delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare. 
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Institutul Naţional de Statistică (8.097 mii lei), din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012.  

În total, s-a alocat o sumă de 99.864.000 lei, reprezentând19  22.711.848,98 euro, 

din care pentru cheltuieli de persoanal 1.699.000 lei, pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii 

84.621.000 lei şi pentru cheltuieli cu active nefinanciare 13.544.000 lei. 

Mai jos este prezentată situaţia fondurilor alocate pentru organizarea şi 

desfăşurarea alegerii autorităţilor administraţiei publice locale. 

- mii lei -  

INSTITUŢIA CAPITOL 

CHELTUIELI 

TOTAL 
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1. MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR  1.656 77.369 2.709 81.734 

 

1. Instituţiile prefectului şi aparat central 51.01 0 49.200 0 49.200 
2. Biroul Electoral Central 51.01 920 2.000 500 3.420 
TOTAL CAP. 51.01 51.01 920 51.200 500 52.620 
1.Inspectoratul General al Poliţiei Române 61.01 533 15.946 0 16.479 
2. Inspectoratul General al Jandarmeriei Române 61.01 137 6.476 550 7.163 

3. Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea 
Bazelor de Date 61.01 0 1.238 1.659 2.897 

4. Oficiul Român pentru Imigrări 61.01 0 35 0 35 
5. Direcţia generală logistică  61.01 0 181 0 181 
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă  66 1.333 0 1.399 
6. Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră 61.01 0 900 0 90 
7. Aparat central  0 60 0 60 
TOTAL CAP. 61.01 61.01 736 26.169 2.209 29.114 

2. SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI 51.01 12 4.104 3.981 8.097 
 Institutul Naţional de Statistică 51.01 12 4.104 3.981 8.097 
3. AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 51.01 31 1.007 6.583 7621 
4. SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 61.01 0 2141 271 2412 
TOTAL GENERAL:  1.699 84.621 13.544 99.864 

 

                                                 
19 La curs de schimb BNR din data de 01.05.2012,  1 euro = 4,3970 lei. 
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Prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor au fost alocate sumele 

necesare acoperirii cheltuielilor pentru următoarele activităţi: 

- achiziţionarea, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme 

Speciale, a hârtiei pentru tipărirea buletinelor de vot20; 

- dotarea tehnico-materială şi asigurarea funcţionării Biroului Electoral Central; 

- menţinerea şi asigurarea ordinii şi liniştii publice în localităţile ţării, pe întreaga 

perioadă electorală (în mod deosebit în ziua votării, precum şi în zilele care premerg şi 

succed acestei zile); 

- asigurarea pazei secţiilor de votare şi a dosarelor întocmite de birourile electorale 

pe timpul transportului acestora la birourile electorale de circumscripţie, respectiv la 

Biroul Electoral Central; 

- asigurarea măsurilor specifice de pază şi protecţie cu personal înarmat pe timpul 

tipăririi, transportului şi depozitării buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare 

votării;  

- asigurarea pazei şi protecţiei birourilor electorale şi a localurilor secţiilor de 

votare; 

- confecţionarea ştampilelor cu menţiunea „Votat”  

- confecţionarea timbrelor autocolante ce se aplică pe cărţile de identitate; 

- plata indemnizaţiei21 de 85 lei/zi de activitate pentru membrii Biroului Electoral 

Central (începând cu data încheierii procesului-verbal de învestire  a acestuia); 

- plata indemnizaţiei22 de 65 lei/zi de activitate23 pentru statisticienii, 

informaticienii şi personalul tehnic auxiliar care au participat la executarea operaţiunilor 

generate de activitatea Biroului Electoral Central; 

                                                 
20 Sumele cheltuite în acest scop urmează a fi recuperate din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, 
municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ale judeţelor sau al municipiului Bucureşti conform art. 3 
alin. (3) din OUG nr. 3/2012. Cantitatea de hârtie aflată rămasă neutilizată, se restituie unităţilor teritoriale 
ale Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat de unde a fost ridicată, în termen de 10 zile de la 
publicarea rezultatelor alegerilor, pe bază de proces-verbal de predare-primire conform art. 4 alin. (3) din 
OUG nr.  3/2012. 
21 Prin H.G. nr.142/2012, cuantumul indemnizaţiilor acordate membrilor birourilor electorale a fost majorat 
de la 66 lei/zi de activitate la 85 lei/zi de activitate.  
22 Prin H.G. nr.142/2008, cuantumul indemnizaţiilor acordate statisticienilor, informaticienilor şi 
personalului tehnic auxiliar a fost majorat de la 50 lei/zi de activitate la 65 lei/zi de activitate  
23 Prin zi de activitate se înţelege munca desfăşurată pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de 
numărul de ore prestate, dar nu mai puţin de 6 ore pe zi. 
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- plata cheltuielilor de protocol în vederea asigurării de băuturi răcoritoare, cafea şi 

gustări în limita sumei de 10 lei/persoană, pentru membrii Biroului Electoral Central, 

pentru statisticienii, informaticienii şi personalul tehnic auxiliar care au participat la 

executarea operaţiunilor generate de activitatea acestuia, precum şi personalului 

Ministerului Administraţiei şi Internelor care s-a aflat în misiune de pază la sediul 

Biroului Electoral Central. 

 

Prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru Direcţia 

pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date şi Oficiul Român 

pentru Imigrări, au fost alocate sumele necesare acoperirii cheltuielilor pentru 

următoarele activităţi: 

- prelucrarea, selectarea şi distribuirea pe suport magnetic a datelor necesare pentru 

elaborarea sau actualizarea listelor electorale permanente şi a listelor electorale 

complementare; 

- dotarea cu echipamente şi tehnică de calcul destinate prelucrării şi selectării 

datelor; 

- tipărirea listelor electorale permanente, a listelor electorale complementare, a 

copiilor de pe listele electorale permanente şi complementare, precum şi a celorlalte 

tipizate utilizate în procesul electoral (dotarea cu echipamente şi tehnică de calcul, 

materialele consumabile şi hârtie), se suportă din bugetul Ministerului Administraţiei şi 

Internelor. 

 

Prin intermediul instituţiilor prefectului24 s-a asigurat: 

  -     imprimarea buletinelor de vot utilizate pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale; 

- asigurarea repartizării şi transportului către instituţiile prefectului a cantităţilor de 

hârtie necesare tipăririi buletinelor de vot; 

                                                 
24 În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) şi (2) din OUG nr. 3/2012, sumele alocate Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, pentru instituţiile prefectului, pentru desfăşurarea procesului electoral, s-au 
virat cu această destinaţie în bugetul fiecărei instituţii a prefectului, iar decontarea cheltuielilor respective 
va fi efectuată cu respectarea prevederilor legale. 
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- transportul, ambalarea şi distribuirea materialelor, documentelor şi a tipizatelor 

prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului electoral25; 

- confecţionarea celorlalte modele de ştampile necesare în vederea controlului şi 

desfăşurării procesului electoral26 (ştampilele de control ale secţiilor de votare, ştampilele 

birourilor electorale de circumscripţie); 

 

Prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul 

Naţional de Statistică au fost alocate sumele necesare acoperirii cheltuielilor pentru 

următoarele activităţi: 

- tipărirea proceselor-verbale pentru constatarea rezultatelor alegerilor şi centralizarea 

rezultatelor votării la nivel naţional27; 

- dotarea cu echipamente şi tehnică de calcul necesare în vedere efectuării 

operaţiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor, în staţiile de prelucrare 

organizate la nivelul circumscripţiilor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, şi al 

birourilor electorale de circumscripţie ale sectoarelor municipiului Bucureşti. 

     

Prin bugetul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale28 au fost alocate sumele 

necesare acoperirii cheltuielilor pentru următoarele activităţi: 

- asigurarea serviciilor şi echipamentelor de comunicaţii speciale; 

- închirierea de la operatorii publici a elementelor de infrastructură pentru servicii 

de comunicaţii; 

- crearea de aplicaţii specifice şi funcţionarea sistemului de colectare a datelor 

privind participarea la vot necesare Biroului Electoral Central, birourilor electorale de 

circumscripţie judeţeană, Biroului Electoral de Circumscripţie a Municipiului Bucureşti 

şi birourilor electorale de circumscripţie de sector al municipiului Bucureşti. 

 

                                                 
25 Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi distribuire urmează a fi recuperate din 
bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ale judeţelor sau 
al municipiului Bucureşti, după caz. 
26 Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor cu confecţionarea ştampilelor urmează a fi recuperate din 
bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ale judeţelor sau 
al municipiului Bucureşti, după caz. 
27 În conformitate cu prevederile art. 1din OUG nr. 3/2012 
28 În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (3)  din H.G. nr. 144/2012 
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Prin bugetul Autorităţii Electorale Permanente29 au fost alocate sumele 

necesare acoperirii cheltuielilor, în principal, pentru desfăşurarea următoarele 

activităţi: 

- instruirea şi informarea prefecţilor, primarilor, membrilor birourilor electorale şi a 

celorlalţi participanţi la procesul electoral, precum şi a altor activităţi îndeplinite de 

Autoritatea Electorală Permanentă şi filialele sale, specifice perioadei electorale; 

- tipărirea şi distribuirea în judeţe, prin intermediul instituţiilor prefectului, a unor 

publicaţii, după cum urmează: pliante, afişe de informare în limbile română şi engleză, 

broşuri conţinând actele normative privind alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale şi Ghidul preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare în limba română, 

în limbile română/maghiară, precum şi în limbile română/franceză/engleză, Ghidul 

mandatarului financiar, Ghidul metodologic privind finanţarea şi controlul partidelor 

politice şi ale campaniilor electorale; 

- realizarea unui număr de patru (4) videoclipuri de informare a alegătorilor cu 

privire la drepturile acestora şi procedura votării; 

- achiziţionarea aplicaţiilor şi/sau serviciilor informatice30 utilizate de Biroul 

Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru autorităţile 

administraţiei publice locale din anul 2012; 

- monitorizarea şi controlul finanţării campaniei electorale, instruirea şi 

informarea mandatarilor financiari.  

 

Din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor 

municipiului Bucureşti, ale judeţelor sau al municipiului Bucureşti, după caz, se 

asigură şi următoarele:  

- sediile şi dotarea birourilor electorale de circumscripţie, precum şi cele ale 

secţiilor de votare. Pentru reducerea cheltuielilor necesare în vederea desfăşurării 

procesului electoral, primarii au reutilizat, acolo unde a fost posibil, bunurile materiale 

(cabine de vot, urne, panouri de afişaj electoral, plăcuţe indicatoare etc.) recuperate de la 

alegerile anterioare şi aflate în stare bună ; 

                                                 
29 Potrivit dispoziţiilor art. 12  din H.G. nr. 144/2012 
30 În conformitate cu prevederile art. 2 din OUG nr. 3/2012 
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- plata indemnizaţiei31 de 85 lei/zi de activitate pentru membrii birourilor electorale 

de circumscripţie şi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare; 

- plata indemnizaţiei de 65 lei/zi de activitate32 pentru statisticienii, informaticienii 

şi personalul tehnic auxiliar care participă la efectuarea operaţiunilor generate de 

desfăşurarea alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale, pe lângă aceste birouri; 

- plata cheltuielilor de protocol în vederea asigurării de băuturi răcoritoare, cafea şi 

gustări în limita sumei de 10 lei/persoană, pentru membrii birourilor electorale, pentru 

statisticienii, informaticienii şi personalul tehnic auxiliar care participă la executarea 

operaţiunilor generate de activitatea acestora, pentru membrii secţiilor de votare, precum 

şi pentru personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor aflat în misiune de pază la 

aceste birouri; 

- plata indemnizaţiilor de delegare şi decontarea cheltuielilor de transport şi cazare, 

pentru membrii birourilor electorale care domiciliază în alte localităţi. 

 

Asigurarea transparenţei cheltuielilor realizate cu ocazia pregătirii, organizării 

şi desfăşurării alegerii autorităţilor administraţiei publice locale 

În ceea ce priveşte asigurarea transparenţei cheltuielilor cu organizarea şi 

desfăşurarea alegerii autorităţilor administraţiei publice locale, art. 7 din H.G. nr. 

142/2012 prevede: „(1) În cel mult 10 zile de la expirarea termenului33 prevăzut la art. 3 

alin. (2), autorităţile administraţiei publice centrale şi instituţiile publice cărora le-au 

fost alocate fonduri, potrivit anexei, comunică Autorităţii Electorale Permanente situaţia 

sumelor alocate şi cheltuielilor efectuate, separat pe cheltuieli de personal, materiale şi 

de capital, în vederea întocmirii raportului prevăzut la art. 65 alin. (1) lit. k) din Legea 

nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi 
                                                 
31 Prin H.G. nr. 142/2012, cuantumul indemnizaţiilor acordate membrilor birourilor electorale a fost 
majorat de la 66 lei/zi de activitate la 85 lei/zi de activitate, în timp ce cuantumul indemnizaţiilor acordate 
statisticienilor, informaticienilor şi personalului tehnic auxiliar a fost majorat de la 50 lei/zi de activitate la 
65 lei/zi de activitate 
32 Prin zi de activitate se înţelege munca desfăşurată pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de 
numărul de ore prestate, dar nu mai puţin de 6 ore pe zi. 
33 Art. 3 alin. (2) din H.G. nr. 142/2012 „Sumele puse la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice 
prevăzute la alin. (1) şi rămase neutilizate se vor restitui în vederea reîntregirii Fondului de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului, în termen de 60 de zile de la data publicării rezultatelor alegerilor în 
Monitorul Oficial al României, Partea I.” Centralizarea pe ţară a voturilor şi constatarea rezultatului 
alegerilor locale s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 432 din data de 29 iunie 2012. 
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completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 

a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare. 

    (2) În termenul prevăzut la alin. (1), autorităţile administraţiei publice locale 

comunică Autorităţii Electorale Permanente situaţia fondurilor prevăzute în bugetul 

local pentru organizarea procesului electoral, respectiv cheltuielile efectuate, separat pe 

cheltuieli de personal, materiale şi de capital.” 

 Având în vedere faptul că pentru prima dată situaţiile financiare privind fondurile 

alocate şi cheltuielile efectuate cu organizarea şi desfăşurarea procesului electoral sunt 

colectate pentru toate cele 3181 de unităţi administrativ-teritoriale, prelucrarea, analiza şi 

verificarea acestora constituind un proces complex cu o durată cuprinsă între 6 luni şi un 

an, situaţia finală nu poate fi inclusă în prezentul raport, urmând a fi întocmit un studiu 

distinct. 

 

 

 

           III.2 Informatică electorală 
 
 

Potrivit atribuţiilor sale, prevăzute în art. 65 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 35/2008 

privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali, Autoritatea Electorală Permanentă a organizat licitaţia în vederea selecţionării 

programelor de calculator necesare centralizării de către Biroul Electoral Central a 

rezultatelor de la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 10 

iunie 2012. De asemenea, potrivit prevederilor art. 65 alin.(1) lit. u) din aceeaşi lege, 

Autoritatea Electorală Permanentă certifică spre neschimbare, cu 10 zile înainte de data 

alegerilor, programele de calculator selecţionate în urma licitaţiei organizate potrivit 

prevederilor legale în vigoare şi le pune la dispoziţie partidelor înscrise în competiţia 

electorală, la cererea acestora. 
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Organizarea procedurii de achiziţie şi încheierea contractului 
 

În vederea îndeplinirii atribuţiei prevăzute de lege, începând cu data de 23 martie 

2012, Autoritatea Electorală Permanentă a demarat procedurile în vederea atribuirii 

contractului de achiziţii de servicii de programe software de aplicaţie care urmau să fie 

folosite la centralizarea voturilor valabil exprimate la alegerile pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale din 10 iunie 2012.  

Potrivit dispoziţiilor art. 2 din OUG nr. 3/2012 privind unele măsuri pentru 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din 

anul 2012, AEP achiziţionează aplicaţiile şi/sau serviciile informatice utilizate de Biroul 

Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru autorităţile 

administraţiei publice locale din anul 2012.  

Având în vedere dispoziţiile legale în vigoare, achiziţionarea s-a realizat prin 

procedura de negociere fără publicare a unui anunţ de participare. Pentru aceasta, 

Autoritatea Electorală Permanentă a transmis invitaţii pentru a depune o ofertă 

preliminară la şase operatori economici, iar dintre aceştia şi-au depus ofertele doar patru 

operatori, respectiv: Asocierea formată din SIVECO ROMÂNIA S.A. şi ASSECO SEE 

S.R.L., ROMSYS S.A., TEAMNET INTERNAŢIONAL S.A. Începând cu data de 9 

aprilie 2012, AEP  a început negocierea cu operatorii calificaţi, în vederea atribuirii 

contractului de achiziţii de servicii de software de aplicaţie. În cadrul negocierilor s-au 

discutat şi clarificat aspecte tehnice, financiare şi juridice. La finalul negocierilor, 

reprezentanţii firmelor calificate au declarat că ofertele tehnice şi financiare stabilite 

reprezintă ofertele finale. 

 În urma discuţiilor şi a criteriului de atribuire stabilit prin documentaţia de 

atribuire a fost desemnat câştigător operatorul TEAMNET INTERNATIONAL SA, care 

a oferit preţul cel mai scăzut (4.884.765 lei fără TVA), şi cu care AEP a încheiat 

Contractul de servicii nr. 2549 la data de 24 aprilie 2012. 

 
Derularea contractului 
 
 Prin contractul astfel încheiat, s-a achiziţionat pachetul de servicii în vederea 

realizării sau după caz, modificării sistemului informatic pentru automatizarea 
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operaţiunilor tehnice de centralizare şi prelucrare a rezultatelor alegerilor pentru 

alegerea administraţiei publice locale (alegerile locale) din anul 2012. 

Obiectivele generale ale acestor servicii informatice au fost: 

• realizarea sistemului de proceduri şi instrumente software de prelucrare a datelor şi 

editarea de rapoarte necesare centralizării rezultatelor votării pentru alegerea 

administraţiei publice locale; 

• asigurarea asistenţei tehnice de specialitate pe tot parcursul scrutinului electoral şi al 

centralizării datelor; 

• instruirea personalului care va utiliza instrumentele software; 

• achiziţionarea componentelor şi serviciilor de specialitate (SIAL) care au fost utilizate 

de Biroul Electoral Central (BEC), de cele 41 de birouri electorale judeţene (BEJ), 

cele 6 birouri electorale aferente sectoarelor din Municipiul Bucureşti şi la Biroul 

Electoral al Municipiului Bucureşti pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale.   

  Procedurile şi instrumentele software au fost realizate, testate şi implementate 

astfel încât să asigure o soluţie unitară pentru sistemul informatic ce a fost utilizat. 

 

Prin derularea contractului, s-au realizat şi o serie de obiective secundare: 

• implementarea soluţiei de SCANARE a datelor din procesele-verbale încheiate de 

birourile electorale ale secţiilor de votare, la nivelul birourilor electorale judeţene, al 

birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi al municipiului 

Bucureşti, procese-verbale încheiate de circa 19.000 secţii de votare, din cadrul celor 

41 judeţe şi 6 sectoare ale Municipiului Bucureşti; 

• verificarea automată a datelor din procese-verbale, conform cheilor de validare şi 

control aprobate prin Legea nr. 67/2004; 

• realizarea la nivelul fiecărui birou electoral judeţean şi al birourilor electorale ale 

sectoarelor municipiului Bucureşti a unei baze de date cu rezultatele votării constatate 

de către birourile secţiilor de votare (47 baze de date); 

• editarea din bazele de date a conţinutului fiecărui proces-verbal cu rezultatele votării 

constatate la nivelul secţiilor de votare şi verificarea acestora cu procesele-verbale 

originale pentru autentificarea datelor din bazele de date de către preşedintele şi 
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membrii birourilor electorale judeţene, respectiv de preşedintele şi membrii birourilor 

electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti; 

• centralizarea rezultatelor votării la nivel de birou electoral şi obţinerea automată a 

proceselor-verbale cu rezultatele votării din fiecare judeţ, sector al Municipiului 

Bucureşti şi Birou Electoral al Municipiului Bucureşti; 

• realizarea bazei de date centrale cu rezultatele votării din cele circa 19.000 secţii de 

votare şi rezultatele obţinute în urma centralizării la nivel de judeţ, sector al 

Municipiului Bucureşti şi Birou Electoral al Municipiului Bucureşti; 

• centralizarea la nivel de ţară a rezultatelor votării din toate cele 19.000 secţii de 

votare; 

• executarea operaţiunilor de stabilire a rezultatelor scrutinului; 

• obţinerea automată a proceselor-verbale ale Biroului Electoral Central, Biroului 

Electoral al Municipiului Bucureşti şi ale birourilor electorale judeţene; 

• realizarea de situaţii statistice cuprinzând rezultatele votării la nivelul Biroului 

Electoral Central; 

• realizarea unui DVD cu imaginile scanate ale proceselor-verbale pentru toate cele 

19.000 secţii de votare şi a unui sistem de acces direct la aceste imagini scanate, după 

anumite criterii: judeţ, localitate, număr secţie de votare etc.; 

• realizarea unui CD cu baza de date, la nivel de secţii de votare, cu toate informaţiile 

conţinute în procesele-verbale şi a unui sistem de acces la aceste date, în structură  

.csv şi XML; acest CD va conţine şi toate situaţiile statistice obţinute în urma 

centralizării rezultatelor alegerilor; 

• asistenţă tehnică de specialitate pentru toate etapele procesului electoral, în toate 

punctele de prelucrare, pe toată durata procesului de centralizare şi pe perioada de 

testare şi certificare spre neschimbare; 

• instruirea personalului nominalizat să opereze în cadrul sistemului;  

• securizarea datelor din sistem, prin metode şi proceduri care să reprezinte dovezi de 

corectitudine la preluarea şi prelucrarea informaţiilor, conform actelor normative în 

vigoare; 

• trasabilitatea datelor din sistem, care să permită regăsirea istoricului, a utilizării sau a 

localizării informaţiilor, prin identificări înregistrate; 
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• propunerea unei proceduri pentru certificarea spre neschimbare în cadrul ofertei 

iniţiale, în conformitate cu prevederile Legii 35/2008; 

• realizarea unei aplicaţii care să permită centralizarea voturilor, generarea automată a 

proceselor verbale şi efectuarea calculelor pentru repartizarea mandatelor de primar şi 

consilier local la nivelul circumscripţiei locale; 

• ofertarea şi implementarea unei soluţii care să poată demonstra fără niciun dubiu că 

soluţia testată şi certificată spre neschimbare este cea utilizată la centralizarea 

rezultatelor. 

 

Desfăşurarea proiectului 
 

Ca urmare a etapei de achiziţie, contractul cu operatorul economic declarat 

câştigător, TEAMNET INTERNAŢIONAL S.A., a fost semnat în data de 24 aprilie 

2012. 

O dată cu semnarea contractului a fost demarat proiectul de dezvoltare, testare şi 

implementare a sistemului informatic pentru centralizarea şi prelucrarea rezultatelor 

alegerilor pentru alegerea administraţiei publice locale din anul 2012.  

Prezentarea aplicaţiei pentru generarea automată a proceselor-verbale la 

nivel de circumscripţie locală 

AEP împreună cu firma câştigătoare a procedurii de achiziţie a realizat o 

aplicaţie simulator care să permită centralizarea voturilor, generarea automată a 

proceselor-verbale şi efectuarea calculelor pentru repartizarea mandatelor de primar şi 

consilier local la nivelul circumscripţiei locale, ce a fost pusă la dispoziţia fiecărei 

unităţi administrativ- teritoriale din România şi a fiecărui partid politic, pentru a putea 

face simulari ale rezultatelor alegerilor la nivelul secţiilor de vot din orice tip de UAT. 

Cu 15 zile înainte de data alegerilor, firma câştigătoare a pus la dispoziţia AEP 

versiunea finală a aplicaţiei care să permită centralizarea proceselor-verbale de la 

secţiile de vot dintr-o localitate. Operaţiunile pe care programul le-a îndeplinit sunt: 

introducerea şi verificarea cu ajutorul unor chei de control a datelor din procesele-

verbale încheiate la nivel de secţie de vot (respectiv generarea unor machete goale de 

procese-verbale de secţie, în număr fix pe localitate, pentru fiecare secţie de vot), 

centralizarea câmpurilor de date introduse şi efectuarea operaţiilor preliminare de 
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repartizare a mandatelor de primar şi consilier local (simulare neoficială). Kit-ul de 

instalare s-a putut descărca de pe site-ul AEP şi a fost transmis pe CD/DVD în 3300 

de copii către toate localităţile care au dorit să utilizeze programul. 

AEP a organizat sesiuni de training pentru această aplicaţie cu angajaţii săi şi cu 

angajaţii INS şi a pus la dispoziţie un call-center cu personal specializat care a oferit 

suport tehnic şi informaţii despre utilizarea aplicaţiei începând cu data punerii la 

dispoziţie spre utilizare şi până la încheierea procesului electoral.  

Prezentarea activităţii de certificare spre neschimbare a programelor de 

calculator 

Operaţiunea de certificare spre neschimbare a programelor de calculator utilizată 

la centralizarea rezultatelor votării, pentru alegerile administraţiei publice locale din iunie 

2012, a fost organizată la sediul BEC, de către Comisia de certificare constituită la 

nivelul AEP,    specialişti din cadrul Institutului Naţional de Statistică, reprezentanţi în 

aparatul tehnic de pe lângă Biroul Electoral Central şi reprezentanţi ai TeamNet 

Internaţional, societatea comercială realizatoare a acestor programe de calculator. 

Procedura de certificare s-a desfăşurat în baza metodologiei stabilite şi a avut 

drept scop realizarea unor CD-uri certificate de AEP, cu programe de calculator ce au 

fost utilizate la alegerile administraţiei publice locale din iunie 2012. Pe aceste CD-uri 

au fost prevăzute, alături de programele de calculator, în format executabil, elementele 

de identificare şi certificare ale AEP.  

 

 

 

 

           În figura de pe pagina următoare este prezentată arhitectura sistemului informatic 

utilizat: 
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Prezentare aplicaţie pentru afişarea rezultatelor alegerilor şi a hărţilor 

electorale geospaţiale 

 

Pentru a pune la îndemâna alegătorilor, a competitorilor electorali, precum şi a 

autorităţilor şi instituţiilor cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea alegerilor 

instrumente adecvate care să permită o informare completă, AEP a conceput un sistem de 

hărţi interactive ce conţin date, informaţii şi statistici privind rezultatele alegerilor locale 

din luna iunie 2012. 

Prin accesarea acestora, pot fi vizualizate informaţii despre prezenţa la vot şi 

rezultatele detaliate pe fiecare tip de alegeri, pe secţii de votare din ţară şi din străinătate, 

precum şi despre fiecare candidat şi competitor electoral. 

 

Programele informatice achiziţionate şi utilizate la alegerile locale din data de 10 

iunie 2012 au fost parametrizate în aşa fel încât să se asigure utilizarea lor şi la alte 

alegeri locale, în condiţiile în care nu vor avea loc modificări ale legislaţiei electorale în 

materie. 
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            III.3 Informarea alegătorilor şi a oficialilor electorali 

 

Potrivit Constituţiei României, la art 31, orice persoană are dreptul de a avea 

acces neîngrădit la orice informaţie de interes public, iar mijloacele de informare în masă, 

publice şi private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice. 

Informarea alegătorilor se realizează prin mai multe canale de informare şi 

anume: mass-media (radio, televiziune, presa scrisă), internet, publicitatea electorală, 

precum şi de către autorităţile publice centrale şi locale.   

Potrivit art. 12 alin. (2) şi (3) din Hotărârea de Guvern nr.14/2012 privind 

stabilirea măsurilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile 

administraţiei publice locale din 10 iunie 201234, Autoritatea Electorală Permanentă are 

printre alte atribuţii şi pe aceea de a realiza materiale, broşuri şi acţiuni de informare a 

prefecţilor, primarilor, membrilor birourilor electorale şi a celorlalţi participanţi la 

procesul electoral. De asemenea, asigură tipărirea de broşuri cu materiale de informare şi 

variante actualizate ale actelor normative în vigoare privind alegerile locale şi distribuirea 

acestora în judeţe şi municipiul Bucureşti, prin intermediul prefecţilor, către autorităţile şi 

organismele cu atribuţii în domeniul electoral. 

           În acest sens, în cadrul Autorităţii Electorale Permanente au fost realizate 

următoarele materiale de informare:  

• 10.000 pliante de informare a cetăţenilor români cu drept de vot, conţinând 

principalele informaţii referitoare la procedurile şi modalitatea de exercitare a 

drepturilor electorale;  

• 25.000 afişe de popularizare a scrutinului pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale;  

• 25.000 de broşuri în limba română conţinând actele normative privind alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale şi Ghidul preşedinţilor birourilor 

electorale ale secţiilor de votare;  

• 3.500 de broşuri conţinând actele normative privind alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale în ediţie bilingvă (română/maghiară);  

                                                 
34 Publicată în Monitorul Oficial nr. 174 din 19 martie 2012 
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• 2.000 de broşuri conţinând actele normative privind alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale în ediţie trilingvă (română/franceză/engleză).  

În urma colaborării cu prefecturile din toate judeţele ţării, a susţinerii oferite de 

filialele teritoriale din cadrul Autorităţii Electorale Permanente şi prin implicarea altor 

instituţii ale statului român, cum ar fi Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul 

Administraţiei şi Internelor, Oficiul Român pentru Imigrări, Institutul Naţional de 

Statistică, materialele informative au ajuns în secţiile de votare şi în posesia cetăţenilor 

interesaţi de conţinutul lor.    

           În afară de materialele informative realizate pe suport de hârtie, au fost puse la 

dispoziţia cetăţenilor români şi a cetăţenilor Uniunii Europene cu drept de vot, trei 

ghiduri în format electronic. Materialele informative sunt disponibile accesând pagina 

oficială de internet a Autorităţii Electorale Permanente, www.roaep.ro.  

Primul ghid este adresat tuturor persoanelor cu drept de vot din România şi 

conţine informaţii generale despre modul de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale 

din 10 iunie 2012.  

 

http://www.roaep.ro/�
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Al doilea material informativ se adresează cetăţenilor români şi prezintă 

procedurile efective care trebuie urmate pentru exercitarea dreptului de vot. De asemenea, 

sunt menţionate şi faptele care pot aduce atingere drepturilor electorale ale cetăţenilor şi 

care pot fi considerate contravenţii sau infracţiuni.  

 

 
 

Al treilea ghid a fost realizat pentru cetăţenii Uniunii Europene cu drept de vot în 

România, fiind redactat atât în română, cât şi în limba engleză.  
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Ghidul conţine, pe lângă informaţiile cu caracter general privind organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor, şi date specifice adresate exclusiv cetăţenilor comunitari. Pentru o 

mai bună informare şi transparenţă, Ghidul preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor 

de votare a fost disponibil şi în format electronic pe site-ul A.E.P.      
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De asemenea, Autoritatea Electorală Permanentă a realizat în colaborare cu 

Televiziunea Română o campanie media de informare a cetăţenilor despre modul de 

organizare şi desfăşurare a alegerilor administraţiei publice locale din 10 iunie 2012. În 

acest scop au fost concepute şi efectuate patru clipuri video cu un conţinut strict tehnic, 

fără conotaţie politică. Materialele informative au avut un rol atât în aducerea la 

cunoştinţa publică a datei şi tipului alegerilor, cât şi în prezentarea succintă a procedurilor 

de vot aplicabile cetăţenilor români sau  cetăţenilor Uniunii Europene aflaţi în România.  

Clipurile video au avut durate cuprinse între 59 de secunde şi 1 minut şi 11 

secunde, cuprinzând informaţii distincte despre alegerile din 10 iunie. ( a se vedea la 

secţiunea Ştiri şi noutăţi www. http://www.roaep.ro/ro/section.php?id=8 ) 

http://www.roaep.ro/ro/section.php?id=8�
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• Primul videoclip a avut o durată de 1 minut şi 5 secunde şi a făcut referire la 

cele patru buletine de vot pe care urmau să le primească alegătorii: pentru 

consiliul local, pentru consiliul judeţean, pentru primar şi pentru preşedintele 

consiliului judeţean, modul în care se împăturesc şi se introduc în urnă 

buletinele de vot, dar şi situaţiile în care voturile sunt considerate nule.  
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• Al doilea videoclip, cu o durată de 59 de secunde, a cuprins informaţii despre 

cine poate vota la alegerile locale şi care sunt actele de identitate pe care 

trebuie să le prezinte alegătorii în secţiile de votare pentru a-şi putea exercita 

acest drept.  
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• Al treilea clip video a avut o durată de 1 minut şi 11 secunde şi a conţinut 

informaţii despre cum se face accesul în secţiile de votare, verificarea în listele 

electorale permanente, primirea ştampilei şi a buletinelor de vot, precum şi 

procedurile care trebuie respectate în momentul votării propriu-zise din cabina 

de vot.  
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• În fine, al patrulea clip video a durat 1 minut şi 6 secunde şi a cuprins 

informaţii despre locul în care pot vota alegătorii români şi cetăţenii Uniunii 

Europene aflaţi în România, precum şi modul în care pot să-şi exercite 

drepturile electorale alegătorii netransportabili. 

 

 
 

 
           Materialele informative realizate în cadrul campaniei demarate de Autoritatea 

Electorală Permanentă au fost difuzate atât de televiziunile naţionale publice sau private, 
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cât şi de televiziunile cu acoperire locală. Clipurile video au fost incluse în emisiunile 

electorale realizate de respectivele posturi tv, sau difuzate în spaţiul destinat mesajelor de 

interes public. 

 Şi Ministerul Administraţiei şi Internelor a lansat campania de informare a 

cetăţenilor cu titlul  „Mita şi votul ilegal înseamnă  închisoare!”. Această campanie a avut 

în vedere informarea şi conştientizarea cetăţenilor cu privire la riscurile la care se expun 

în situaţia nerespectării legii. Campania lansată s-a desfăşurat în perioada 10 mai – 10 

iunie 2012 şi a cuprins: spoturi publicitare audio şi video; materiale de informare 

distribuite de către structurile Ministerului de la nivel local şi site-ul 

www.votlegal.mai.gov.ro care conţinea informaţii legislative, ştiri şi comunicate 

referitoare la acţiunile structurilor MAI.  

 

 
 

 

De asemenea, Asociaţia Pro Democraţia împreună cu organizaţia Friedrich Ebert  

au realizat în cadrul campaniei de educaţie electorală „Alege conştient!” un material de 

informare a alegătorului intitulat ”Ghidul alegătorului. Alegeri locale - iunie 2012”. 

http://www.votlegal.mai.gov.ro/�
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III. 4 Acreditarea reprezentanţilor mass-media  şi a observatorilor 

 

Prin Hotărârea nr. 4 din 11.04.2012, Biroul Electoral Central a prevăzut procedura 

de acreditare a delegaţilor mass-media şi a observatorilor la alegerile pentru autorităţile 

administraţiei publice locale din 10 iunie 2012.  Astfel, au fost stabilite următoarele: 

• acreditarea observatorilor şi a delegaţilor mass-media se realizează de 

către Biroul Electoral Central, respectiv biroul electoral de circumscripţie 

judeţeană sau a municipiului Bucureşti, la cerere, formulată, în scris, cu 

cel puţin două zile înaintea datei alegerilor; 

• documentele de acreditare a delegaţilor mass-mediei străine sau a 

observatorilor străini s-au eliberat de către Biroul Electoral Central la 

propunerea Ministerului Afacerilor Externe. Acreditarea emisă de Biroul 

Electoral Central a fost valabilă la orice birou electoral constituit pentru 

alegerea autorităţilor administraţiei publice locale; 

• documentele de acreditare a delegaţilor mass-media din România sau a 

observatorilor interni ai organizaţiilor non-guvernamentale care au ca 

obiect de activitate apărarea drepturilor omului au fost emise de către 

fiecare birou electoral de circumscripţie judeţeană sau de către biroul 

electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti, după caz fiind 

valabile  la biroul electoral care le-a emis, precum şi la toate birourile 
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electorale ale secţiilor de votare de pe raza judeţeului sau a municipiului 

Bucureşti. 

  Potrivit art. 37 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Biroul Electoral 

Central acreditează, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, observatorii străini, 

precum şi delegaţii mass-media străini. 

 Potrivit, Biroului Electoral Central, au fost acreditaţi delegaţi de la Agenţia 

spaniolă de ştiri EFE, European Pressphoto Agency (EPA), Agenţia de presă Xinhua 

(China Nouă), Agenzia Nova, de la publicaţia online www.14keruleti-hirhatar.hu, de la 

Reuters şi Hir TV Zrt. 

 Au fost acreditaţi ca observatori străini ENEMO – European Network of Election 

Monitoring Organizations şi George Lemac – independent. De asemenea, BEC a emis şi 

avize pentru efectuarea de sondaje la ieşirea de la urne pentru 26 de instituţii atât pentru 

Bucureşti, cât şi pentru judeţe.  

În conformitate cu dispoziţiile art. 25 alin. (3) şi art. 127 din Legea nr. 67/2004 

republicată, birourile electorale judeţene acreditează pentru alegerile locale observatori 

interni şi reprezentanţi mass-media pentru a asista la operaţiunile de votare ce se 

desfăşoară pe raza fiecărei circumscripţii electorale judeţene.  Reglementarea legală 

privind posibilitatea ca la operaţiunile electorale din ziua votării, precum şi la lucrările 

biroului electoral de circumscripţie să asiste persoanele acreditate este de natură a asigura 

obiectivitatea, corectitudinea şi transparenţa în constatarea rezultatelor votării, 

centralizarea şi atribuirea mandatelor candidaţilor aleşi. 

Conform datelor comunicate de birourile electorale de circumscripţie judeţeană, 

se remarcă numărul relativ mare de observatori acreditaţi din partea organizaţiilor 

neguvernamentale şi, totodată, interesul crescut al instituţiilor media cu privire la 

procesul electoral. 

Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 

republicată în Monitorul Oficial nr. 333 din 17 mai 2007, cu modificările şi completările 

ulterioare prevede la art. 80 alin. (2) că la desfăşurarea operaţiunilor de votare pot asista 

observatori străini şi observatori interni acreditaţi în acest scop. 

http://www.14keruleti-hirhatar.hu/�
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Potrivit art. 80 alin. (3), art 127 şi art. 128 din Legea nr. 67/2004 cu modificările 

şi completările ulterioare, sunt consideraţi observatori interni reprezentanţii organizaţiilor 

neguvernamentale care au ca unic scop apărarea drepturilor omului şi sunt legal 

constituite cu cel puţin şase luni înainte de începerea campaniei electorale. Persoanele 

desemnate de aceste organizaţii nu pot fi membri ai vreunui partid politic. Acreditarea se 

acordă pentru toate secţiile de votare de pe raza circumscripţiei electorale judeţene  sau a 

municipiului Bucureşti, numai la cererea organizaţiilor neguvernamentale, însoţită de 

declaraţia scrisă a fiecărui observator că va respecta condiţiile de acreditare. Declaraţia se 

dă pe propria răspundere şi constituie act de drept public cu toate consecinţele prevăzute 

de lege. 

Potrivit art. 80 alin. (4), acreditarea observatorilor interni poate fi contestată la 

Biroul Electoral Central. 

Acreditarea poate fi în copie sau în original şi permite accesul titularului în 

localurile secţiilor de votare, începând cu ora 6:00 a zilei votării, în spaţiile special 

stabilite în acest sens. 

Observatorul intern are dreptul să asiste la operaţiunile de votare, începând cu 

deschiderea secţiilor de votare şi terminând cu finalizarea numărării voturilor şi 

încheierea proceselor verbale. Astfel, pot fi prezenţi la verificarea pe care trebuie să o 

realizeze preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, la ora 6:00 din ziua votării, 

asupra urnelor (dacă sunt goale), a existenţei listelor electorale, a buletinelor de vot şi a 

ştampilelor. De asemenea, asistă atunci când preşedintele secţiei închide şi sigilează 

urnele şi aplică ştampila de control a secţiei de votare pe toate buletinele de vot. După 

încheierea procesului de votare, observatorul are dreptul să asiste şi la operaţiunile de 

numărare a voturilor. 

Potrivit art. 120 alin (3) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare, delegaţii acreditaţi 

pot asista la operaţiunile electorale numai dacă prezintă actul de acreditare şi nu pot 

interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de 

a sesiza preşedintele biroului electoral în cazul constatării unor neregularităţi. 

Delegaţii acreditaţi nu au dreptul potrivit legii, să facă niciun act de propagandă 

pentru sau împotriva unui partid politic, unei alianţe politice, alianţe electorale ori 
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candidat independent sau de a încerca să influenţeze opinia alegătorului, precum şi de a 

încălca în orice mod actul de acreditare. Dacă persoana realizează o faptă din cele 

menţionate mai sus, i se aplică sancţiuni şi i se anulează acreditarea de către biroul 

electoral care a constatat abaterea, fiind îndepărtată imediat din secţia de votare. 
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IV. CAMPANIA ELECTORALĂ 

 
       IV.1 Finanţarea campaniei electorale 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii 

partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare,  

Autoritatea Electorală Permanentă este instituţia publică abilitată să controleze 

respectarea prevederilor legale privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 

campaniilor electorale. 

În vederea exercitării atribuţiilor care revin Autorităţii Electorale Permanente potrivit 

Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor 

electorale, republicată, cu completările ulterioare  şi Hotărârii de Guvern nr. 140/2012 

prin care s-a stabilit ziua de 10 iunie 2012 ca dată pentru desfăşurarea alegerilor 

autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2012, Departamentul de control al 

finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale a organizat şi efectuat, începând 

cu luna aprilie 2012, acţiuni de  înregistrare a mandatarilor financiari desemnaţi de către 

partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale şi de către candidaţii independenţi, acţiuni de 

înregistrare a donaţiilor primite în timpul campaniei electorale de către competitorii 

electorali, acţiuni de soluţionare a sesizărilor cu privire la încălcarea prevederilor legale.  

Potrivit art. 38 şi art. 39 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii 

partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, 

mandatarii financiari sunt obligaţi, sub sancţiunea nevalidării mandatelor candidaţilor 

declaraţi aleşi, să depună la Autoritatea Electorală Permanentă, în termen de 15 zile de la 

data desfăşurării alegerilor, rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale 

pentru fiecare formaţiune politică sau candidat independent. 

Principalele date şi informaţii ce trebuie declarate şi înregistrate la  Autoritatea 

Electorală Permanentă, referitoare la activitatea de finanţare a competitorilor electorali, 

care potrivit legii urmeaza să fie înscrise în registrul partidelor şi care intră în competenţa 

de control a Autorităţii Electorale Permanente, vizează în special: 
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 înregistrarea mandatarilor financiari desemnaţi de partidele şi 

alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi; 

 înregistrarea şi evidenţierea datelor raportate de către mandatarii 

financiari desemnaţi cu privire la donaţiile primite în timpul campaniei 

electorale, numărul materialelor de propagandă electorală tipărite şi 

defalcate pe categorii, rapoartele detaliate de venituri şi cheltuieli 

electorale care privesc desfăşurarea campaniei electorale. 

În acelaşi timp, Autoritatea Electorala Permanentă verifică legalitatea veniturilor, 

respectiv a provenienţei surselor de finanţare, precum şi încadrarea cheltuielilor în 

plafoanele stabilite prin lege pentru alegerile autorităţilor administraţiei publice locale din 

anul 2012. 

De menţionat că Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice 

şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, stipulează o serie de 

sancţiuni în cazul nerespectării prevederilor legale de către partidele şi alianţele politice, 

organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, candidaţii independenţi, 

precum şi de către mandatarii financiari care potrivit art. 26 alin.(4) din Legea nr. 

334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, 

republicată, cu completările ulterioare, răspund solidar cu partea în cauză, situaţie în care 

Autorităţii Electorale Permanente îi revine sarcina de a verifica şi constata abaterile, de a 

încheia acte de control şi de a aplica sancţiuni. 

 

Activităţi premergătoare datei alegerilor 

Atât în perioada campaniei electorale, cât şi anterior acesteia Autoritatea Electorală 

Permanentă a desfăşurat o multitudine de acţiuni care au venit în sprijinul competitorilor 

electorali şi al mandatarilor financiari desemnaţi de către aceştia. 

 Astfel, au fost organizate, în teritoriu, acţiuni de instruire a mandatarilor financiari şi 

a candidaţilor independenţi privind atribuţiile acestora cu ocazia alegerilor autorităţilor 

administraţiei publice locale. Au fost editate şi distribuite către formaţiunile politice şi 

candidaţii independenţi materiale care să faciliteze înţelegerea şi aprofundarea aspectelor 

care privesc legalitatea finanţării campaniilor electorale (Ghidul mandatarului financiar 



 
 

57

pentru alegerile locale din anul 2012, Ghid metodologic privind finanţarea şi controlul 

partidelor politice şi ale campaniilor electorale, Finanţarea activităţii partidelor politice şi 

a campaniilor electorale).  

 
 

 
De asemenea, în data de 03 mai 2012 a fost organizată, la sediul Autorităţii Electorale 

Permanente, o întâlnire cu reprezentanţii formaţiunilor politice în cadrul căreia  au fost 

prezentate problemele specifice campaniei electorale, înregistrarea mandatarilor 

financiari, întocmirea rapoartelor detaliate de venituri şi cheltuieli electorale, modul de 

întocmire şi termenele de depunere a declaraţiilor prevăzute de Legea nr. 334/2006 
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privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu 

completările ulterioare. 

 După aducerea la cunoştinţa publică a datei alegerilor, personalul 

Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi  a campaniilor electorale a 

procedat la înregistrarea mandatarilor financiari coordonatori desemnaţi de către 

formaţiunile politice (la sediul central) şi a mandatarilor financiari desemnaţi de către  

candidaţii independenţi (la filialele Autorităţii Electorale Permanente).  

 În perioada campaniei electorale (11 mai – 09 iunie 2012), la Departamentul de 

control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale au fost înregistrate 

donaţiile primite de către competitorii electorali pentru campania electorală care au fost 

declarate de către mandatarii financiari, iar valoarea acestora a fost făcută publică pe site-

ul instituţiei (www.roaep.ro). 

 

   Activităţi ulterioare datei alegerilor 

 După desfăşurarea alegerilor, la sediul Autorităţii Electorale Permanente au fost 

înregistrate declaraţiile legale privind campania electorală (Declaraţia privind respectarea 

limitelor maxime ale cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală, conform 

art. 32 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 

campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, Declaraţia privind 

respectarea condiţiilor legale ale finanţării campaniei electorale conform art. 26 alin. (4) 

lit. c) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 

campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, Declaraţia privind numărul 

materialelor de propagandă electorală produse, defalcat pe categorii, conform art. 29 alin. 

(4) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 

campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare), precum şi Raportul 

detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1) din Legea nr. 

334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, 

republicată, cu completările ulterioare. 

 În perioada 13.06 – 09.07.2012 au fost publicate în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, listele  partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, 

organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor 

http://www.roaep.ro/�
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independenţi care au depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale ca o 

condiţie a validării mandatelor candidaţilor declaraţi aleşi. 

 

Date statistice 

 La alegerile locale din luna iunie 2012 au participat   2.810 competitori electorali, 

după cum urmează: 

• 30 partide politice; 

• 18 minorităţi; 

• 1 alianţă politică; 

• 47 alianţe electorale; 

• 2.714 candidaţi independenţi. 

 

În perioada 25.06 – 24.07.2012, controlorii financiari electorali din cadrul 

Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale au 

efectuat, la sediile partidelor şi la sediul central al Autorităţii Electorale Permanente, 

verificarea rapoartelor detaliate de venituri şi cheltuieli electorale, precum şi a 

documentelor justificative pentru venituri şi cheltuieli.  

Din verificările efectuate, a rezultat faptul că sursele de finanţare folosite în campania 

electorală au fost cele prevăzute de Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii 

partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare. Au 

fost întocmite documentele pentru donaţii (contracte de donaţie, fişe de donaţie şi chitanţe 

de încasare sau foaie de vărsământ pentru donaţiile încasate prin bancă). De asemenea, nu 

s-au înregistrat cazuri de depăşire a plafoanelor maxime de cheltuieli permise de lege.  

Veniturile şi cheltuielile totale declarate de către competitorii electorali în alegerile 

locale din luna iunie 2012 au fost după cum urmează: 
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     Ca structură, veniturile şi cheltuielile electorale înregistrate de către competitorii     

electorali cu ocazia alegerilor locale din luna iunie 2012 se prezintă astfel: 

Nr. 
crt. 

Tip competitor / 
Venituri Partide Minorităţi Alianţe 

politice 
Alianţe 

electorale 
Candidaţi 

independenţi Total 

1 Venituri din 
transfer   2.960.173    212.773   

6.178.544  
  

1.391.021       913.858  21.656.370  

2 Venituri din donaţii   5.318.590    524.360      .648.147    
2.464.137    3.000.536    9.955.770  

  Total venituri   8.278.764    737.133    4.826.692    
3.855.157    3.914.394  51.612.140  

 

Nr. 
crt. 

Tip competitor 
/ Cheltuieli Partide Minorităţi Alianţe 

politice 
Alianţe 

electorale 
Candidaţi 

independenţi Total 

1 Cheltuieli 
personal         48.940      24.894           2.432       18.192         62.090       156.548  

2 Cheltuieli chirie       186.962       1.117       456.702       21.557         34.293       700.631  

3 Cheltuieli 
comunicaţii         85.845          227         46.603        4.046         22.677       159.399  

4 Cheltuieli 
protocol       172.527       1.355         63.245       27.898         37.538       302.563  

5 Cheltuieli 
transport       238.014              -       188.198       56.524         85.204       567.939  

6 Cheltuieli 
deplasări         89.212       4.557         11.458        4.790         63.715       173.732  

7 Cheltuieli 
tipărituri  16.991.574    246.817    9.545.355  2.473.898    1.649.181  30.906.826  

Nr.crt. Competitor 
electoral Total venituri Total cheltuieli Rezultat 

financiar 
Cheltuieli 
restante 

1 Partide politice  
28.278.764  

 
30.948.452  -      2.669.689          4.561.246  

2 Minorităţi  
737.133  

 
691.650             45.483               16.999  

3 Alianţe politice  
14.826.692  

 
21.153.069  -      6.326.378          7.960.181  

4 Alianţe electorale  
3.855.157  

 
5.264.653  -      1.409.496          1.575.328  

5 Candidaţi 
independenţi 

 
3.914.394  

 
3.619.632            294.763             229.696  

6 Total  
51.612.140  

 
61.677.457  -    10.065.317         14.343.450  
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8 Cheltuieli 
publicitate    5.524.276    192.402    2.884.216     873.997       784.037  10.258.927  

9 
Cheltuieli 
publicitate 
stradală 

   5.222.178      56.160    2.702.575  1.264.931       471.681    9.717.525  

10 Cheltuieli 
servicii    1.253.211    160.559    4.666.131     285.273       119.102    6.484.275  

11 Cheltuieli 
sondaje       142.373              -       199.150       26.330       205.572       573.424  

12 Alte cheltuieli       993.341       3.562       387.004     207.217         84.543    1.675.668  
  Total cheltuieli  30.948.452    691.650  21.153.069  5.264.653    3.619.632  61.677.457  

 

Grafic, situaţia veniturilor şi cheltuielilor electorale în structură şi pe competitori 

electorali se prezintă astfel: 

a) Repartizarea veniturilor totale pe competitori electorali: 
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b) Repartizarea cheltuielilor totale pe competitori electorali: 

 

 
 
 

 

c) Structura veniturilor totale pe surse legale de finanţare: 

 
Veniturile raportate de către competitorii electorali provin din donaţii primite în 

campania electorală (58%) şi venituri obţinute înaintea campaniei electorale (42%).  
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d) Structura cheltuielilor electorale totale pe destinaţii: 

 
 

Ponderea cea mai mare a cheltuielilor au reprezentat-o tipăriturile (50%), urmate 

de cheltuielile cu publicitatea în presă, la radio şi tv (17%) şi cheltuielile cu publicitatea 

stradală (16%). 

Situaţia detaliată a veniturilor şi cheltuielilor electorale pe partide şi candidaţi 

independenţi, precum şi pe structura veniturilor şi cheltuielilor electorale este prezentată 

în Anexa nr. 7. 

În timpul controlului, au fost verificate  34.934  rapoarte detaliate de venituri şi 

cheltuieli electorale şi au fost întocmite 88 de note de constatare pentru formaţiuni 

politice şi 2.714 note de constatare pentru candidaţi independenţi. 

Dintre partidele politice şi alianţele electorale înscrise la Biroul Electoral Central 

în calitate de competitori electorali, 3 partide şi 6 alianţe electorale nu şi-au desemnat 

niciun candidat (Anexa nr. 8). 

          18 partide politice, alianţe politice şi organizaţii ale cetăţenilor români aparţinând  

minorităţilor naţionale nu au înregistrat venituri şi cheltuieli electorale la alegerile locale 

din luna iunie 2012 (Anexa nr. 9). 



 
 

64

 În ceea ce priveşte candidaţii independenţi, din totalul de 2.714,  979 de candidaţi 

nu au depus raport de venituri şi cheltuieli electorale, iar 1.417 nu au înregistrat venituri 

sau cheltuieli electorale. 

 

Alte constatări 

Pe timpul derulării controlului s-au constatat deficienţe, după cum urmează: 

- depunerea cu întârziere a documentelor de la filialele teritoriale ale competitorilor 

electorali, fapt ce a determinat apariţia unor timpi morţi în desfăşurarea controlului; 

- colaborare dificilă cu unii mandatari financiari; 

- lipsa unor documente din dosarele prezentate pentru control; 

- nu au fost întocmite rapoarte de venituri şi cheltuieli în situaţiile în care nu s-au  

înregistrat venituri şi cheltuieli, chiar dacă acestea trebuiau prezentate; 

- au fost cazuri de rapoarte detaliate de venituri şi cheltuieli electorale greşit întocmite sau 

de situaţii centralizatoare care conţineau erori; 

- necorelări în ceea ce priveşte numele, prenumele, funcţia şi localitatea înscrise în  

raportul detaliat de venituri şi cheltuieli electorale şi datele cu care candidaţii au fost 

înscrişi pe listele Biroului Electoral Central;  

- au fost identificate neconcordanţe între sumele înscrise în rapoartele detaliate de 

venituri şi cheltuieli electorale la capitolul Cheltuieli angajate restante şi valoarea 

rezultată din verificarea efectivă a documentelor justificative prezentate. 

Deficienţele constatate au fost remediate în timpul controlului, iar în cazul Partidului 

România Mare, reprezentantul Autorităţii Electorale Permanente a considerat necesară 

aplicarea unui avertisment verbal. 

     În afara sancţiunilor aplicate ca urmare a unor sesizări primite de către Autoritatea 

Electorală Permanentă, controlorii financiari electorali au propus sancţionarea Partidului 

Poporului – Dan Diaconescu cu avertisment şi confiscarea sumei de 698 lei pentru 

încălcarea dispoziţiilor legale privind regimul donaţiilor din Legea nr. 334/2006 privind 

finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu 

completările ulterioare. 

       Pentru nedepunerea rapoartelor detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale, a 

declaraţiilor privind numărul de materiale de propagandă electorală şi pentru 
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nerespectarea prevederilor legale privind donaţiile a fost propusă sancţionarea unui 

număr de 986 de candidaţi independenţi. 

  

Sesizări şi solicitări 

Atât în timpul campaniei electorale, cât şi după finalizarea acesteia, la sediul 

central al Autorităţii Electorale Permanente au fost înregistrate diferite categorii de petiţii 

din partea unor judecătorii, prefecturi, partide politice, ziarişti şi persoane fizice. 

        Din petiţiile menţionate, două au avut caracter de solicitări, acestea fiind adresate în 

temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii publice. 

 Acestor solicitări le-a fost transmis răspuns în termenul legal prevăzut în 

Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, 

aducând la cunoştinţă petenţilor că datele solicitate vor fi publicate de Autoritatea 

Electorală Permanentă în Monitorul Oficial al României, Partea I.      

În perioada de precampanie, s-au primit 7 adrese de la secţiile de poliţie din 

Municipiul Bucureşti, solicitându-se interpretarea caracterului electoral al panourilor 

publicitar-electorale montate în perioada anterioară declanşării campaniei electorale din 

data de 11 mai 2012. 

În cazul acestor solicitări s-au transmis răspunsuri în termenul legal prevăzut în 

Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, 

menţionându-se că în situaţiile respective nu se aplică legislaţia electorală, ci normele de 

drept comun. 

Din data de 11 mai 2012, ziua declanşării campaniei electorale, Autoritatea 

Electorală Permanentă a primit şi soluţionat 26 de plângeri şi sesizări privind 

nerespectarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 

campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, lucrările fiind soluţionate 

atât de sediul central, cât şi de filialele Autorităţii Electorale Permanente. 

Sesizările au fost adresate în temeiul art. 29 alin.(2) din Legea nr. 334/2006 

privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu 

completările ulterioare, menţionându-se nerespectarea legii prin neimprimarea pe 

materialele de propagandă electorală a denumirii partidului politic sau alianţei politice 

care le-a comandat, după caz  şi a denumirii operatorului economic care le-a realizat. 
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În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că toate sesizările au fost întemeiate, 

fapt pentru care lucrătorii din cadrul Departamentului de control au aplicat măsuri 

contravenţionale. 

Măsurile dispuse s-au aplicat în conformitate cu art. 41 alin.(1) din Legea nr. 

334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, 

republicată, cu completările ulterioare. 

        Pentru soluţionarea sesizărilor, echipele de controlori financiari ai Autorităţii 

Electorale Permanente s-au deplasat la faţa locului, unde au fost întocmite procese-

verbale, aplicându-se sancţiuni în funcţie de constatările consemnate. 

        Pentru un număr de 20 de sesizări, constatate ca fiind întemeiate, s-a dispus 

sancţionarea contravenţională cu amendă în sumă de 5.000 lei pentru fiecare 

contravenient. În acelaşi timp, a fost transmis răspuns  tuturor petenţilor. 

         La finalizarea campaniei electorale, Departamentul de control a primit 50 de 

solicitări din partea unor judecătorii, prefecturi sau primării prin care se solicitau date 

referitoare la depunerea rapoartelor de venituri şi cheltuieli electorale în vederea validării 

candidaţilor. 

         Aceste solicitări au fost soluţionate cu precădere, ţinându-se cont de termenul foarte 

scurt acordat de instanţe în vederea validării. 

         Totodată, filialele Autorităţii Electorale Permanente au primit şi soluţionat diferite 

tipuri de petiţii, după cum urmează: 

        - la Filiala SUD-EST au fost soluţionate 5 sesizări privind nerespectarea art. 29 

alin.(2) din Legea nr. 334/2006, pentru care s-au dispus măsuri contravenţionale. 

        Pentru o sesizare primită în cadrul filialei, lucrătorii s-au deplasat la faţa locului, iar 

în urma cercetărilor s-a constatat că sesizarea nu a fost întemeiată; 

 -  Filiala Centru au fost soluţionate 2 sesizări cu privire la nerespectarea art. 29 

alin. (2) din Legea nr. 334/2006, pentru care s-au dispus măsuri contravenţionale, iar în 

cazul a 4 lucrări privind aspecte de încălcare a legii s-a constatat că acestea nu au fost 

întemeiate; 

 - la Filiala Ilfov au fost primite două sesizări cu privire la neimprimarea 

materialelor electorale cu datele obligatorii, astfel cum sunt menţionate în lege. Deoarece 

materialele prezentate au fost insuficiente pentru stabilirea unor fapte imputabile celor 
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menţionaţi în respectivele reclamaţii, iar cei reclamaţi nu au putut fi identificaţi, s-a 

propus clasarea sesizărilor; 

- la Filiala Nord-Est au fost primite şi soluţionate două sesizări depuse cu privire la 

neimprimarea materialelor electorale distribuite de competitor în timpul procesului 

electoral. 

Pentru una din lucrări s-a aplicat sancţiune contravenţională, în timp ce a doua a fost 

clasată;  

- la Filiala Vest au fost primite şi soluţionate 5 sesizări care vizau nerespectarea art. 

29 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 

campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare. 

Una dintre sesizări a avut în anexă procesul-verbal întocmit de către organele de 

poliţie, precum şi planşele foto realizate de către acestea. 

În urma verificărilor efectuate, reprezentanţii Autorităţii din cadrul filialei au aplicat 

măsuri contravenţionale. 

       Sancţiunile contravenţionale au fost aplicate de către Autoritatea Electorală 

Permanentă în concordanţă cu legislaţia în vigoare.      

 

            IV.2 Mass-media şi societatea civilă în campania electorală 

 

 În conformitate cu prevederile art. 63 alin. (2) din  Legea nr. 67/2004 pentru 

alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare, „radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul 

serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, 

echilibrate şi corecte pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, 

organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru toţi 

candidaţii.” 

 Actul normativ face referire distinctă la publicitatea politică precizând că spoturile 

publicitare de 20-30 de secunde care îndeamnă electoratul să voteze un candidat sau o 

listă de candidaţi pot fi difuzate numai în interiorul emisiunilor electorale sau al celor de 

dezbateri electorale. Legea precizează, de asemenea, că partidele politice parlamentare, 

alianţele acestora şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 
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reprezentate în Parlament au acces gratuit la posturile publice de radio şi televiziune, 

inclusiv la studiourile teritoriale ale acestora, proporţional cu ponderea lor parlamentară. 

Partidele politice neparlamentare, alianţele politice şi alianţele electorale ale acestora au 

acces gratuit la serviciile publice teritoriale de radio şi televiziune numai în cazul în care 

depun liste de candidaţi în minimum 50% din circumscripţiile electorale de pe cuprinsul 

unui judeţ ce intră în raza de acoperire a studiourilor teritoriale respective; la serviciile 

publice naţionale de radio şi televiziune au acces partidele neparlamentare şi alianţele 

acestora care au depus liste de candidaţi în cel puţin 50% din circumscripţiile electorale 

din 15 judeţe.   

Pentru a reglementa activitatea posturilor de radio şi de televiziune, Consiliul 

Naţional al Audiovizualului (CNA) a emis Decizia nr. 195 din 24 aprilie 2012 care 

prevedea principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale din anul 2012 pentru 

alegerea autorităţilor administraţiei locale, prin intermediul posturilor de televiziune şi de 

radio.  

Astfel, în art. 5 alin. (1) al Deciziei 195/2012 se stipulează că în timpul campaniei 

electorale, informaţiile privind sistemul electoral, tehnica votării, calendarul campaniei 

electorale, programele politice, opiniile şi mesajele cu conţinut electoral trebuie să fie 

prezentate exclusiv în următoarele tipuri de emisiuni: 

     a) emisiuni informative - în care pot fi difuzate informaţii privind sistemul 

electoral, tehnica votării şi activităţile de campanie ale competitorilor electorali; în acest 

scop durata programată a emisiunii informative poate fi mărită cu cel mult 15 minute; 

    b) emisiuni electorale - în care candidaţii îşi pot prezenta programele politice şi 

activităţile de campanie electorală; 

     c) dezbateri electorale - în care competitorii electorali, susţinătorii sau 

reprezentanţii acestora, precum şi jurnaliştii, analiştii şi alţi invitaţi pun în discuţie 

programele electorale şi teme de interes public privind campania electorală. 

CNA precizează explicit că emisiunile informative se supun obligaţiei de 

obiectivitate, echitate şi de informare corectă a publicului şi că emisiunile electorale şi 

cele de dezbateri electorale trebuie să asigure tuturor competitorilor electorali condiţii 

egale în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa. 
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Emisiunile dedicate campaniei electorale, spoturile publicitare electorale şi 

emisiunile informative care prezentau activităţile de campanie ale candidaţilor puteau fi 

difuzate numai în zilele de luni, marţi, miercuri, joi şi vineri.   

În perioada de desfăşurare a campaniei electorale, potrivit unui comunicat CNA, 

s-au înscris pentru reflectarea activităţilor de campanie 388 de posturi de televiziune şi de 

radio.  La nivel central, au fost 17 posturi de televiziune şi 5 posturi de radio. Cele 17 

televiziuni centrale care au difuzat emisiuni dedicate campaniei electorale au fost: Antena 

1, Antena 3, B1 TV, OTV, Realitatea TV, România TV, The Money Channel, TVR 1, 

TVR 3, TVR Info şi TV H2.0,  Prima TV, Digi 24, Etno TV, Taraf TV, Giga TV şi Naşul 

TV. Cele 5 posturi de radio centrale implicate în campania electorală au fost: Radio 

România Actualităţi, Radio România Antena Satelor, Radio Bucureşti FM, Programul 

Maghiar – German al Radioului Public şi RFI România.  

La nivel local, au fost  224 de posturi de televiziune şi 142 de posturi de radio.  

În conformitate cu legislaţia în vigoare, campania electorală reflectată prin 

intermediul posturilor de radio şi de televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, 

publice şi private, trebuie să servească următoarelor interese generale: 

     a) ale electoratului, de a primi informaţii corecte, astfel încât să poată vota în 

cunoştinţă de cauză; 

     b) ale competitorilor electorali, de a se face cunoscuţi şi de a-şi prezenta 

platformele, programele politice şi ofertele electorale; 

  c) ale radiodifuzorilor, de a-şi exercita drepturile şi responsabilităţile care decurg 

din profesiunea de jurnalist. 

Pentru nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la reflectarea campaniei în 

spaţiul audio-vizual, CNA a aplicat posturilor de radio şi de televiziune  98 de sancţiuni, 

din care 29 de amenzi, cu o valoare totală de 450.500 lei şi 69 de somaţii publice, precum 

şi trei decizii de intrare în legalitate în privinţa unor spoturi electorale. De asemenea, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului a atenţionat, în scris, posturile de radio şi de 

televiziune (Anexa 10). 

De asemenea, a fost încălcat de mai multe posturi de televiziune şi radio şi art. 63 

din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale prin 

emisiunile electorale difuzate în campania electorală. Acestea nu au reflectat în mod 
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echitabil, echilibrat şi corect pe toţi competitorii electorali. Aceste posturi de televiziune 

şi radio sunt: Televiziunea Prahova Ploieşti, Transilvania Live, Tele 2 Drobeta Tr. 

Severin, Neptun Tv, Radio Transilvania Zalău, Olt TV, 1 Tv Bacău, eMaramureş TV 

Baia Mare, TV Buzău, Antena 1 Constanţa, TV Galaţi, 1 TV Piatra Neamţ, Tv Plus 

Suceava, V24 TV Vaslui, Nova TV Braşov, RAT TV Săcele, TV Lider FM Galaţi, TV 

Bit Iaşi, Actualitatea TV Paşcani, Radio Unison Bârlad, Radio Vipp Bârlad. 

În timpul campaniei electorale, atât presa scrisă, cât şi cea audiovizuală au 

reflectat obiectiv, echitabil, şi, cu câteva excepţii, într-un mod echilibrat programele şi 

ofertele electorale ale tuturor competitorilor.  

Reprezentanţii mass-media din ţară au fost acreditaţi de birourile electorale de 

circumscripţie judeţene, în timp ce reprezentanţii mass-media din străinătate au primit 

acreditările din partea Biroului Electoral Central. (Anexa 11). 

În vederea observării şi a monitorizării procesului electoral, a luat fiinţă Coaliţia 

2012 pentru Alegeri Corecte. Aceasta este o alianţă formată din cinci organizaţii ale 

societăţii civile, cu rolul declarat de a asigura un proces electoral eficient, transparent şi 

corect. Coaliţia a fost iniţiată de către Asociaţia Pro Democraţia, ActiveWatch - Agenţia 

de Monitorizare a Presei, Centrul de Resurse Juridice, Romani Criss şi Transparency 

International România. 

În perioada campaniei electorale, Asociaţia Pro Democraţia şi Fundaţia Friedrich 

Ebert au organizat, în mai multe localităţi ale ţării, o serie de dezbateri electorale publice 

în cadrul proiectului „Alege conştient!”.  

Pentru a contribui la creşterea gradului de transparenţă şi a corectitudinii în 

desfăşurarea procesului electoral, Asociaţia Pro Democraţia, ca parte a Coaliţiei 2012 

pentru Alegeri Corecte, a pus la dispoziţia cetăţenilor, pe data de 10 iunie, un număr de 

telefon cu acces gratuit pentru obţinerea de informaţii despre ziua votului, precum şi 

pentru sesizarea oricărui tip de neregulă observată. În acelaşi timp, asociaţia a lansat o 

platformă online (www.alegericorecte.ro) pentru cetăţenii care doreau să sesizeze 

nereguli din ziua alegerilor. În paralel, Pro Democraţia a acreditat peste 2.000 de 

observatori pentru secţiile de vot din toată ţara în vederea monitorizării procesului 

electoral şi a corectitudinii votului. 

 

http://www.alegericorecte.ro/�
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V. DESFĂŞURAREA ALEGERILOR 
 
 

           V.1 Biroul Electoral Central 
 

 Conform art. 36 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale republicată în Monitorul Oficial nr 333 din 17 mai 2007, cu modificările şi 

completările ulterioare, Biroul Electoral Central este alcătuit din 7 judecători ai Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale 

Permanente şi 11 reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor 

electorale. Desemnarea judecătorilor s-a realizat pe data de 30 martie în şedinţă publică, 

prin tragere la sorţi, de către preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Cei şapte 

judecători desemnaţi sunt de la secţii civile, penale şi de contencios administrativ şi 

fiscal.  

În termen de 24 de ore de la învestire, cei şapte judecători aleg din rândul lor, prin 

vot secret, preşedintele Biroului Electoral Central şi locţiitorul acestuia. De asemenea, în 

termen de 24 de ore de la alegerea preşedintelui Biroului Electoral Central, biroul se 

completează cu preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente şi cu câte 

un reprezentant al partidelor politice parlamentare. În termen de 48 de ore de la 

rămânerea definitivă a candidaturilor, partidele politice neparlamentare, alianţele politice 

şi alianţele electorale ale acestora, care au depus liste complete pentru consiliile judeţene 

în cel puţin 18 judeţe, pot propune câte un reprezentant în Biroul Electoral Central până 

la completarea numărului de 11 membri. Completarea se face în funcţie de numărul 

candidaturilor depuse pentru consiliile judeţene de către partidele politice, alianţele 

politice şi alianţele electorale, iar în caz de egalitate, prin tragere la sorţi. Au fost 

reprezentanţi din partea următoarelor partide parlamentare: Partidul Democrat-Liberal, 

Partidul Naţional Liberal, Partidul Social Democrat, Uniunea Democrată Maghiară din 

România, Uniunea Naţională pentru Progresul României şi Partidul Conservator. 

Partidele neparlamentare care au avut reprezentanţi au fost: Partidul Poporului – Dan 

Diaconescu şi Partidul România Mare (Anexa nr. 12).  

Autoritatea Electorală Permanentă împreună cu Ministerul Administraţiei şi 

Internelor a asigurat personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central, iar Institutul 

Naţional de Statistică statisticienii necesari. 
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Biroul Electoral Central constituit pentru alegerile locale din 10 iunie 2012, pe 

parcursul desfăşurării  activităţii sale, a adoptat un număr total de 265 de hotărâri, dintre 

care 3 hotărâri în interpretarea legii. (Anexa nr. 13). 

Cele trei hotărâri în interpretarea legii s-au referit la următoarele aspecte: 

• Intepretarea sintagmei de „jurist” prevăzută de art. 24 alin. 5 din Legea nr. 

67/2004 pentru alegerea autorităţilor publice locale republicată cu modificările şi 

completările ulterioare, prin care se înţelege persoana care a absolvit studii universitare 

de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice. (Hotărârea nr 1/05.04.2012). 

• Interpretarea dispoziţiilor art. 39 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 67/2004 care se referă 

la soluţionarea contestaţiilor privind întocmirea de către prefect a listei din care urmează 

a se face tragerea la sorţi pentru funcţiile de preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor 

de votare şi locţiitorii acestora,  de către birourile electorale de circumscripţie judeţeană 

sau de către biroul electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti, după caz. 

(Hotărârea nr. 77/01.06.2012). 

•  Interpretarea dispoziţiilor art. 83 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. Biroul Electoral Central a stabilit că preşedintele şi membrii birourilor 

electorale ale secţiilor de votare, precum şi personalul tehnic auxiliar şi personalul 

însărcinat cu menţinerea ordinii votează la secţia de votare unde îşi îndeplinesc atribuţiile, 

dacă domiciliază în sectorul pentru care se votează în secţia respectivă. În cazul în care 

nu domiciliază în respectivul sector, aceste persoane vor vota la secţia de votare 

corespunzătoare domiciliului lor. (Hotărârea nr. 86/06.06.2012). 

Prin Hotărârea nr. 2 din 05.04.2012, Biroul Electoral Central a hotărât  modul de 

funcţionare a acestuia pentru organizarea alegerilor autorităţilor administraţiei publice 

locale din 10 iunie 2012, stabilind, în principal, următoarele: numărul de membri necesar 

funcţionării legale a biroului; modalitatea de convocare a acestora; modul de stabilire a 

ordinii de zi, precum şi modificarea acesteia dacă este cazul; modul de adoptare a 

hotărârilor; condiţiile de validitate ale acestora; obligativitatea aplicării hotărârilor de 

către toate birourile electorale din ţară şi organismele cu atribuţii în materie electorală, de 

la data aducerii lor la cunoştinţă; programul de lucru al Biroului Electoral Central, 

precum şi stabilirea momentului din care acesta îşi încetează activitatea. 
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 Hotărârea nr. 3 din 09.04.2012 privind aplicarea dispoziţiilor art. 24 alin. (5) şi 

(9) din Legea nr. 67/2004  pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare prevede că la desemnarea 

preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie şi a locţiitorilor acestora, tragerea la 

sorţi se face cu prioritate din lista magistraţilor, întâi pentru preşedinţi şi apoi pentru 

locţiitori. 

Prin Hotărârea nr. 4 din 11.04.2012 s-a prevăzut procedura de acreditare a 

delegaţilor şi a observatorilor la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale 

din 10 iunie 2012. 

Prin Hotărârea nr. 5 din 11.04.2012 s-au stabilit documentele care trebuiau să 

însoţească listele de candidaţi şi anume: declaraţia de acceptare a candidaturii conform 

modelului prevăzut la anexa nr 8 din Hotărârea Guvernului nr 148/2012; declaraţia de 

avere şi declaraţia de interese, conform modelelor stabilite în anexele la Legea nr. 

176/2010; declaraţia pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător 

al Securităţii sau de colaborator al acesteia, conform modelului prevăzut în anexa la OUG 

nr. 24/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008. Documentele 

trebuiau semnate şi datate olograf.  De asemenea, declaraţia de acceptare a candidaturii şi 

cea pe proprie răspundere trebuiau depuse în patru exemplare, iar declaraţia de avere şi 

declaraţia de interese în două exemplare. Pe lângă documentele menţionate mai sus, 

cetăţenii celorlalte state membre ale Uniunii Europene trebuiau să depună şi o copie a 

unui document prin care atestau adresa din România  sau o copie a unui document emis 

de Oficiul Român pentru Imigrări, precum şi o declaraţie pe propria răspundere, semnată 

şi datată olograf. Toate acestea trebuiau depuse în patru exemplare. 

Candidaţii independenţi trebuiau să depună pe lângă declaraţia de acceptare a 

candidaturii, declaraţia de avere şi declaraţia de interese, declaraţia pe propria răspundere 

în sensul că au avut sau nu calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al 

acesteia şi un exemplar original şi trei copii ale listei susţinătorilor, conform modelelor 

prevăzute de anexele nr. 10 – 12 la Hotărârea de Guvern nr. 148/2012. 

Prin Hotărârea nr. 6 din 11.04.2012 au fost înregistrate semnele electorale depuse 

şi admise la Biroul Electoral Central de către partidele politice, alianţele politice, alianţele 

electorale şi organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale.  
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Prin Hotărârea nr. 10 din 19.04.2012  au fost stabilite unele măsuri pentru buna 

organizare a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012. 

Aceste măsuri au avut în vedere următoarele aspecte:  

• îndepărtarea materialelor de propagandă  electorală  de orice tip din şi de 

pe clădirea sediului secţiei de votare la solicitarea preşedinţilor birourilor 

electorale ale secţiilor de votare, de către persoanele desemnate de primari, 

în cel mult 2 ore de la comunicare; 

• asigurarea integrităţii panourilor şi a afişelor electorale amplasate legal de 

către poliţia locală sau de către organele de ordine publică din cadrul 

Ministerului Administraţiei şi Internelor, în unităţile administrativ-

teritoriale unde nu există constituită poliţie locală; 

• îndepărtarea din localul secţiei de votare a persoanelor care încalcă legea 

şi ordinea publică de către personalul care asigură paza secţiei de votare 

numai la solicitarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare; 

• transportul dosarelor care conţin procesele-verbale numai sub paza 

personalului structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor; 

• interzicerea accesului în cabina de vot cu orice tip de aparate de 

înregistrare sau preluare de imagini, precum şi a comercializării  sau 

consumului de băuturi alcoolice pe o distanţă de 500 de metri în jurul 

localului secţiei de votare; 

• asigurarea de către primari a unor locuri speciale pentru afişaj electoral, 

respectiv panouri electorale. 

Hotărârea nr. 12 din 20.04.2012 are în vedere modalitatea de calcul a termenelor 

pe ore şi aplicarea dispoziţiilor art. 25 alin. (1) lit. (c) şi art. 77 alin. (3) din Legea nr. 

67/2004 republicată cu modificările şi completările ulterioare. Având în vedere că nu 

există norme juridice speciale privind modalitatea de calcul a termenelor pe ore, Biroul 

Electoral Central  a hotărât ca termenele pe ore prevăzute de Legea nr. 67/2004 să 

înceapă să curgă de la ora 0,00  a zilei următoare. Termenele de 48 de ore prevăzute de 

art. 52 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 67/2004 republicată cu modificările şi completările 

ulterioare începeau să curgă de la ora 0,00 a zilei următoare celei în care a avut loc 

afişarea hotărârii, conform procesului-verbal de afişare. Contestaţiile se puteau face în 
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termen de 48 de ore de la data afişării hotărârii la sediul biroului electoral care a emis-o. 

De asemenea, instanţele judecătoreşti competente să soluţioneze contesaţiile formulate 

împotriva hotărârilor de admitere sau de respingere a unei candidaturi de către biroul 

electoral de circumscripţie trebuiau să ia  măsuri de aducere la cunoştinţă a hotărârii 

definitive şi irevocabile, după expirarea termenelor imperative prevăzute la art. 52 alin. 

(5) şi (6) din Legea nr. 67/2004 republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

biroului electoral de circumscripţie care a pronunţat hotărârea atacată, în vederea 

definitivării candidaturilor. 

Hotărârea nr. 14 din 25.04.2012 privind aplicarea dispoziţiilor art. 24 alin. (14)  

şi art. 28 alin. (7) din Legea nr. 67/2004 republicată cu modificările şi completările 

ulterioare aduce lămuriri cu privire la completarea birourilor electorale cu reprezentanţii 

partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri. Astfel, completarea se 

realizează în ordinea descrescătoare a numărului de candidaţi propuşi de fiecare partid 

politic, alianţă politică sau alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale, astfel: 

• pentru birourile electorale ale secţiilor de votare din comune, oraşe şi 

municipii: numărul de candidaţi ai fiecărui partid politic, alianţă politică, 

alianţă electorală, organizaţie aparţinând minorităţilor naţionale la funcţia 

de consilier local, plus candidatul la funcţia de primar din respectiva 

comună/ oraş/ municipiu; 

• pentru birourile electorale ale secţiilor de votare din sectoarele 

municipiului Bucureşti: numărul de candidaţi ai fiecărui partid politic, 

alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie aparţinând minorităţilor 

naţionale la funcţia de consilier local, plus candidatul la funcţia de 

primar din respectivul sector al municipiului Bucureşti; 

• pentru birourile electorale de circumscripţie 

comunală/orăşenească/municipală: numărul de candidaţi ai fiecărui 

partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie aparţinând 

minorităţilor naţionale la funcţia de consilier local, plus candidatul la 

funcţia de primar din respectiva comună/ oraş/ municipiu; 
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• pentru birourile electorale de circumscripţie judeţeană: numărul de 

candidaţi ai  fiecărui partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, 

organizaţie aparţinând minorităţilor naţionale la funcţia de consilier local 

din toate comunele, oraşele şi municipiile din judeţ, plus candidaţii la 

funcţia de primar, plus candidaţii la funcţia de consilier judeţean, plus 

candidatul la funcţia de preşedinte al consiliului judeţean; 

• pentru biroul electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti: 

numărul de candidaţi ai fiecărui partid politic, alianţă politică, alianţă 

electorală, organizaţie aparţinând minorităţilor naţionale pentru funcţia 

de consilier local din toate sectoarele municipiului Bucureşti, plus 

candidaţii la funcţia de primari ai sectorelor municipiului Bucureşti, 

plus candidaţii la funcţia de consilier local al Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, plus candidatul la funcţia de primar general 

al Municipiului Bucureşti. 

Prin Hotărârea nr. 18 din 27.04.2012 privind aplicarea dispoziţiilor art. 50 alin. (1) 

din Legea nr. 67/2004 cu modificările şi completările ulterioare, Biroul Electoral Central 

a hotărât ca listele de candidaţi pentru consiliile locale sau judeţene depuse de partidele 

politice, alianţele politice, alianţele electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale, în care  existau persoane care nu îndeplineau condiţiile legale 

pentru a putea candida, să fie admise  în parte, adică doar acei candidaţi care 

îndeplineau condiţiile legale. Poziţiile ocupate de candidaţii admişi în lista de candidaturi 

se renumerotează corespunzător, candidaţii admişi ocupând locurile eliminate imediat 

poziţiei superioare din lista în care se aflau. Listele care conţineau un număr mai mare 

decât numărul legal de candidaţi care îndeplineau condiţiile legale erau admise în parte, 

fiind admişi până la limita numărului legal de candidaţi. 

Prin Hotărârea nr. 21 din 2.05.2012 privind exercitarea dreptului de vot de către 

persoanele aflate în exercitarea unei pedepse privative de libertate, precum şi de către 

persoanele aflate în arest preventiv, Biroul Electoral Central a hotărât că acestea vor vota 

prin intermediul urnei speciale numai dacă au domiciliul în raza teritorială a secţiei de 

votare unde se află penitenciarul sau locul de detenţie. Cererile de votare prin intermediul 

urnei speciale se fac în scris de persoanele aflate în executarea unei pedepse privative de 
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libertate care nu au fost lipsite de drepturile electorale sau de persoanele aflate în arest 

preventiv şi se depun la directorii penitenciarelor sau ai locurilor de deţinere, cel mai 

târziu cu două zile înaintea zilei votării. Cel mai târziu în preziua votării, directorii depun 

cererile la biroul electoral al secţiei de votare, iar în ziua votării, aceştia permit accesul 

echipei biroului electoral al secţiei de votare care se deplasează cu urna specială şi 

materialele necesare votării în spaţiul anume amenajat pentru asigurarea secretului 

votului.  Persoanele din această categorie pot vota numai în baza actelor de identitate 

eliberate temporar de către directorul penitenciarului din dosarele individuale. 

Prin Hotărârea n.r 22. din 2.05.2012  privind stabilirea gradelor de jurisdicţie în 

soluţionarea contestaţiilor depuse la birourile electorale, Biroul Electoral Central a hotărât 

ca împotriva hotărârilor pronunţate de birourile electorale să se poată exercita o singură 

cale de atac şi anume la biroul ierarhic superior, a cărui hotărâre rămâne definitivă. 

Prin Hotărârea nr. 27 din 7.05.2012  privind aplicarea prevederilor art. 55 alin. 

(8) lit. a) şi b) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Biroul Electoral Central a 

hotărât ca numărul de ordine de pe buletinul de vot, în cazul listelor de candidaţi depuse 

de partidele politice parlamentare, alianţele politice şi alianţele electorale care conţin cel 

puţin un partid parlamentar, să fie cel rezultat din tragerea la sorţi efectuată în primă 

etapă de preşedintele biroului electoral de circumscripţie judeţeană, respectiv al biroului 

electoral de circumscripţie a Municipiului Bucureşti, în prezenţa majorităţii membrilor 

acestora.  În situaţia în care un partid politic parlamentar participă atât separat, cât şi în 

alianţă electorală în diferite circumscripţii ale aceluiaşi judeţ (sectoare ale Municipiului 

Bucureşti), alianţa electorală va  primi pe buletinul de vot numărul de ordine al partidului 

politic din componenţa sa,  care a obţinut cea mai bună poziţie (numărul cel mai mic) în 

urma tragerii la sorţi. 

În cazul în care, una dintre formaţiunile politice respective nu are candidaturi 

înregistrate într-o circumscripţie electorală, buletinele de vot sunt tipărite fără 

formaţiunea respectivă, iar numărul de ordine al acesteia din buletinul de vot  este ocupat 

de formaţiunea imediat următoare. 

În etapa a doua, tragerea la sorţi a avut loc la nivelul circumscripţiei comunale, 

orăşeneşti, municipale sau de sector, respectiv judeţeană şi a municipiului Bucureşti, 
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dintre partidele politice neparlamentare, alianţele politice şi electorale ale acestora care au 

depus liste de candidaţi în respectiva circumscripţie. 

Pe buletinul de vot, la final au fost înscrişi candidaţii independenţi în ordinea 

înregistrării candidaturilor. 

Hotărârea nr. 56 din 18.05.2012 prevede operaţiunile care trebuie realizate pentru 

centralizarea datelor referioare la alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din 

data de 10 iunie 2012.  De asemenea, Biroul Electoral Central prin această hotărâre a 

stabilit şi  programul de monitorizare şi de informare a opiniei publice şi a 

reprezentanţilor mass-media asupra prezenţei la vot în data de 10 iunie 2012, astfel: 

  

Ora de referinţă a datelor 1000 1400 1700 2100 
Ora până la care secţiile de 
votare cuprinse în eşantion vor 
transmite informaţii la birourile 
electorale de circumscripţie 

1100 1500 1800 2200 

Ora la care informaţiile vor fi 
disponibile şi date publicităţii 

1130 1530 1830 2230 

 
Prin Hotărârea nr. 57 din 18.05.2012, Biroul Electoral Central a stabilit normele 

tehnice de repartizare a mandatelor de consilier la alegerile pentru autorităţile 

administraţiei publice locale din data de 10 iunie 2012 . Potrivit acestei hotărâri, pragul 

electoral este egal cu numărul întreg, fără zecimale, nerotunjit, rezultat din înmulţirea 

punctelor procentuale stabilite conform art. 96 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 cu numărul 

total al voturilor valabil exprimate într-o circumscripţie electorală.  În condiţiile art. 96 

alin. (1) din Legea nr. 67/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare au 

fost stabilite următoarele limite ale pragului electoral: 

a) pentru partidele politice, organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale şi candidaţi independenţi  -  5% 

b) pentru alianţe politice şi alianţe electorale formate din 2 membri  - 7% 

c) pentru alianţe politice şi alianţe electorale formate din cel puţin 3 membri – 

8%. 

Repartizarea mandatelor de consilieri s-a făcut pe baza coeficientului electoral. 

Acesta este egal cu numărul întreg, fără zecimale, nerotunjit, rezultat din împărţirea 

numărului total de voturi valabil exprimate pentru toate listele de candidaţi şi pentru 
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candidaţii independenţi care au întrunit pragul electoral, la numărul total de consilieri din 

circumscripţia electorală respectivă. 

Prin  Hotărârea nr. 63 din 23.05.2012, Biroul Electoral Central a stabilit normele 

tehnice de completare, verificare şi circuitul proceselor-verbale întocmite la nivelul 

secţiilor de votare. 

În această hotărâre se stabileşte că, după  numărarea voturilor, preşedintele 

biroului electoral al secţiei de votare încheie, separat, pentru consiliul local, pentru 

consiliul judeţean, pentru primar, precum şi pentru preşedintele consiliului judeţean câte 

un proces-verbal, în două exemplare. În Municipiul Bucureşti, preşedintele biroului 

electoral al secţiei de votare încheie, separat pentru consiliul de sector, pentru Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti, pentru primarul de sector, respectiv pentru primarul 

general al Municipiului Bucureşti câte un proces-verbal, în două exemplare. Procesele-

verbale încheiate separat la secţia de votare pentru consiliul local, pentru consiliul 

judeţean, pentru primar, precum şi pentru preşedintele consiliului judeţean pot fi semnate 

olograf de către membrii biroului secţiei de votare, pe fiecare pagină, cu respectarea 

imperativă a condiţiei de aplicare a semnăturilor doar în partea stângă a paginilor acestor 

procese-verbale, astfel încât să nu fie în niciun fel afectate cifrele cuprinse în procesul-

verbal. 

 De asemenea, în hotărâre sunt precizate şi verificările pe care trebuie să le 

realizeze preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, precum şi ce trebuie să 

conţină dosarul pe care trebuie să îl întocmească pentru fiecare autoritate publică locală. 

 De asemenea, sunt stabilite verificările pe care trebuie să le facă birourile 

electorale de circumscripţie şi Biroul Electoral Central.   

Prin Hotărârea nr. 83 din 06.06.2012, privind aplicarea dispoziţiilor art. 91 din 

Legea nr. 67/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Biroul Electoral 

Central a hotărât că repetarea operaţiunilor de numărare şi totalizare a voturilor poate fi 

solicitată numai printr-o întâmpinare depusă la secţia de votare, iar biroul electoral al 

secţiei de votare are obligaţia de a hotărî de îndată asupra întâmpinărilor formulate.  

Contestaţia împotriva soluţiei date cu ocazia rezolvării întâmpinării se 

soluţionează de către biroul electoral de circumscripţie competent conform art. 25 alin. 
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(1) lit. h) teza a II-a din lege, respectiv art. 30 raportat la art. 25 alin. (1) lit.h) teza a II-a 

din lege. 

În cazul admiterii contestaţiei de către biroul electoral de circumscripţie 

competent, acesta procedează la renumărarea şi totalizarea voturilor. 

După încheierea procesului-verbal de centralizare a rezultatelor votării la nivelul 

circumscripţiei comunale, orăşeneşti, municipale, de sector, judeţene şi a Municipiului 

Bucureşti, după caz, nu se mai pot efectua operaţiuni de renumărare. 

Prin Hotărârea nr. 84 din 06.06.2012 privind aplicarea dispoziţiilor art. 78 alin. 

(3) din Legea nr. 67/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Biroul 

Electoral Central a enumerat activităţile ce trebuiau realizate de către preşedintele 

biroului electoral al secţiei de votare împreună cu membrii biroului în ajunul zilei 

alegerilor locale, mai precis în data de 9 iunie, începând cu orele 18.00. Activităţile erau 

următoarele: verificarea existenţei tuturor materialelor necesare votării în secţia de 

votare; dispunerea măsurilor necesare pentru îndepărtarea materialelor de propagandă 

electorală de orice tip din şi de pe sediul secţiei de votare; dispunerea de către 

preşedintele biroului a fixării posturilor de pază a localului de vot; sigilarea la plecare de 

către preşedinte a intrării în localul de vot prin aplicarea ştampilei de control pe o bandă 

de hârtie şi semnarea acelei benzi atât de către el, cât şi de membrii biroului electoral al 

secţiei de votare; lăsarea ştampilei de control a secţiei de votare, precum şi a ştampilelor 

cu menţiunea VOTAT în interiorul localului de vot. 

Prin Hotărârea nr. 99 din 08.06.2012 privind aplicarea dispoziţiilor art. 19 alin. 

(3) din Legea nr. 67/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Biroul 

Electoral Central a luat o decizie care are în vedere persoanele cu drept de vot care şi-au 

stabilit cu cel puţin 3 luni înaintea scrutinului reşedinţa în circumscripţia electorală în 

care au loc alegeri şi care în ziua votării sunt înscrise în listele electorale suplimentare de 

către preşedintele biroului electoral al secţiei votare. Având în vedere că legiuitorul nu a 

prevăzut procedura de radiere a acestor alegători din copiile de pe listele electorale 

permanente, precum şi pentru a preveni exercitarea dreptului de vot atât în localitatea de 

domiciliu, cât şi în localitatea de reşedinţă, Biroul Electoral Central a hotărât ca birourile 

electorale ale secţiilor de votare să comunice telefonic birourilor electorale de 

circumscripţie judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz, datele de identificare ale 
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alegătorilor înscrişi în listele electorale suplimentare în ziua votării. Birourile electorale 

de circumscripţie judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz, comunică telefonic 

datele de identificare ale alegătorilor birourilor electorale ale secţiilor de votare unde 

aceştia au fost înscrişi în copiile de pe listele electorale permanente. 

Birourile electorale ale secţiilor de votare ţin evidenţa alegătorilor înscrişi în 

copiile de pe listele electorale permanente aflate în posesia lor, în privinţa cărora au fost 

informaţi, de către biroul electoral de circumscripţie judeţeană sau a Municipiului 

Bucureşti, după caz, că au fost înscrişi în listele electorale suplimentare în baza art. 19 

alin (3) din Legea nr. 67/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Prin Hotărârea nr. 182 din 14.06.2012, BEC-ul a hotărât încetarea activităţii 

birourilor electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală sau de sector al 

Municipiului Bucureşti după momentul eliberării certificatului doveditor al alegerii 

primarului şi consilierilor locali, iar în cazul biroului electoral de circumscripţie a 

Municipiului Bucureşti după eliberarea certificatului doveditor al alegerii primarului 

general al Municipiului Bucureşti şi consilierilor din Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti. 

La alegerile locale desfăşurate în data de 10 iunie 2012 a existat o singură situaţie 

de balotaj semnalată în Comuna Mireşu Mare din judeţul Maramureş, pentru care a fost 

necesară organizarea celui de al doilea tur de scrutin în data de 24 iunie 2012. În acest 

sens, a fost emisă Hotărârea nr. 183 din 14.06.2012 a Biroului Electoral Central. 

 De asemenea, au fost înregistrate o serie de cereri de anulare a alegerilor, unele 

dintre acestea fiind respinse, iar altele admise. (Anexa 14). 

 
Cererile admise de către Biroul Electoral Central de anulare a alegerilor sunt în 

număr de cinci  şi anume: 

• Hotărârea nr.129 din 13.06.2012 privind admiterea cererii de anulare a 

alegerilor pentru funcţia de primar al comunei Moieciu, judeţul Braşov 

formulată de către Partidul Naţional Liberal. S-a hotărât reluarea scrutinului în 

data de 24 iunie 2012 deoarece stabilirea rezultatului alegerilor a avut loc prin 

fraude de natură a modifica atribuirea mandatelor în circumscripţia electorală 

respectivă. 
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• Hotărârea nr. 130 din 13.06.2012 privind admiterea cererii de anulare a 

alegerilor pentru funcţia de primar al comunei Răsmireşti, judeţul Teleorman, 

formulată de Alianţa pentru Teleorman. Motivul contestaţiei a fost acela că au 

fost introduse în urne mai multe buletine de vot pentru funcţia de primar decât 

numărul de alegători prezenţi la urne. Examinând probele prezentate, Biroul 

Electoral Central a constatat că din procesul-verbal a reieşit că numărul total 

al alegătorilor care s-au prezentat la urne a fost de 647, iar în urma deschiderii 

urnelor au fost numărate 653 de voturi din care 633 de voturi valabil 

exprimate şi 20 de voturi nule. Astfel s-a constatat o diferenţă de 4 voturi ca 

urmare a existenţei unei fraude de natură să influenţeze atribuirea mandatului 

de primar. 

• Hotărârea nr. 131 din 13.06.2012 privind admiterea cererii de anulare a 

alegerilor pentru funcţia de primar al comunei Târnova, judeţul Arad, 

formulată de Mişcarea Creştin Liberală pe motiv de fraudă. Astfel, Biroul 

Electoral Central a constatat examinând procesul-verbal întocmit de Biroul 

Electoral de Circumscripţie Comunală Târnova nr. 68 că există o diferenţă 

nejustificată de 55 de alegători între numărul total al alegătorilor care s-au 

prezentat la urne şi numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna 

specială. Diferenţa de voturi între cei doi candidaţi a fost de 32 de voturi, 

constatându-se existenţa unei fraude de natură să influenţeze atribuirea 

mandatului de primar. 

• Hotărârea nr. 205 din 14.06.2012 privind admiterea cererii de anulare a 

alegerilor pentru consiliul local şi primarul comunei Curcani, judeţul Călăraşi, 

formulată de Alianţa Popular-Creştină. Motivele au fost următoarele: 

înmânarea mai multor buletine de vot alegătorilor, sustragerea buletinelor de 

vot din cadrul secţiei de votare, starea de spirit creată prin aceste incidente 

(alegătorii s-au deplasat la celelalte două secţii şi au spart urnele din acele 

secţii, fiind posibil să fi sustras şi buletine de vot), neprezentarea preşedintelui 

biroului electoral al secţiei de votare şi nici a locţiitorului pentru deschiderea 

secţiei, modificarea proceselor-verbale fără aducerea la cunoştinţa membrilor 
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biroului electoral de circumscripţie, nesoluţionarea întâmpinărilor şi 

contestaţiilor formulate de către Alianţa Popular-Creştină. 

• Hotărârea nr. 214 din 15 06 2012 privind admiterea cererilor de anulare a 

alegerilor pentru consiliul local şi primarul Municipiului Mangalia, judeţul 

Constanţa, formulate de Partidul Naţional Liberal, Radu Cristian şi Partidul 

Social Democrat, prin care se anulează alegerile pentru consiliul local şi 

primarul municipiului Mangalia şi se dispune repetarea scrutinului, în baza 

aceloraşi liste electorale, liste de candidaţi şi candidaturi independente. 

Prin Hotărârea nr. 221 din 15.06.2012 s-au stabilit unele măsuri pentru buna 

organizare a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 24 

iunie 2012.  

Biroul Electoral Central a admis 16 contestaţii formulate de către partide, 

organizaţii non-guvernamentale şi persoane fizice.  (Anexa nr. 15). 

De asemenea, Biroul Electoral Central a mai emis 32 de comunicate şi 19 circulare.  

 

 

            V.2  Depunerea candidaturilor 
 

În cadrul alegerilor desfăşurate în 10 iunie, respectiv 24 iunie 2012, au fost 

atribuite  41 de mandate de preşedinte de consiliu judeţean, 1.338 mandate de consilier 

judeţean, 3.187 mandate de primar şi 40.311 mandate de consilier local.  

Dintre cele peste 3.000 de mandate de primar, 102 au fost mandate de primar de 

municipiu, 1 de primar general, 6 mandate de primar de sector, 217 mandate de primar de 

oraş şi 2.861 de mandate de primar de comună. De asemenea, au fost atribuite peste 

40.000 de mandate de consilier local, din care 166 de mandate de consilier de sector şi 55 

de mandate de consilier în Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 
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Numărul candidaţilor la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale 
din 10 iunie 2012  a fost: 

 
 
 

 
Nr. candidaţi la 

funcţia de 
primar 

Nr. candidaţi la 
funcţia de 

preşedinte al 
consiliului judeţean

Nr. candidaţi la 
funcţia de consilier 

judeţean 

Nr. candidaţi la 
funcţia de consilier 

local 

14.139 368 15.632 255.277 

      

     Birourile electorale de circumscripţie ale celor şase sectoare ale Municipiului 

Bucureşti au înregistrat 109 candidaţi la funcţia de primar de sector, astfel:  

 

Primăria                                                     Număr candidaţi înscrişi 
Primăria sectorului 1  18 
Primăria sectorului 2 16 

Primăria sectorului 3 19 

Primăria sectorului 4 16 

Primăria sectorului 5 21 

Primăria sectorului 6 19 
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V.3 Rezultatul alegerilor 

 
Rata de participare la urne în data de 10 iunie 2012 pentru alegerea preşedinţilor de consilii judeţene a fost de 57,46 %, faţă de 50,67 
% la alegerile locale din 2008. După centralizarea proceselor verbale sosite şi validate la Biroul Electoral Central s-au înregistrat 
următoarele rezultate: 

 
Alegeri locale 10 Iunie 2012 - 24 Iunie 2012  
Preşedinţi de consilii judeţene aleşi 
 

 Judeţ Nume candidat Denumirea formaţiunii politice 

1 ALBA DUMITREL ION PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL 
2 ARAD IOŢCU PETRU-NICOLAE MIŞCAREA CREŞTIN-LIBERALĂ 
3 ARGEŞ NICOLESCU CONSTANTIN UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ 
4 BACAU BENEA DRAGOŞ ADRIAN UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ 
5 BIHOR POPA CORNEL UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ 
6 BISTRIŢA-NĂSĂUD MOLDOVAN EMIL RADU UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ 
7 BOTOŞANI ŢURCANU FLORIN UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ 
8 BRAŞOV CĂNCESCU ARISTOTEL ADRIAN UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ 
9 BRAILA GHEORGHE-BUNEA STANCU UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ 
10 BUZAU BÎGIU MARIAN CRISTINEL UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ 
11 CARAŞ-SEVERIN FRUNZĂVERDE SORIN UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ 
12 CĂLĂRAŞI FILIPESCU RĂDUCU-GEORGE UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ 
13 CLUJ UIOREANU HOREA-DORIN UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ 
14 CONSTANŢA CONSTANTINESCU NICUŞOR-DANIEL UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ 
15 COVASNA TAMÁS SÁÁNDOR UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 
16 DÂMBOVIŢA ŢUŢUIANU ADRIAN UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ 
17 DOLJ PRIOTEASA ION UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ 
18 GALAŢI DOBROVICI-BACALBAŞA NICOLAE UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ 
19 GIURGIU MUSTĂŢEA VASILE UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ 
20 GORJ CĂLINOIU I. ION UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ 
21 HARGHITA BORBOLY CSABA UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 
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22 HUNEDOARA MOLOŢ MIRCEA-IOAN UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ 
23 IALOMIŢA CIUPERCĂ VASILE SILVIAN UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ 
24 IAŞI ADOMNIŢEI CRISTIAN MIHAI UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ 
25 ILFOV PETRACHE MARIAN UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ 
26 MARAMUREŞ CICEU ZAMFIR-FLORE UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ 
27 MEHEDINŢI DUICU IOAN-ADRIAN UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ 
28 MUREŞ DOBRE CIPRIAN MINODOR UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ 
29 NEAMŢ TĂRÂŢĂ CULIŢĂ ALIANŢA ELECTORALĂ POPULARĂ PROGRESISTĂ 

EUROPEANĂ LIBERALĂ 
30 OLT STĂNESCU PAUL UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ 
31 PRAHOVA COSMA MIRCEA UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ 
32 SATU MARE ŞTEF MIHAI ADRIAN UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ 
33 SALAJ MARC TIBERIU UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ 
34 SIBIU CINDREA IOAN UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ 
35 SUCEAVA NECHIFOR CĂTĂLIN IOAN UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ 
36 TELEORMAN DRAGNEA NICOLAE LIVIU UNIUNEASOCIAL LIBERALĂ 
37 TIMIŞ BOJIN TITU UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ 
38 TULCEA TEODORESCU HORIA UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ 
39 VASLUI BUZATU DUMITRU UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ 
40 VÂLCEA CÎLEA ION UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ 
41 VRANCEA OPRIŞAN MARIAN UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ 
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Rata de participare la urne în data de 10 iunie 2012 şi în data de 24 iunie 2012 la alegerea autorităţilor administraţiei publice locale a 
fost de 56,26 %, comparativ cu 48,86 % la alegerile locale din 2008. După centralizarea proceselor verbale sosite şi validate la Biroul 
Electoral Central s-au înregistrat următoarele rezultate: 
 
Alegeri locale 10  Iunie 2012 - 24 Iunie 2012  
Situaţia mandatelor repartizate pe partide 
 

Denumirea partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor 
electorale ori menţiunea "Candidat independent" 

Mandate pentru 
PREŞEDINŢI CONSILII 

JUDEŢENE 

Mandate pentru PRIMARI *) Mandate pentru 
CONSILIERI LOCALI *) 

Mandate pentru 
CONSILIERI JUDEŢENI 

 Număr Procente Număr Procente Număr Procente Număr Procente 

Total Tara 41 100.00 3186 100.00 40256 100.00 1338 100.00 
ALIANŢA CIVICĂ DEMOCRATĂ A ROMILOR     28 0.06   
ALIANŢA CIVICĂ PENTRU COMUNITATE     22 0.05   
ALIANŢA DE CENTRU - DREAPTA PARTIDUL NAŢIONAL 
LIBERAL - PARTIDUL CONSERVATOR 

  27 0.84 248 0.61   

ALIANŢA ELECTORALĂ PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT-
PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL 

  2 0.06 13 0.03   

ALIANŢA ELECTORALĂ POPULARĂ PROGRESISTĂ 
EUROPEANĂ LIBERALĂ 

1 2.43 36 1.12 405 1.00 14 1.04 

ALIANŢA ELECTORALĂ PSD+PNL MEHEDINŢI   2 0.06 11 0.02   
ALIANŢA ELECTORALĂ PSD-PC VÂLCEA     16 0.03   
ALIANŢA ELECTORALĂ PSD-PNL FUNDENI     2    
ALIANŢA ELECTORALĂ PSD-PNL GRĂDIŞTEA     4    
ALIANŢA ELECTORALĂ PSD-PNL VÂLCEA   22 0.69 144 0.35   
ALIANŢA PENTRU ARGEŞ ŞI MUSCEL   24 0.75 321 0.79 7 0.52 
ALIANŢA PENTRU BACĂU   18 0.56 204 0.50   
ALIANŢA PENTRU COMUNA NOASTRĂ     3    
ALIANŢA PENTRU CONSTANŢA     4    
ALIANŢA PENTRU IALOMIŢA   15 0.47 204 0.50 7 0.52 
ALIANŢA PENTRU IAŞI         
ALIANŢA PENTRU MEDGIDIA         
ALIANŢA PENTRU MOGOŞOIAIA     3    
ALIANŢA PENTRU MUREŞ   10 0.31 122 0.30 6 0.44 
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ALIANŢA PENTRU NEGRILEŞTI     3    
ALIANŢA PENTRU PROGRES   10 0.31 192 0.47 8 0.59 
ALIANŢA PENTRU TELEORMAN   23 0.72 301 0.74 8 0.59 
ALIANŢA PENTRU VIITOR ÎN COMUNA PETRU-RAREŞ     2    
ALIANŢA PENTRU VIITORUL BRĂILEI   13 0.40 172 0.42 8 0.59 
ALIANŢA PENTRU VRANCEA   9 0.28 230 0.57 7 0.52 
ALIANŢA POPULAR-CREŞTINĂ   14 0.43 206 0.51 9 0.67 
ALIANŢA ROMÂNEASCĂ HARGHITA         
ALIANŢA UNIŢI PENTRU TIMIŞOARA         
ALTERNATIVA CIVICĂ ARĂDEANĂ     2    
ASOCIAŢIA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA - RO.AS.IT.         
ASOCIAŢIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA         
ASOCIAŢIA PARTIDA ROMILOR "PRO-EUROPA"   1 0.03 125 0.31   
CANDIDAŢI INDEPENDENŢI   54 1.69 345 0.85 1 0.07 
COMUNITATEA RUŞILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA   1 0.03 22 0.05   
EMNP-MPP     14 0.03   
ERDELYI MAGYAR NEPPÁRT - PARTIDUL POPULAR 
MAGHIAR DIN TRANSILVANIA 

  2 0.06 214 0.53 7 0.52 

 
* inclusiv Municipiul Bucureşti 
 
 
 
Alegeri locale 10  Iunie 2012 - 24 Iunie 2012  
Situaţia mandatelor repartizate pe partide 
 
Denumirea partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor 
electorale ori menţiunea "Candidat independent" 

Mandate pentru PREŞEDINŢI 
CONSILII JUDEŢENE 

Mandate pentru PRIMARI *) Mandate pentru 
CONSILIERI LOCALI *) 

Mandate pentru 
CONSILIERI JUDEŢENI 

 Număr Procente Număr Procente Număr Procente Număr Procente 

Total Tara 41 100.00 3186 100.00 40256 100.00 1338 100.00 
FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN 
ROMÂNIA 

        

FORŢA CIVICĂ     6 0.01   
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FORŢA DEMOCRATĂ DIN ROMÂNIA     1    
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN 
ROMÂNIA 

  9 0.28 72 0.17 11 0.82 

MIŞCAREA CREŞTIN-LIBERALĂ 1 2.43 39 1.22 341 0.84 13 0.97 
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI   28 0.87 320 0.79 11 0.82 
MIŞCAREA PENTRU NOUL GIURGIU   6 0.18 89 0.22 4 0.29 
MIŞCAREA PENTRU NOUL MEHEDINŢI   34 1.06 298 0.74 13 0.97 
PARTIDUL "TOTUL PENTRU ŢARĂ"     2    
PARTIDUL ALIANŢA SOCIALISTĂ     34 0.08   
PARTIDUL CIVIC MAGHIAR - MAGYAR POLGÁRI PÁRT   7 0.21 266 0.66 7 0.52 
PARTIDUL CONSERVATOR   15 0.47 386 0.95   
PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL 1 2.43 498 15.63 6360 15.79 212 15.84 
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN   3 0.09 185 0.45 2 0.14 
PARTIDUL NAŢIONAL DEMOCRAT CREŞTIN     13 0.03   
PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL   265 8.31 3150 7.82 2 0.14 
PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL + PARTIDUL 
POPORULUI 

        

PARTIDUL NAŢIONAL ŢĂRĂNESC CREŞTIN 
DEMOCRAT 

  3 0.09 142 0.35   

PARTIDUL NOUA GENERAŢIE CREŞTIN DEMOCRAT   1 0.03 108 0.26   
PARTIDUL POPORULUI     25 0.06   
PARTIDUL POPORULUI - DAN DIACONESCU   31 0.97 3132 7.78 134 10.01 
PARTIDUL POPULAR ŞI AL PROTECŢIEI SOCIALE     8 0.01   
PARTIDUL PRODEMO     15 0.03   
PARTIDUL ROMÂNIA MARE   7 0.21 601 1.49   
PARTIDUL ROMÂNIEI EUROPENE         
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT   379 11.89 4116 10.22 3 0.22 
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR -
PSDM 

        

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN     16 0.03   
PARTIDUL UNIUNEA ECOLOGISTA DIN ROMÂNIA     26 0.06   
PARTIDUL VERDE   2 0.06 124 0.30   
UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT - ROMÂNIA   1 0.03 8 0.01   
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UNIUNEA CROAŢILOR DIN ROMÂNIA   1 0.03 6 0.01   
UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA     3    
UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-
MUSULMANI DIN ROMÂNIA 

    5 0.01   

 
 
* inclusiv Municipiul Bucureşti 
 
 
 
 
 
Alegeri locale 10  Iunie 2012 - 24 Iunie 2012  
Situaţia mandatelor repartizate pe partide 
 
Denumirea partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor 
electorale ori menţiunea "Candidat independent" 

Mandate pentru 
PREŞEDINŢI CONSILII 
JUDEŢENE 

Mandate pentru PRIMARI *) Mandate pentru 
CONSILIERI LOCALI *) 

Mandate pentru CONSILIERI 
JUDEŢENI 

 Număr Procente Număr Procente Număr Procente Număr Procente 

Total Tara 41 100.00 3186 100.00 40256 100.00 1338 100.00 
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 2 4.87 203 6.37 2261 5.61 88 6.57 
UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA         
UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ŞI CEHILOR 
DIN ROMÂNIA 

    19 0.04   

UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA         
UNIUNEA INDEPENDENTĂ PENTRU SIGHIŞOARA     3    
UNIUNEA NAŢIONALĂ A COMUNITĂŢILOR DE RROMI     8 0.01   
UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL 
ROMÂNIEI 

  25 0.78 1005 2.49 13 0.97 

UNIUNEA PENTRU MARAMUREŞ PDL UNPR   1 0.03 8 0.01 9 0.67 
UNIUNEA PENTRU TIMIŞ   2 0.06 30 0.07   
UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA     5 0.01   
UNIUNEA POPULARĂ SOCIAL CREŞTINĂ     10 0.02   
UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA     11 0.02   
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UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ 36 87.80 1324 41.55 13154 32.67 723 54.03 
UNIUNEA SOCIAL POPULARĂ   16 0.50 203 0.50 11 0.82 
UNIUNEA SOCIALIST PROGRESISTA ECO         
UNIUNEA SOCIAL-LIBERALĂ CLUJ PSD+PNL   3 0.09 77 0.19   
UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA     22 0.05   
 
* inclusiv Municipiul Bucureşti 
 
Alegeri locale 1 0  Iunie 2012 - 24 Iunie 2012  
Situaţia voturilor valabil exprimate pe partide 
 
Denumirea partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor 
electorale ori menţiunea "Candidat independent" 

Voturi pentru PREŞEDINŢI 
CONSILII JUDEŢENE 

Voturi pentru PRIMARI *) Voturi pentru CONSILIERI 
LOCALI *) 

Voturi pentru CONSILIERI 
JUDEŢENI 

 Număr Procente Număr Procente Număr Procente Număr Procente 

Total Tara 9809257 100.00 10833490 100.00 10652753 100.00 8910442 100.00 
ALIANŢA CIVICĂ DEMOCRATĂ A ROMILOR 4937 0.05 597 0.00 19351 0.18 24949 0.27 
ALIANŢA CIVICĂ PENTRU COMUNITATE 5241 0.05 2072 0.01 4137 0.03 4215 0.04 
ALIANŢA DE CENTRU - DREAPTA PARTIDUL NAŢIONAL 
LIBERAL - PARTIDUL CONSERVATOR 

  52938 0.48 47058 0.44   

ALIANŢA ELECTORALĂ PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT-
PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL 

  2945 0.02 2565 0.02   

ALIANŢA ELECTORALĂ POPULARĂ PROGRESISTĂ 
EUROPEANĂ LIBERALĂ 

100605 1.02 101984 0.94 87381 0.82 93470 1.04 

ALIANŢA ELECTORALĂ PSD+PNL MEHEDINŢI   1695 0.01 1678 0.01   
ALIANŢA ELECTORALĂ PSD-PC VÂLCEA   2683 0.02 1910 0.01   
ALIANŢA ELECTORALĂ PSD-PNL FUNDENI   283 0.00 287 0.00   
ALIANŢA ELECTORALĂ PSD-PNL GRĂDIŞTEA   1172 0.01 943 0.00   
ALIANŢA ELECTORALĂ PSD-PNL VÂLCEA   25384 0.23 21044 0.19   
ALIANŢA PARTIDUL POPULAR EUROPEAN (CREŞTINI 
DEMOCRAŢI) ŞI DEMOCRAŢII EUROPENI - PPE - DE 

643 0.00       

ALIANŢA PENTRU ARGEŞ ŞI MUSCEL 68368 0.69 71247 0.65 63286 0.59 58231 0.65 
ALIANŢA PENTRU BACĂU   44311 0.40 35638 0.33   
ALIANŢA PENTRU COMUNA NOASTRĂ   450 0.00 249 0.00   
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ALIANŢA PENTRU CONSTANŢA   18903 0.17 17615 0.16   
ALIANŢA PENTRU IALOMIŢA   29321 0.27 27517 0.25 25077 0.28 
ALIANŢA PENTRU IAŞI   16972 0.15 8918 0.08   
ALIANŢA PENTRU MEDGIDIA   159 0.00 256 0.00   
ALIANŢA PENTRU MOGOŞOIAIA   818 0.00 742 0.00   
ALIANŢA PENTRU MUREŞ 56446 0.57 63772 0.58 43973 0.41 45179 0.50 
ALIANŢA PENTRU NEGRILEŞTI   83 0.00 194 0.00   
ALIANŢA PENTRU PROGRES 57442 0.58 45145 0.41 45292 0.42 50575 0.56 
ALIANŢA PENTRU TELEORMAN 46032 0.46 53700 0.49 50509 0.47 49153 0.55 
ALIANŢA PENTRU VIITOR ÎN COMUNA PETRU-RAREŞ   255 0.00 201 0.00   
ALIANŢA PENTRU VIITORUL BRĂILEI   31800 0.29 33595 0.31 34268 0.38 
ALIANŢA PENTRU VRANCEA   39168 0.36 37238 0.34 30478 0.34 
ALIANŢA POPULAR-CREŞTINĂ 43699 0.44 46326 0.42 41491 0.38 41495 0.46 
ALIANŢA ROMÂNEASCĂ HARGHITA 2849 0.02 354 0.00 400 0.00 2831 0.03 
ALIANŢA UNIŢI PENTRU TIMIŞOARA   436 0.00 660 0.00 925 0.01 
ALTERNATIVA CIVICĂ ARĂDEANĂ 1165 0.01 640 0.00 949 0.00 732 0.00 
ASOCIAŢIA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA - RO.AS.IT. 1117 0.01   59 0.00 1882 0.02 
ASOCIAŢIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA     356 0.00 362 0.00 
ASOCIAŢIA PARTIDA ROMILOR "PRO-EUROPA" 2912 0.02 4733 0.04 37422 0.35 16059 0.18 
CANDIDAŢI INDEPENDENŢI 731036 7.45 424495 3.91 291951 2.74 25208 0.28 
COMUNITATEA RUŞILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA   1023 0.00 2387 0.02   
EMNP-MPP 4454 0.04 1487 0.01 1737 0.01 4826 0.05 
ERDELYI MAGYAR NEPPÁRT - PARTIDUL POPULAR 
MAGHIAR DIN TRANSILVANIA 

37752 0.38 30835 0.28 44834 0.42 44276 0.49 

FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN 
ROMÂNIA 

    5406 0.05 934 0.01 

FORŢA CIVICĂ 15357 0.15 10721 0.09 13627 0.12 21258 0.23 
FORŢA DEMOCRATĂ DIN ROMÂNIA     134 0.00 195 0.00 
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA 69457 0.70 68821 0.63 56903 0.53 62528 0.70 
MIŞCAREA CREŞTIN-LIBERALĂ 80806 0.82 90571 0.83 74340 0.69 79412 0.89 
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI 58804 0.59 66186 0.61 57470 0.53 57575 0.64 
MIŞCAREA PENTRU NOUL GIURGIU 16403 0.16 17131 0.15 17896 0.16 19093 0.21 
MIŞCAREA PENTRU NOUL MEHEDINŢI 59401 0.60 68731 0.63 55036 0.51 56318 0.63 
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PARTIDUL "TOTUL PENTRU ŢARĂ" 5384 0.05 4221 0.03 11754 0.11 10014 0.11 
PARTIDUL ALIANŢA SOCIALISTĂ 22566 0.23 9970 0.09 15457 0.14 21275 0.23 
PARTIDUL CIVIC MAGHIAR - MAGYAR POLGÁRI PÁRT 40214 0.40 49884 0.46 46071 0.43 36671 0.41 
PARTIDUL CONSERVATOR   63726 0.58 70834 0.66 611 0.00 
PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL 1481319 15.10 1676650 15.47 1543949 14.49 1362797 15.29 
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN 68294 0.69 59658 0.55 102366 0.96 85697 0.96 
PARTIDUL NAŢIONAL DEMOCRAT CREŞTIN 3930 0.04 4923 0.04 7546 0.07 4895 0.05 
PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL 9249 0.09 597637 5.51 543919 5.10 4755 0.05 
 
 
* inclusiv Municipiul Bucureşti 
 
 
Alegeri locale 1 0  Iunie 2012 - 24 Iunie 2012  
Situaţia voturilor valabil exprimate pe partide 
 
Denumirea partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor 
electorale ori menţiunea "Candidat independent" 

Voturi pentru PREŞEDINŢI 
CONSILII JUDEŢENE 

Voturi pentru PRIMARI *) Voturi pentru CONSILIERI 
LOCALI *) 

Voturi pentru CONSILIERI 
JUDEŢENI 

 Număr Procente Număr Procente Număr Procente Număr Procente 

Total Tara 9809257 100.00 10833490 100.00 10652753 100.00 8910442 100.00 
PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL + PARTIDUL 
POPORULUI 

  138 0.00 183 0.00   

PARTIDUL NAŢIONAL ŢĂRĂNESC CREŞTIN 
DEMOCRAT 

32784 0.33 22944 0.21 56932 0.53 46663 0.52 

PARTIDUL NOUA GENERAŢIE CREŞTIN DEMOCRAT 34094 0.34 19143 0.17 41842 0.39 18343 0.20 
PARTIDUL POPORULUI 54497 0.55 22329 0.20 43790 0.41 62048 0.69 
PARTIDUL POPORULUI - DAN DIACONESCU 906068 9.23 790466 7.29 932823 8.75 798583 8.96 
PARTIDUL POPULAR ŞI AL PROTECŢIEI SOCIALE 8928 0.09 4714 0.04 10638 0.09 10525 0.11 
PARTIDUL PRODEMO 4050 0.04 2584 0.02 5623 0.05 5579 0.06 
PARTIDUL ROMÂNIA MARE 168096 1.71 132400 1.22 219621 2.06 179153 2.01 
PARTIDUL ROMÂNIEI EUROPENE   621 0.00 1067 0.01   
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT   753052 6.95 706065 6.62 8666 0.09 
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR - 17447 0.17 3928 0.03 6667 0.06 9254 0.10 
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PSDM 
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN 18045 0.18 8023 0.07 12013 0.11 12373 0.13 
PARTIDUL UNIUNEA ECOLOGISTĂ DIN ROMÂNIA 36666 0.37 15224 0.14 27757 0.26 19696 0.22 
PARTIDUL VERDE 86016 0.87 37719 0.34 69514 0.65 67536 0.75 
UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT - ROMÂNIA   1635 0.01 1164 0.01   
UNIUNEA CROAŢILOR DIN ROMÂNIA   723 0.00 568 0.00   
UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA 874 0.00 80 0.00 453 0.00 860 0.00 
UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-
MUSULMANI DIN ROMÂNIA 

  1121 0.01 2991 0.02   

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 485666 4.95 421794 3.89 457146 4.29 491864 5.52 
UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA     532 0.00   
UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ŞI CEHILOR 
DIN ROMÂNIA 

  435 0.00 2567 0.02 191 0.00 

UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA     487 0.00 916 0.01 
UNIUNEA INDEPENDENTĂ PENTRU SIGHIŞOARA   3153 0.02 2044 0.01   
UNIUNEA NAŢIONALĂ A COMUNITĂŢILOR DE RROMI   485 0.00 5874 0.05 2430 0.02 
UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL 
ROMÂNIEI 

199372 2.03 410880 3.79 321504 3.01 217241 2.43 

UNIUNEA PENTRU MARAMUREŞ PDL UNPR 51303 0.52 3743 0.03 5911 0.05 43402 0.48 
UNIUNEA PENTRU TIMIŞ 15069 0.15 30085 0.27 18369 0.17 14778 0.16 
UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA     697 0.00   
UNIUNEA POPULARĂ SOCIAL CREŞTINĂ 6829 0.06 2417 0.02 8105 0.07 8056 0.09 
UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA   491 0.00 1647 0.01 1138 0.01 
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ 4497823 45.85 4157389 38.37 4016712 37.70 4437985 49.80 
UNIUNEA SOCIAL POPULARĂ 81710 0.83 63757 0.58 56451 0.52 68407 0.76 
UNIUNEA SOCIALIST PROGRESISTA ECO 8038 0.08 88 0.00 196 0.00 1751 0.01 
UNIUNEA SOCIAL-LIBERALĂ CLUJ PSD+PNL   13348 0.12 14817 0.13   
UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA   1565 0.01 3452 0.03 4785 0.05 
 
 
* inclusiv Municipiul Bucureşti 
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Rata de participare la urne în data de 10 iunie 2012 pentru alegerea consiliului general şi al primarului general al Municipiului 
Bucureşti a fost de 45,05 %, comparativ cu 31,36 % la alegerile locale din 2008. După centralizarea proceselor verbale sosite şi 
validate la Biroul Electoral Central s-au înregistrat următoarele rezultate: 
 
Alegeri locale 10 Iunie 2012 - 24 Iunie 2012 
Mandate atribuite pentru CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 
                                                                                        Partid                                        Număr mandate 
 
MUNICIPIUL BUCUREŞTI Total Municipiul Bucureşti 55 
 UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ 37 

 PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL 11 

 PARTIDUL POPORULUI - DAN DIACONESCU 7 

 
 
Alegeri locale 10 Iunie 2012 - 24 Iunie 2012 
Rezultate înregistrate pentru PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Denumirea partidelor politice, 
organizaţiilor aparţinând 
minorităţilor naţionale, 

alianţelor politice, alianţelor 
electorale, numele şi prenumele 

candidaţilor independenţi 

Număr de voturi valabil 
exprimate obţinute 

În procente faţă de total voturi 
valabil exprimate 

OPRESCU SORIN MIRCEA CANDIDAT INDEPENDENT 430512 54,79 
PRIGOANĂ VASILE-SILVIU PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL 134552 17,12 
MOCANU VASILE-HORIA PARTIDUL POPORULUI DAN-

DIACONESCU 
74290 9,45 

DAN NICUŞOR DANIEL CANDIDAT INDEPENDENT 66649 8,48 
BECALI GEORGE PARTIDUL NOUA GENERAŢIE 

CREŞTIN DEMOCRAT 
25076 3,19 

IORDĂNESCU ANGHEL UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU 
PROGRESUL ROMÂNIEI 

16095 2,04 
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POPEANGĂ PETRE PARTIDUL ROMÂNIA MARE 8913 1,13 
IONESCU CONSTANTIN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 

AL MUNCITORILOR - PSDM 
7683 0,97 

LINCU VASILE PARTIDUL UNIUNEA 
ECOLOGISTĂ DIN ROMÂNIA 

3991 0,50 

COJOCARU CONSTANTIN PARTIDUL POPORULUI 3749 0,47 
GEORGESCU IONUŢ  PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN 3621 0,46 
COLUMBEANU ADRIAN IRINEL PARTIDUL POPULAR ŞI AL 

PROTECŢIEI SOCIALE 
3473 0,44 

DOBRESCU FLORIN PARTIDUL “TOTUL PENTRU 
ŢARĂ” 

1891 0,24 

DIMA PETRICĂ PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN 1500 0,19 
TEODOSIU-IONIŢĂ IOAN PARTIDUL ALIANŢA 

SOCIALISTĂ 
1467 0,18 

GRIGORIU ADRIAN PARTIDUL NAŢIONAL 
DEMOCRAT CREŞTIN 

1213 0,15 

VLADU ALEXANDRU ALIANŢA PARTIDUL POPULAR 
EUROPEAN (CREŞTINI 
DEMOCRAŢI) ŞI DEMOCRAŢII 
EUROPENI – PPE – DE  

643 0,08 

ROMAN NICOLAE PARTIDUL PRODEMO 421 0,05 
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VI. IREGULARITĂŢI ŞI DEFICIENŢE ÎN PROCESUL ELECTORAL 
 
 

           În conformitate cu prevederile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

Autoritatea Electorală Permanentă a monitorizat în teritoriu modul în care a decurs 

procesul electoral, pe parcursul alegerilor din 10 iunie 2012, iar acolo unde a fost cazul şi 

cu ocazia repetării scrutinului în data de 24 iunie 2012. Alegerile locale s-au desfăşurat 

potrivit literei şi spiritului legii, în condiţii de corectitudine, în marea majoritate a 

situaţiilor, de o manieră transparentă, într-un climat de competiţie democratică. Cu toate 

acestea, la nivelul filialelor teritoriale ale Autorităţii Electorale Permanente, în cadrul 

secţiilor de votare, au fost înregistrate numeroase nereguli şi disfuncţionalităţi, care au 

făcut obiectul unor semnalări, întâmpinări şi contestaţii către birourile electorale de 

circumscripţie judeţene, către Biroul Electoral Central sau către organele abilitate să 

constate şi să sancţioneze respectivele fapte contravenţionale şi infracţiuni electorale. 

Totodată, observatorii interni şi internaţionali ai unor organizaţii non-guvernamentale, 

reprezentanţii formaţiunilor politice şi ai presei scrise şi audiovizuale au confirmat la 

rândul lor existenţa unor iregularităţi şi deficienţe în derularea procesului votării, 

atrăgându-se astfel atenţia asupra unor imperfecţiuni de ordin legislativ, a unor carenţe de 

ordin tehnic şi procedural ce au impietat asupra bunei desfăşurări a participării la urne a 

cetăţenilor. 

           Folosind informaţiile provenite de la filialele teritoriale ale Autorităţii Electorale 

Permanente, rapoartele şi situaţiile prezentate de Ministerul Administraţiei şi Internelor 

cât şi semnalările susţinute cu probe făcute de organizaţiile non-guvernamentale sau 

apărute în mass-media, se poate realiza o tipologie a evenimentelor negative atât la 

nivelul oficialilor electorali, cât şi al votanţilor, dar şi al altor actori ai procesului electoral 

(funcţionari publici, reprezentanţi ai partidelor etc.). Această metodă de clasificare a 

incidentelor şi infracţiunilor electorale în tentative de fraudă şi malpraxis este utilizată la 

nivel internaţional pentru că oferă o imagine mai clară şi mai uşor interpretabilă asupra 

persoanelor implicate şi a intenţiei faptelor săvârşite. De asemenea, prin intermediul 

acestei tipologii se poate realiza o delimitare foarte precisă a evenimentelor care pot fi 

considerate drept tentative de fraudă electorală şi a neglijenţelor în organizarea şi 
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desfăşurarea scrutinurilor, care de asemenea pot duce la apariţia fenomenului mult mai 

grav al fraudei electorale. 

 

 Fraudă electorală Malpraxis electoral 
Elemente 
implicate 

Persoane 
sau 

instituţii 
posibil 

implicate 

Oficiali electorali, alte 
persoane oficiale publice 

Oficiali electorali, alte 
persoane oficiale publice, 
instituţii implicate în 
organizarea alegerilor 

Fapta 
întreprinsă 

- neaplicarea unitară a 
dispoziţiilor legale privind 
organizarea şi desfăşurarea 
procesului electoral cu 
privire la buletinele de vot 
anulate, utilizarea urnei 
mobile, anularea buletinelor 
de vot neîntrebuinţate; 
- falsificarea de documente 
electorale; 
- favorizarea votului 
multiplu prin distribuirea a 
două sau a mai multor 
buletine de vot de aceeaşi 
categorie; 
- exercitarea dreptului de 
vot fără prezentarea 
documentelor de identitate 
specificate de lege de către 
alegători; 
- dispariţia unor ştampile cu 
menţiunea „VOTAT”; 
- nerespectarea prevederilor 
legale privind aplicarea 
ştampilei de control pe 
buletinele de vot; 
- neaplicarea timbrului 
autocolant pe verso-ul 
cărţilor de identitate ale 
alegătorilor; 
- închiderea secţiilor de 
votare înainte de ora 
oficială stabilită pentru 
închiderea urnelor; 
- încălcarea prin diverse 
metode a secretului votului; 

- organizarea 
necorespunzătoare a 
scrutinului, dotarea precară, 
amenajarea în grabă şi 
nefuncţională a secţiilor de 
votare; 
- nesancţionarea unor fapte 
interzise prin acte 
normative (spre exemplu: 
interzicerea accesului în 
cabine de vot cu orice fel de 
aparatură de înregistrare sau 
preluare de imagini pentru 
asigurarea caracterului liber 
exprimat şi secret al votului, 
interzicerea accesului a 
două persoane în acelaşi 
timp în cabina de vot); 
- neacreditarea sau 
împiedicarea accesului în 
secţia de votare a unor 
observatori din partea 
organizaţiilor 
nonguvernamentale sau 
reprezentanţi ai mass- 
media; 
- nerespectarea prevederilor 
legale privind radierea 
persoanelor înscrise în 
extrasul de pe copia listei 
electorale permanente 
complementare sau 
suplimentare din celelalte 
liste existente la secţia de 
votare; 
- distribuirea de buletine de 
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vot pentru o circumscripţie 
electorală către birourile 
electorale ale secţiilor de 
votare din altă 
circumscripţie electorală; 
- întocmirea proceselor 
verbale de constatare a 
rezultatelor scrutinului, cu 
inexactităţi, date greşite, 
ştersături etc.; 
- implicarea instituţiilor 
publice în timpul 
campaniilor electorale. 

Intenţia 
faptei 

Acţiunile sau omisiunile 
sunt făcute deliberat  

Ingerinţa poate rezulta din 
neglijenţă în organizarea 
procesului electoral. O 
organizare defectuoasă a 
alegerilor poate duce la o 
creştere a numărului de 
fraude, chiar dacă nu a 
existat o intenţie în acest 
sens. 

Rezultatul 
posibil al  

faptei 

Denaturează voinţa 
cetăţenilor. Acest rezultat se 
poate manifesta ca o 
ingerinţă în dreptul fiecărui 
individ de a vota, sau ca o 
alterare a numărului de 
voturi obţinute de 
competitorii electorali. 

Poate duce la apariţia de 
nereguli în procesul 
electoral, unele dintre ele 
putând determina rezultate 
ale scrutinului care nu mai 
reflectă voinţa populară. 

 

 

 Fraudă electorală Malpraxis electoral 
Elemente 
implicate 

Persoane 
sau 

instituţii 
posibil 

implicate 

Votanţi, partide politice, 
candidaţi, reprezentanţi 
mass-media 

Partide politice, candidaţi 

Fapta 
întreprinsă 

- falsificarea de documente 
electorale; 
- exercitarea dreptului de 
vot fără prezentarea 
documentelor de identitate 
specificate de lege; 
- dispariţia unor ştampile cu 

- continuarea campaniei în 
ziua votării; 
- distrugerea şi îndepărtarea 
ilegală a însemnelor 
electorale în timpul 
campaniei; 
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menţiunea „VOTAT”; 
- oferirea de bani şi alte 
foloase în scopul 
determinării alegătorilor de 
a vota într-un anumit mod; 
- suspiciuni de turism 
electoral prin organizarea 
deplasării în grup cu 
autocare a alegătorilor către 
secţiile de votare; 
- încălcarea prin diverse 
metode a secretului votului; 

Intenţia 
faptei 

Acţiunile sau omisiunile 
sunt făcute deliberat.  

Ingerinţa poate rezulta din 
neglijenţă în organizarea 
procesului electoral. O 
organizare defectuoasă a 
alegerilor poate duce la o 
creştere a numărului de 
fraude, chiar dacă nu a 
existat o intenţie în acest 
sens. 

Rezultatul 
posibil al  

faptei 

Denaturează voinţa 
cetăţenilor. Acest rezultat se 
poate manifesta ca o 
ingerinţă în dreptul fiecărui 
individ de a vota, sau ca o 
alterare a numărului de 
voturi obţinute de 
competitorii electorali. 

Poate duce la apariţia de 
nereguli în procesul 
electoral, unele dintre ele 
putând determina rezultate 
ale scrutinului care nu mai 
reflectă voinţa populară. 

 

           Potrivit datelor oficiale furnizate de reprezentanţii Ministerului Administraţiei şi 

Internelor, în perioada campaniei electorale, adică între 11 mai - 7 iunie, la nivelul 

întregii ţări au fost înregistrate 2.380 de incidente. Cel mai mare număr de incidente s-a 

înregistrat în Dâmboviţa (195) şi Buzău (138). Cel mai mic număr s-a constatat în 

judeţele Covasna (10), Sălaj (14) şi Harghita (15). În urma acestor sesizări au fost 

aplicate 878 sancţiuni contravenţionale, cu o valoare totală de 35.960 de lei, cele mai 

multe înregistrându-se în Brăila (68), Dâmboviţa (65), Mehedinţi (43). Încălcarea 

prevederilor articolelor 103-113 din capitolul 5 din Legea nr. 67/2004, odată semnalate, 

au făcut obiectul cercetării penale în vederea aplicării pedepselor şi sancţiunilor 

contravenţionale.  

http://go.adevolution.bbelements.com/please/redirect/14561/21/6/4/!uwi=1280;uhe=1024;uce=1;param=251239/251957_1_?�
http://go.adevolution.bbelements.com/please/redirect/14561/21/6/4/!uwi=1280;uhe=1024;uce=1;param=251239/251957_1_?�
http://go.adevolution.bbelements.com/please/redirect/14561/21/6/4/!uwi=1280;uhe=1024;uce=1;param=251239/251957_1_?�
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           În ziua alegerilor, potrivit datelor furnizate de Ministerul Administraţiei şi 

Internelor, au fost semnalate 1.237 de incidente electorale, 472 dintre acestea, respectiv 

38,1 la sută fiind confirmate. Din totalul reclamaţiilor, 210 incidente au vizat fapte 

penale, 23 fiind cu autori necunoscuţi şi 187 cu autori cunoscuţi. Totodată, au fost 

sesizate 176 de cazuri de mită electorală, dintre care 61 au fost confirmate. S-au 

înregistrat şi 120 de cazuri de continuare a campaniei electorale în ziua alegerilor, fiind 

date 53 de amenzi. Alte 14 sesizări au fost pentru vot multiplu, dintre care opt confirmate, 

iar în 21 de cazuri a fost reclamat votul fără drept, 16 fiind confirmate. În ziua alegerilor 

au fost constituite 262 de dosare penale, în care sunt cercetate 320 de persoane, şase 

dintre acestea fiind reţinute. Totodată, în ziua alegerilor locale au fost date 156 de 

sancţiuni, în valoare de 106.000 de lei. 

Alegeri anulate şi repetate ca urmare a deciziilor Biroului Electoral Central 

            În urma cererilor de anulare a alegerilor din 10 iunie primite, Biroul Electoral 

Central a decis admiterea solicitărilor în cinci cazuri. Comparativ cu situaţia constatată la 

alegerile locale din anul 2008, se observă o creştere a numărului cazurilor în care Biroul 

Electoral Central a decis anularea şi repetarea scrutinului. De asemenea, trebuie subliniat 

faptul că la alegerile din urmă cu patru ani s-a dispus anularea şi repetarea votului în 

cazul a trei comune din judeţele Ilfov şi Bacău, în timp ce la alegerile locale din iunie 

2012 s-a luat această decizie inclusiv la nivelul oraşului Mangalia. Această situaţie arată 

o intensificare şi eficientizare a mecanismelor de combatere a tentativelor de fraudă 

electorală şi dovedeşte consolidarea implicării active a tuturor factorilor angrenaţi în 

procesul electoral (oficiali electorali, autorităţile statului, ONG-uri, mass-media, 

candidaţi sau alegători) cu scopul organizării unui scrutin în care toate suspiciunile de 

fraudă să fie verificate şi anchetate de instituţiile abilitate. 

            Motivaţia deciziilor şi descrierea pe scurt a situaţiilor semnalate vor fi expuse în 

continuare.  

 

Cazul comunei Moieciu, judeţul Braşov: Biroul Electoral Central a decis anularea 

alegerilor pentru funcţia de primar în urma constatării existenţei mai multor neregularităţi 

evidente care au fost de natură să influenţeze atribuirea mandatului. Cererea de anulare a 

http://content.ad20.net/Storage/279572_71F65B741F8746FB974695E91281B90F/index.html?id=279572&dir=http%3A//content.ad20.net/Storage/279572_71F65B741F8746FB974695E91281B90F/&trk=1&trkimg=http%3A//core.ad20.net/x0.gif&click=http%3A//core.ad20.net/click&site=mediafax&zone=Special&params=%26snocache%3D1344319626181_41666652774438264%26spgid%3D19599705794826148%26sck%3Dy%26sfver%3D11%26f1pgad%3D2%26__x1ts%3D4cc86fea%26sww%3D1280%26swh%3D933%26sifr%3D0%26pub%3D62%26site%3D3278%26section%3D461%26zone%3D78%26size%3D0x0%26xcrid%3D279572%26xgeo%3DRO%7C10%7C0%7CBucharest%7C%7C0%7C%26x1guid%3D593402301093296304%26x1ctxkw%3D__context&dtime=15&url=http%3A//www.mediafax.ro/social/oficial-rezultate-partiale-alegeri-locale-2012-usl-53-27-pdl-15-80-si-psd-9-93-la-primari-datele-furnizate-de-bec-live-text-9730522�
http://content.ad20.net/Storage/279572_71F65B741F8746FB974695E91281B90F/index.html?id=279572&dir=http%3A//content.ad20.net/Storage/279572_71F65B741F8746FB974695E91281B90F/&trk=1&trkimg=http%3A//core.ad20.net/x0.gif&click=http%3A//core.ad20.net/click&site=mediafax&zone=Special&params=%26snocache%3D1344319626181_41666652774438264%26spgid%3D19599705794826148%26sck%3Dy%26sfver%3D11%26f1pgad%3D2%26__x1ts%3D4cc86fea%26sww%3D1280%26swh%3D933%26sifr%3D0%26pub%3D62%26site%3D3278%26section%3D461%26zone%3D78%26size%3D0x0%26xcrid%3D279572%26xgeo%3DRO%7C10%7C0%7CBucharest%7C%7C0%7C%26x1guid%3D593402301093296304%26x1ctxkw%3D__context&dtime=15&url=http%3A//www.mediafax.ro/social/oficial-rezultate-partiale-alegeri-locale-2012-usl-53-27-pdl-15-80-si-psd-9-93-la-primari-datele-furnizate-de-bec-live-text-9730522�
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alegerilor a fost formulată de Partidul Naţional Liberal. Evenimentele reţinute în 

motivarea BEC au fost următoarele:  

• modificarea arbitrară a procesului-verbal întocmit de biroul electoral al secţiei de 

votare nr. 5 din comuna Moieciu, ca urmare a constatării nulităţii unor buletine de 

vot declarate valabile; 

• Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală nr. 37 Moieciu a declarat nule 3 

voturi considerate valabile de către biroul electoral al secţiei de votare şi 

exprimate în favoarea candidatului PNL; 

• Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală nr. 37 Moieciu a analizat 

valabilitatea voturilor, deşi nu a fost sesizat cu o contestaţie în acest sens, conform 

prevederilor legale; 

• prin încălcarea competenţei materiale stabilite de prevederile legale, soluţia 

adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală nr. 37 Moieciu a fost de 

natură să modifice atribuirea mandatului de primar. 

 

Cazul comunei Răsmireşti, judeţul Teleorman: Biroul Electoral Central a decis 

anularea alegerilor pentru funcţia de primar în urma constatării existenţei mai multor 

neregularităţi evidente care au fost de natură să influenţeze atribuirea mandatului. Cererea 

de anulare a alegerilor a fost formulată de Alianţa pentru Teleorman. Evenimentele 

reţinute în motivarea BEC au fost următoarele: 

• diferenţa între voturile valabil exprimate pentru primii doi candidaţi este de 4 

voturi, conform procesului-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea 

rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatului pentru funcţia de primar, întocmit 

de Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală nr. 68 Răsmireşti; 

• potrivit aceluiaşi proces-verbal, numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la 

urne, înscrişi în listele electorale din circumscripţia electorală, consemnat la pct. b 

este 647, iar în urma deschiderii urnelor au fost numărate 653 de voturi, care 

includ 633 de voturi valabil exprimate şi 20 de voturi nule, conform procesului-

verbal; 

• având în vedere diferenţa de 4 voturi dintre primii doi candidaţi, se constată 

existenţa unei fraude, care a fost de natură să influenţeze atribuirea mandatului de 
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primar în circumscripţia electorală respectivă, întrucât numărul voturilor din urne 

a fost mai mare decât numărul alegătorilor prezenţi la vot. 

 

Cazul comunei Târnova, judeţul Arad: Biroul Electoral Central a decis anularea 

alegerilor pentru funcţia de primar în urma constatării existenţei mai multor neregularităţi 

evidente care au fost de natură să influenţeze atribuirea mandatului. Cererea de anulare a 

alegerilor a fost formulată de Mişcarea Creştin - Liberală. Evenimentele reţinute în 

motivarea BEC au fost următoarele: 

• procesul-verbal întocmit de Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală Târnova 

nr. 68, conţine o diferenţă nejustificată de 55 de alegători între numărul total al 

alegătorilor care s-au prezentat la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială şi 

numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna specială; 

• având în vedere diferenţa de 32 de voturi dintre primii doi candidaţi, se constată 

existenţa unei fraude, care a fost de natură să influenţeze atribuirea mandatului de 

primar în circumscripţia electorală respectivă, întrucât numărul alegătorilor care 

au solicitat urna specială a fost mai mic decât numărul alegătorilor care au votat 

efectiv prin această procedură. 

 

Cazul comunei Curcani, judeţul Călăraşi: Biroul Electoral Central a decis anularea 

alegerilor pentru consiliul local şi funcţia de primar în urma constatării existenţei mai 

multor neregularităţi evidente care au fost de natură să influenţeze atribuirea mandatului. 

Cererea de anulare a alegerilor a fost formulată de Alianţa Popular-Creştină. 

Evenimentele reţinute în motivarea BEC au fost următoarele: 

• În secţia de votare nr. 3 din Circumscripţia Electorală nr. 14, în jurul orelor 09-

09.15, reprezentantul Alianţei Popular-Creştine a observat cum unui alegător care 

a precizat că doreşte să voteze un anumit candidat, i s-au înmânat 5 buletine de 

vot, moment în care a comunicat acestei persoane să-i prezinte buletinele de vot 

primite, fiind sesizate organele de poliţie. S-a mai menţionat că, urmare a acestei 

situaţii, alegătorii care se aflau pe holul secţiei de votare au produs dezordine, 

urnele de vot au fost sparte, iar buletinele de vot împrăştiate pe jos; 
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• au fost sustrase buletine de vot din secţia menţionată, acestea fiind observate şi 

filmate de reprezentanţii mass-media în curtea secţiei; 

• din cauza stării de spirit create prin aceste incidente, alegătorii s-au deplasat la 

celelalte două secţii din circumscripţia electorală şi au spart şi urnele din aceste 

secţii fiind posibil să se fi sustras buletine de vot; 

• reprezentanţii alianţei susmenţionate, în cadrul secţiilor de votare, nu au putut 

intra în posesia tuturor proceselor-verbale de constatare a rezultatului alegerilor 

întrucât au fost ridicaţi de organele de poliţie locală din comună; 

• la data producerii acestor evenimente nici preşedintele biroului electoral de 

circumscripţie şi nici locţiitorul acestuia nu se aflau în comuna Curcani, deşi erau 

obligaţi să anunţe deschiderea secţiilor de vot; 

• procesele-verbale au fost modificate fără cunoştinţa membrilor biroului electoral 

de circumscripţie, iar întâmpinările şi contestaţiile făcute de o alianţă politică nu 

au fost soluţionate; 

• în secţia de votare nr.1, una dintre ştampilele de vot a dispărut, procesul de votare 

continuând, iar întâmpinarea formulată în acest sens de reprezentantul alianţei nu 

a fost soluţionată prin hotărâre; 

• caracterul grav al faptelor expuse a determinat intervenţia forţelor de ordine, 

precum şi suspendarea temporară a votării, neexistând certitudinea că voturile real 

exprimate până la momentul producerii incidentelor au fost conservate, ca atare, 

după distrugerea urnelor; 

• se constată că împrejurările menţionate au denaturat scopul procesului electoral, 

conducând la vicierea rezultatului alegerilor prin imposibilitatea stabilirii voinţei 

reale a alegătorilor exprimată prin vot. 

 

Cazul municipiului Mangalia, judeţul Constanţa: Biroul Electoral Central a decis 

anularea alegerilor pentru consiliul local şi funcţia de primar în urma constatării 

existenţei mai multor neregularităţi evidente care au fost de natură să influenţeze 

atribuirea mandatului. Cererile de anulare a alegerilor au fost formulate de Partidul 

Naţional Liberal, Radu Cristian şi Partidul Social Democrat. Evenimentele reţinute în 

motivarea BEC au fost următoarele: 
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• în cadrul unor secţii de votare (nr. 5-8, 10, 13-14, 22-23) procesul de votare a fost 

prelungit cu mult după ora 21 (22,15-22,45) în contextul în care nu a fost emisă o 

hotărâre în condiţiile legii prin care să se fi abrobat prelungirea intervalului orar 

alocat votării; 

• întâmpinările formulate de reprezentanţii formaţiunilor politice, precum şi 

sesizările observatorilor acreditaţi prin care s-a constatat prelungirea orarului de 

votare şi faptul că după ora 21 au fost aduşi votanţi cu autocarul (secţiile de votare 

5,7,8), nu au fost luate în considerare; 

• în dovedirea susţinerilor au fost depuse acte, constând în: procesul-verbal al 

şedinţei din 10 iunie 2012 emis de Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 14 

Constanţa, declaraţiile mai multor observatori din cadrul Societăţii Internaţionale 

pentru Drepturile Omului, Secţia Română, precum şi ale unor alegători, copii ale 

contestaţiilor formulate de reprezentanţii formaţiunilor politice şi răspunsurile la 

acestea, procesele-verbale ale secţiilor de votare din cadrul Circumscripţiei 

Electorale nr. 2 Mangalia; 

• aşa cum rezultă din declaraţiile anexate, procesul electoral de la mai multe secţii 

de votare a fost perturbat de grupuri de persoane care au creat ambuscade cu 

scopul vădit de a bloca accesul cetăţenilor prezenţi în număr foarte mare la urne 

(exemplu declaraţia unui observator de la Societatea Internaţională pentru 

Drepturile Omului, Secţia Română, ce a relatat că în intervalul orar 19-21, în 

spatele grupului de persoane ce a creat ambuscadă la secţia de votare nr. 14 se 

aflau câteva sute de votanţi care reclamau imposibilitatea de a intra în secţie 

pentru a-şi exercita dreptul de vot); 

• în acelaşi sens, a relatat şi un alt observator acreditat la secţia de votare nr. 23, 

menţionând în plus că în jurul orelor 18,30 aproximativ 115 votanţi au fost aduşi 

cu microbuze, iar procesul de vot a continuat până la orele 22,45, contrar 

prevederilor legale. Incidente asemănătoare au fost semnalate şi la alte secţii de 

votare (nr. 8 şi nr. 9) la care votanţii au fost de asemenea transportaţi la vot cu 

microbuze.  
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           În vederea combaterii fenomenului fraudelor electorale, atât autorităţile statului, 

prin intermediul Ministerului Administraţiei şi Internelor, cât şi mai multe organizaţii 

non-guvernamentale reunite sub titulatura “Coaliţia 2012 pentru Alegeri Corecte”, au pus 

la dispoziţia cetăţenilor mijloace prin care aceştia puteau semnala apariţia unor posibile 

tentative de fraudă electorală. Platformele electronice www.votlegal.mai.gov.ro şi 

www.alegericorecte.ro au funcţionat pe întreaga durată a perioadei electorale, oferind 

cetăţenilor informaţii despre incidentele şi tentativele de fraudă semnalate. Pe site-ul 

realizat de cele cinci organizaţii ale societăţii civile reunite în “Coaliţia 2012 pentru 

Alegeri Corecte” (Asociaţia Pro Democraţia, Activewatch – Agenţia de Monitorizare a 

Presei, Centrul de Resurse Juridice, Romani Criss şi Transparency International 

Romania) au fost semnalate incidente referitoare la continuarea campaniei electorale în 

ziua votului, tentative de mită electorală, nereguli în funcţionarea birourilor electorale, 

turism electoral, suspiciuni de vot multiplu etc. 

 Concluzia rezultată în urma analizării tuturor sesizărilor privind neregulile 

apărute în timpul campaniei electorale, în ziua alegerilor şi în procesul de numărare a 

voturilor este că scrutinul pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale s-a 

desfăşurat în condiţii care au respectat toate normele şi prevederile legale interne şi 

internaţionale. Incidentele apărute au fost tratate cu toată responsabilitatea şi seriozitatea 

de către autorităţile statului, dar nu au fost în măsură să afecteze caracterul democratic, 

imparţial şi transparent al procesului electoral. 

 

             

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.votlegal.mai.gov.ro/�
http://www.alegericorecte.ro/�
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VII. CONCLUZII 

 

O serie de aspecte nereglementate sau reglementate incomplet de actuala legislaţie 

a făcut obiectul cererilor şi sesizărilor formulate de candidaţi, reprezentanţi ai partidelor 

politice, membri ai birourilor electorale, cetăţeni.  

             Astfel, atât în timpul desfăşurării activităţilor de control şi îndrumare electorală, 

cât şi pe parcursul monitorizării scrutinului, în urma discuţiilor cu reprezentanţii unităţilor 

administrativ-teritoriale şi cu oficialii electorali de la nivel de circumscripţie judeţeană 

până la nivel de comună, a rezultat o serie de propuneri privind modificarea şi 

completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 

republicată, referitoare la: 

- modalitatea de depunere a listei susţinătorilor în cazul candidaţilor independenţi 

(exemplare originale sau copii); 

- termenul de constituire şi înregistrare a alianţelor electorale; 

- întocmirea şi actualizarea listelor electorale permanente; 

- termenul în care se poate depune contestaţia împotriva soluţiei date de biroul 

electoral de circumscripţie, prevăzută la art. 77 alin. (3) din Legea nr. 67/2004 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- definirea noţiunii de „motive temeinice” pentru exercitarea dreptului de vot cu 

un însoţitor ales, prevăzută de art. 86 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- clarificarea condiţiilor şi documentelor justificative necesare pentru exercitarea 

dreptului de vot cu urna mobilă, prevăzut la art. 87 din Legea nr. 67/2004 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- modul de calcul al termenelor pe ore; 

- competenţa soluţionării contestaţiilor prevăzute la art. 91 alin. (3) din Legea nr. 

67/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- definirea sintagmei „bunuri” în sensul prevederilor art. 109 alin. (1) din Legea 

nr. 67/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 16 alin. 1 -  exemplarul din LEP existent la primărie se actualizează de către 

primar permanent, până la primirea unui nou exemplar din LEP de la BJABDEP 
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(argumentare: nu este specificată perioada în care primarul actualizează LEP, existând 

interpretarea că LEP se actualizează doar în perioada electorală); 

- art. 16 alin. 1 - exemplarul din LEP existent la primărie se actualizează tăind cu o 

linie continuă persoana radiată, iar în spaţiile libere se scriu motivul şi actul care au impus 

radierea (argumentare: nu este specificat modul concret de actualizare a exemplarului din 

LEP aflat la primărie); 

- art. 16 alin. 1 - SPCLEP va transmite primăriilor arondate, lunar, lista cu 

persoanele adăugate şi radiate (persoane care au împlinit 18 ani, care şi-au schimbat 

domiciliul, interzişii judecătoreşti) pentru a se actualiza exemplarul din LEP existent la 

primărie (argumentare: nu există o posibilitate eficientă de a actualiza exemplarul din 

LEP de la primării cu persoanele care împlinesc 18 ani şi care îşi schimbă domiciliul. 

Comunicările de la instanţe cu privire la persoanele care au suspendate drepturile 

electorale nu sunt întotdeauna transmise şi la primării); 

- al doilea exemplar din LEP se predă de către primar la judecătoria la care este 

arondată UAT, în termen de 72 ore de la primirea acestora de la BJABDEP (argumentare: 

nu este specificat faptul că primarul predă al doilea exemplar din LEP la judecătorie şi 

nici termenul de predare); 

- primarul va transmite actualizările din LEP la judecătorie în termen de 48 ore în 

perioadele electorale şi lunar în afara perioadelor electorale (argumentare: nu este 

specificat termenul de transmitere); 

- art. 16 alin. 8 - orice modificare intervenită în LEP, după trimiterea copiilor la 

BESV, se comunică acestuia de către primar în termen de cel mult 24 ore. Comunicarea 

se face în scris sau telefonic. Solicitările telefonice sunt consemnate într-un registru 

special (argumentare: nu există precizarea modului de comunicare către BESV a 

modificărilor apărute în LEP); 

- al doilea exemplar din LEC se predă de către primar la judecătoria la care este 

arondată UAT, în termen de 72 ore de la primirea acestora de la ORI (argumentare: nu 

este specificat faptul că primarul predă al doilea exemplar din LEC la judecătorie şi nici 

termenul de predare); 

- LEC au acelaşi regim ca şi LEP privind păstrarea, actualizarea şi efectuarea 

comunicărilor (argumentare: nu este specificat regimul LEC); 
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- nerespectarea art. 13 alin. 1 lit. a să constituie contravenţie inclusă la art. 103 

(argumentare: nu este prevăzută contravenţie pentru nerespectarea art. 13 alin. 1 lit. a.); 

- art. 86 alin. 2 - persoanele care candidează în circumscripţia în a cărei rază 

teritorială se află secţia de votare respectivă, membrii BESV şi observatorii, nu pot însoţi 

alte persoane în cabina de votare în scopul de a le ajuta să voteze (argumentare: membrii 

BESV propuşi de partidele politice pot fi suspectaţi de influenţarea alegatorilor. La 

observatori, pentru sistem unitar cu Legea 33/2007); 

- HG privind aprobarea modelului listei susţinătorilor - modelul listei 

susţinătorilor pentru alegerea la funcţia de primar, consilier local, preşedinte consiliu 

judeţean sau consilier judeţean să conţină declaraţia persoanei care a întocmit lista pe 

fiecare pagină (argumentare: există posibilitatea interpretării ca declaraţia să fie întocmită 

doar la sfârşitul listei susţinătorilor, care poate avea mai multe pagini); 

            - identificarea categoriilor de persoane cu statut juridic neclar (persoanele 

vârstnice dispărute de la domiciliu şi despre care nu mai există informaţii, conturându-se 

o puternică prezumţie că acestea nu ar mai fi în viaţă; persoanele majore dispărute de la 

domiciliu şi despre care nu mai există informaţii, dar a căror vârstă, potrivit datelor 

oficiale din registrele de evidenţă, nu poate duce la prezumarea decesului; persoane 

dispărute de la domiciliu şi despre care există indicii că ar fi părăsit ţara fără să aibă 

întocmite formele legale) şi a cauzelor care au generat aceste situaţii; 

            - analizarea posibilităţii elaborării unor proiecte de modificare a legislaţiei 

electorale, în sensul adoptării unei proceduri speciale prin care să devină posibilă radierea  

persoanelor cu statut juridic neclar din lista electorală permanentă, cu participarea 

procurorului şi cu asigurarea probelor necesare (anchetă, declaraţii etc.); 

            - elaborarea unui proiect de modificare a legislaţiei electorale privind alegerile 

locale. 

            - art. 13 alin. 1 - organizarea secţiilor de votare în funcţie de numărul de alegători 

şi nu de locuitori (argumentare: o arondare mai concretă a alegătorilor); 

            - nu prevede legea - înaintarea către judecătoria competentă teritorial a unui 

exemplar al listelor electorale permanente (argumentare: unele judecătorii refuză primirea 

unui ex. al l.e.p.); 
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            - nu prevede legea - desemnarea mandatarului financiar de către candidaţii 

independenţi (argumentare: în sprijinul candidaţilor independenţi); 

            - nu prevede legea - desemnarea reprezentanţilor AEP în Birourile Electorale de 

Circumscripţie Judeţene (argumentare: art.14 din Legea nr.35/2008); 

            - art. 89 alin. 1 lit. f - rămâne partea a 2-a a textului literei f) (argumentare: 

simplificarea procedurii de numărare a voturilor); 

            - nu prevede legea - completarea secţiunii a 5-a din capitolul 2 cu prevederea datei 

limită de stabilire a domiciliului de către candidat în circumscripţia respectivă 

(argumentare: eliminarea confuziilor); 

- un alt aspect ce trebuie subliniat este faptul că legea nu prevede operaţiunea de 

centralizare, comunicare şi/sau avizare de către AEP a secţiilor de votare şi nici sancţiuni 

pentru nerespectarea normei de arondare ori a procedurilor de delimitare şi numerotare. 

Cu toate dificultăţile, AEP a realizat centralizarea datelor şi informaţiilor privind 

delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare. Pentru viitor, considerăm deosebit de 

important ca legea după care se desfăşoară alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale să fie modificată, prin introducerea de sancţiuni privind nerespectarea normelor 

legale de arondare şi a procedurilor legale de organizare,  comunicare şi, după caz, 

avizare, luarea în calcul la stabilirea normei de arondare şi a cetăţenilor/alegătorilor 

comunitari, precum şi a celor care au făcut cerere de înregistrare în lista suplimentară 

(alegătorii care doresc să voteze la locul de reşedinţă). 

           Din aceste considerente, o reglementare unitară a modului de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor şi a altor consultări electorale este necesară prin adoptarea 

Codului electoral / Codului de procedură electorală.  
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