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I. CONTEXTUL POLITIC ŞI CADRUL LEGISLATIV 

 

Alegerile parlamentare şi prezidenţiale din 28 noiembrie 2004 au 

fost privite, deopotrivă, de către politicieni, cât şi de către societatea 

civilă ca având o importanţă majoră în perspectiva evenimentelor şi a 

deciziilor care vor influenţa România în perioada premergătoare 

aderării la Uniunea Europeană.  

Odată încheiate capitolele de negociere la sfârşitul anului 2004, 

statul român trebuie să demonstreze, în următorii ani, că îşi respectă 

angajamentele asumate şi că poate gestiona cu succes toate aspectele 

majore de natură politică, economică, legislativă şi administrativă. În 

virtutea acestor imperative şi a necesităţii rezolvării unor probleme 

stringente pentru societatea românească, precum ridicarea nivelului de 

trai al populaţiei sau eradicarea corupţiei - teme, de altfel, predilecte şi 

în campania electorală –, responsabilitatea politică ce trebuia asumată 

de întregul spectru politic se anunţa deosebit de mare. 

În toamna anului 2004, înainte de alegerile parlamentare şi 

prezidenţiale, Parlamentul României avea următoarea configuraţie 

politică:  

 

Camera Deputaţilor 

 Grupul parlamentar al PSD – 158 membri;  

 Grupul parlamentar al P.R.M. – 70 membri;  

 Grupul parlamentar al P.D. – 27 membri;  

 Grupul parlamentar al P.N.L – 27 membri;  
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 Grupul parlamentar al U.D.M.R. – 27 membri;  

 Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale – 18 membri;  

 Deputaţi fără apartenenţă la un grup parlamentar – 15 membri 

Senatul României  

 Grupul parlamentar al PSD – 61 membri;  

 Grupul parlamentar al P.R.M. – 36 membri; 

 Grupul parlamentar al P.D. – 7 membri;  

 Grupul parlamentar al P.N.L – 13 membri;  

 Grupul parlamentar al U.D.M.R. – 12 membri;  

 Senatori fără apartenenţă la un grup parlamentar – 11 membri. 

 

Un factor important, care a contribuit la creşterea competitivităţii 

în interiorul sistemului politic înaintea alegerilor din 28 noiembrie 2004, 

l-a reprezentat gruparea forţelor politice importante în jurul a doi poli: 

Alianţa „Dreptate - Adevăr P.N.L.- P.D.” (D.A.) – alianţă politică şi 

Uniunea Naţională P.S.D.+P.U.R. – alianţă electorală1. Instituirea unui 

astfel de echilibru de forţe pe scena politicii româneşti – afirmat încă de 

la alegerile locale din iunie 2004 –, a avut ecouri favorabile, atât din 

partea mass-media, a analiştilor politici, cât şi din partea politicienilor 

direct implicaţi în acest proces.  

Alegerile generale din 28 noiembrie 2004 s-au desfăşurat într-un 

cadru constituţional şi legal marcat de revizuirea Constituţiei în anul 

2003 şi de adoptarea unei noi legislaţii electorale, care a abrogat legile 

existente în materie din 1992. 

                                                           
1 Uniunea Naţională PSD+PUR a fost înregistrată ca alianţă electorală pe baza 
protocolului de constituire admis prin Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 5 din 
19 octombrie 2004. 
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Revizuirea Constituţiei României2 a adus modificări importante ale 

cadrului legislativ electoral. Una dintre acestea instituie dreptul 

cetăţenilor Uniunii Europene de a alege şi de a fi aleşi în autorităţile 

administraţiei publice locale din România (art.16 alin. (4)), iar alta 

conferă dreptul cetăţenilor români de a fi aleşi în Parlamentul 

European, în condiţiile aderării României la Uniunea Europeană (art. 

38). 

Totodată, au fost aduse o serie de modificări în materia alegerilor 

pentru Camera Deputaţilor şi a Senatului, privind: garantarea egalităţii 

de şanse între bărbaţi şi femei pentru ocuparea funcţiilor şi 

demnităţilor publice - art. 16 alin. (3); reducerea limitei de vârstă 

pentru candidaţii pentru Senat, de la 35 de ani, în reglementarea 

anterioară, la 33 de ani - art. 37 alin. (2); menţionarea, pentru prima 

dată, a Autorităţii Electorale Permanente, a cărei organizare şi 

funcţionare trebuie reglementate prin lege organică – art. 73 alin. (3) 

lit. a). De asemenea, Constituţia revizuită a adus o modificare şi în 

ceea ce priveşte durata mandatului Preşedintelui României, aceasta 

fiind extinsă la 5 ani. Dreptul de vot şi dreptul de a fi ales ale 

cetăţenilor români sunt reglementate de art. 36, respectiv art. 37 din 

Constituţie. 

Pe baza noilor prevederi constituţionale, în anul 2004, 

Parlamentul României a realizat o amplă îmbunătăţire a cadrului 

legislativ electoral. Ea s-a concretizat, în principal, în adoptarea Legii 

                                                           
2 Constituţia României a fost modificată şi completată prin Legea de revizuire a 
Constituţiei României nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, republicată de Consiliul Legislativ, cu 
reactualizarea denumirilor şi dându-se textelor o nouă numerotare, în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.767 din 31 octombrie 2003. 
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nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului3 şi a 

Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României4.  

Una dintre modificările legislaţiei electorale vizează condiţiile de 

reprezentare a minorităţilor naţionale în Parlament. Prin art. 4 alin. (1) 

din Legea nr. 373/2004 se defineşte noţiunea de minoritate 

naţională, iar prin alin. (2) al aceluiaşi articol se stabileşte că 

organizaţiile cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale, legal 

constituite, care nu au obţinut în alegeri cel puţin un mandat de 

deputat sau de senator, au dreptul împreună la un mandat de deputat, 

dacă au întrunit un procentaj de cel puţin 10% din numărul mediu de 

voturi valabil exprimate pe ţară pentru alegerea unui deputat (faţă de 

procentul de 5% necesar, potrivit vechilor prevederi ale Legii nr. 

68/1992).  

Au fost aduse schimbări şi cu privire la componenţa, organizarea, 

funcţionarea şi competenţa birourilor electorale. De exemplu, Biroul 

Electoral Central adoptă, în termen de două zile de la constituire, un 

regulament de organizare şi funcţionare, care se publică în Monitorul 

Oficial al României, Partea I şi este obligatoriu pentru toate birourile 

electorale. Legea reglementează modul de stabilire şi organizare a 

secţiilor de votare de pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare 

ale României în străinătate, precum şi a celor de pe navele sub pavilion 

                                                           
3 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.887 din 29 septembrie 2004. 
Modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.80/2004, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 14 octombrie 2004. Aceasta a 
abrogat Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, 
modificată şi republicată. 
4 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.887 din 29 septembrie 2004. 
Modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2004, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.920 din 9 octombrie 2004. Aceasta a 
abrogat Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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românesc şi pe platformele marine. Regimul listelor electorale speciale 

a fost, de asemenea, modificat, acestea fiind întocmite numai cu 

prilejul votării şi numai de birourile electorale ale secţiilor de votare, 

sub semnătura preşedinţilor acestora. 

Trebuie precizat şi faptul că Legea nr. 373/2004 a păstrat regimul 

juridic anterior privind cărţile de alegător, stabilit prin reglementările 

distincte, însă a stabilit ca dată de aplicare a prevederilor referitoare la 

utilizarea acestora, alegerile parlamentare din anul 2008.  

Trebuie, de asemenea, remarcat faptul că noul act normativ preia 

şi modifică prevederile legale referitoare la statutul şi atribuţiile 

Autorităţii Electorale Permanente5, ca instituţie administrativă 

autonomă menită să asigure aplicarea unitară, la nivel naţional, în 

intervalul dintre două perioade electorale, a dispoziţiilor legale privind 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor sau a altor consultări cu caracter 

naţional sau local. Conform legii, în perioada electorală, preşedintele şi 

vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente sunt membri ai 

Biroului Electoral Central, iar aparatul de lucru al Autorităţii sprijină 

Biroul Electoral Central şi birourile electorale de circumscripţie în 

îndeplinirea atribuţiilor legale ce le revin. Autoritatea adoptă hotărâri şi 

instrucţiuni, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi 

sunt obligatorii pentru toate organismele şi autorităţile cu atribuţii 

electorale. În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) lit. k) din 

Legea nr. 373/2004, Autoritatea Electorală Permanentă prezintă 

Parlamentului un raport asupra organizării şi desfăşurării alegerilor, 

care se dă publicităţii sub forma unei Cărţi Albe.  

                                                           
5 Autoritatea Electorală Permanentă a fost înfiinţată prin Legea nr. 286/2003 privind 
modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi 
a Senatului. 
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O altă modificare adusă a fost introducerea în lege a prevederilor 

conform cărora Preşedintele în funcţie al României poate candida ca 

independent pe listele unei formaţiuni politice, pentru obţinerea unui 

mandat de deputat sau senator, dacă se află în ultimele trei luni ale 

mandatului său6.  

De asemenea, Legea nr. 370/2004 a redus numărul de susţinători 

necesar pentru înscrierea candidaţilor la Preşedinţie de la 300.000, în 

vechea reglementare, la 200.000.  

Cadrul legal în materie electorală a fost completat de hotărârile 

prin care Guvernul României a stabilit cheltuielile necesare pentru 

pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor; modelul timbrului 

autocolant, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a 

acestuia; modelul ştampilelor folosite la Biroul Electoral Central, 

birourile electorale de circumscripţie şi oficiile electorale, modelul copiei 

de pe lista electorală permanentă, modelul listei electorale speciale, al 

listei susţinătorilor, precum şi modelul listei membrilor organizaţiei 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale; programul calendaristic 

privind realizarea acţiunilor prevăzute în Legea nr. 373/2004 pentru 

alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi în Legea nr. 370/2004 

pentru alegerea Preşedintelui României (a se vedea anexa nr.1).  

 

 

                                                           
6 Curtea Constituţională a fost sesizată cu privire la neconstituţionalitatea 
prevederilor art. 5 alin. (7) din Legea nr. 373/2004, sesizarea fiind respinsă prin 
Decizia Curţii Constituţionale nr. 339 din 17 septembrie 2004. 
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II. ORGANIZAREA ALEGERILOR 

 

1. Instituţii şi organisme 

implicate în organizarea şi desfăşurarea alegerilor 

 

Alegerile generale din 2004 au reprezentat un examen serios 

pentru instituţiile publice implicate în organizarea şi desfăşurarea 

scrutinului. Multe dintre problemele care au apărut de-a lungul 

perioadei electorale s-au datorat unor paralelisme şi suprapuneri sau 

chiar a unor aspecte contradictorii din prevederile legislaţiei în vigoare.  

În conformitate cu dispoziţiile Legii pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor şi a Senatului şi cele ale Legii pentru alegerea Preşedintelui 

României, în organizarea şi desfăşurarea alegerilor din 28 noiembrie şi 

12 decembrie 2004 au fost implicate următoarele instituţii : 

 Guvernul României; 

 Primăriile; 

 Prefecturile; 

 Serviciile de evidenţă informatizată a persoanei, din cadrul 

Ministerului Administraţiei şi Internelor; 

 Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiţiei, Ministerul 

Finanţelor Publice, Ministerul Transporturilor; Ministerul Educaţiei 

şi Cercetării şi Ministerul Sănătăţii; 

 Institutul Naţional de Statistică; 

 Autoritatea Electorală Permanentă;  

 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, curţile de apel, tribunalele, 

judecătoriile; 
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 Curtea Constituţională. 

De asemenea, în scopul organizării şi supravegherii operaţiunilor 

din perioada electorală, au funcţionat Biroul Electoral Central, birourile 

electorale de circumscripţie, oficiile electorale (pentru circumscripţia nr. 

42 – Bucureşti) şi birourile secţiilor de votare.  

 

2. Constituirea şi activitatea birourilor electorale  

2.1. Biroul Electoral Central 

 

 La data de 15 octombrie 2004, preşedintele Înaltei Curţii de 

Casaţie şi Justiţie a desemnat, prin tragere la sorţi, 7 judecători dintre 

cei aflaţi în exerciţiu, ca membri ai Biroului Electoral Central. În aceeaşi 

zi, judecătorii desemnaţi au ales, prin vot secret, preşedintele Biroului 

Electoral Central (judecătorul Emil Gherguţ) şi locţiitorul acestuia 

(judecătorul Victor Paşca-Cameniţă). În conformitate cu dispoziţiile 

Legii nr. 373/2004 şi cu cele ale Hotărârii Guvernului României nr. 

1610/2004 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor, Senat şi 

Preşedintele României în anul 2004, au fost asigurate condiţii 

corespunzătoare pentru funcţionarea Biroului Electoral Central: sediul7, 

dotarea tehnică şi materială, precum şi personalul tehnic auxiliar.  

La 17 octombrie 2004, Biroul Electoral Central s-a completat cu 

preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente, 

precum şi cu câte un reprezentant al partidelor politice parlamentare 

(Partidul Social Democrat, Partidul România Mare, Partidul Democrat, 

Partidul Naţional Liberal, Uniunea Democrată a Maghiarilor din 
                                                           
7 La data de 15 octombrie 2004, Biroul Electoral Central şi-a stabilit sediul în strada 
Zborului nr. 10, sectorul nr. 3, Bucureşti. 
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România, Partidul Umanist Român) şi un reprezentant al grupului 

parlamentar al minorităţilor naţionale.  

La aceeaşi dată s-au alăturat membrilor Biroului Electoral Central 

cei 10 reprezentanţi ai partidelor politice neparlamentare: Partidul 

Ecologist Român, Partidul Noua Generaţie, Partidul Naţional Ţărănesc 

Creştin Democrat, Partidul Socialist Unit, Partidul Alianţa Socialistă, 

Partidul Forţa Democrată din România, Partidul Acţiunea Populară, 

Partidul Social Democrat „Constantin Titel Petrescu”, Partidul Mileniului 

III, Partidul Unităţii Naţiunii Române (a se vedea anexa nr. 2). 

Faţă de modul de constituire şi completare a Biroului Electoral 

Central au fost formulate 2 contestaţii, una din partea unui partid 

politic şi cealaltă din partea unei persoane fizice. Contestaţiile, 

transmise spre competentă soluţionare Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie, au fost soluţionate în termen de două zile de la înregistrare. 

Contestaţia Partidului Pensionarilor şi Protecţiei Sociale, care viza 

componenţa Biroului Electoral Central, a fost respinsă ca nefondată, iar 

cealaltă, formulată de către domnul Faur Isaia, referitoare la 

completarea Biroului Electoral Central cu reprezentanţii partidelor 

politice neparlamentare, a fost, de asemenea, respinsă, pe motiv că 

Biroul Electoral Central a fost legal completat.  

Pe durata funcţionării sale, Biroul Electoral Central a emis un 

număr de 142 de hotărâri, dintre care 32 sunt de interpretare a legii 

electorale, iar celelalte se referă la admiterea protocoalelor de 

constituire a alianţelor electorale, înregistrarea semnelor electorale, 

înregistrarea candidaturilor, modelul buletinului de vot, secţiile de 

votare din străinătate, contestaţiile formulate etc.  
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La Biroul Electoral Central au fost înregistrate două cereri de 

admitere a protocoalelor de constituire privind alianţele electorale: 

alianţa electorală Uniunea PSD+PUR şi Alianţa Popular Creştin 

Democrată. Cererea de admitere a protocolului dintre Partidul Social 

Democrat şi Partidul Umanist Român sub denumirea de „Uniunea 

PSD+PUR” a fost admisă de către Biroul Electoral Central prin 

Hotărârea nr. 5 din 19 octombrie 2004. Cererea privind protocolul 

dintre Partidul Pensionarilor şi Protecţiei Sociale şi Partidul „Renaşterea 

României” sub denumirea de „Alianţa Popular Creştin Democrată” a 

fost iniţial respinsă prin Hotărârea nr. 10 din 20 octombrie 2004, pe 

motiv că a fost tardiv formulată. Ca urmare a contestaţiei făcute, 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a anulat Hotărârea Biroului Electoral 

Central. Reanalizând documentaţia depusă, Biroul Electoral Central a 

admis constituirea protocolului „Alianţa Popular Creştin Democrată”, 

prin Hotărârea nr. 31 din 28 octombrie 2004. 

Un capitol important din activitatea Biroului Electoral Central l-a 

constituit înregistrarea semnelor electorale. Potrivit dispoziţiilor art. 50 

alin (1) din Legea 373/2004 la Biroul Electoral Central au fost 

înregistrate 64 de cereri privind semnele electorale depuse de partidele 

politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile aparţinând 

minorităţilor naţionale. La data de 20 octombrie 2004, Biroul Electoral 

Central a emis Hotărârea numărul 11 prin care au fost admise cererile 

de înregistrare a semnelor electorale a 53 de formaţiuni politice, 

organizaţii aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele 

reprezentate în Parlament şi ale candidaţilor independenţi. Biroul 

Electoral Central a respins 11 cereri de înregistrare a semnului 

electoral. Principalele motive de respingere a cererilor au fost: 
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neprezentarea listei de membri pentru organizaţiile aparţinând 

minorităţilor naţionale (art. 4 alin. 4 din Legea nr. 373/2004), 

nerespectarea cerinţelor cu privire la semnificaţia semnului electoral 

(art. 50 alin. 3 din Legea nr. 373/2004), nereprezentarea în Consiliul 

Minorităţilor Naţionale (art. 4 alin. 1 din Legea nr. 373/2004). În urma 

respingerii cererilor de înregistrare a semnelor electorale, s-au depus 

26 de contestaţii dintre care 15 au fost depuse în termenul prevăzut de 

lege şi au fost trimise spre competentă soluţionare Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie, iar restul de 11 contestaţii au fost clasate, pe motiv 

că nu au fost depuse în termenul legal.  

În tabelul de mai jos prezentăm situaţia cererilor de înregistrare a 

semnelor electorale respinse de BEC: 

 

Nr.
crt. 

Petentă Nr. cerere Nr. hotărâre 
 

1. Partidul Solidarităţii 
Democratice pentru Şanse 
Egale şi o Societate mai Bună 

60/S.EL./2004 Hotărârea nr.9 din 
20.10.2004 

2. Asociaţia Etnică a Ruşilor din 
România 

10/LMN din 
19.10.2004 

Hotărârea nr.12 din 
20.10.2004 

3. Candidat independent Vasile 
Mihăescu 

53/SEL din 
19.10.2004 

Hotărârea nr. 13 
din 20.10.2004 

4. Candidat independent  
Olar Corneliu 

44/SEL din 
19.10.2004 

Hotărârea nr.14 din 
20.10.2004 

5. Comunitatea Etniei Romilor 
din România 

58/SEL din 
19.10.2004 

Hotărârea nr. 15 
din 20.10.2004 

6. Uniunea Secuilor din România 21/SEL din 
18.10.2004 

Hotărârea nr.16 din 
20.10.2004 

7. Uniunea Civică Maghiară- 
Magyar Polgari Szovetseg 

12/LMN din 
19.10.2004 

Hotărârea nr.18 din 
25.10.2004 

8. Candidat independent  
Petria Eugeniu Dragoş 

64/C din 
22.10.2004 

Hotărârea nr.20 din 
25.10.2004 

9. Uniunea Democrată a 
Ucrainenilor din România 

63/SEL din 
19.10.2004 

Hotărârea nr.21 din 
20.10.2004 

10. Asociaţia Ofensiva Tinerilor 6/LMN din 
18.10.2004 

Hotărârea nr.22 din 
26.10.2004 
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11. Candidat independent 
Gheorghe Bejan 

150/C din 
01.11.2004 

Hotărârea nr. 39 
din 03.11.2004 

 

Biroul Electoral Central, prin Hotărârea nr. 57 din 15 noiembrie 

2004, a constatat nulitatea a 15 candidaturi, întrucât persoanele 

respective, fie au candidat pe listele mai multor partide politice, fie au 

fost înscrise pe liste de partid şi ca independenţi.  

În data de 19 noiembrie 2004, Biroul Electoral Central a hotărât 

retipărirea buletinelor de vot pentru Camera Deputaţilor şi Senat din 

Circumscripţia electorală nr. 24 – Iaşi, deoarece, iniţial, nu au fost 

respectate dispoziţiile art. 49 alin. 7 din Legea nr. 373/20048. 

  Biroul Electoral Central a aprobat tipărirea buletinului de vot 

pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin Hotărârea nr. 

56 din 12 noiembrie 20049. Astfel, s-a stabilit ordinea de înscriere a 

listelor de candidaţi pe buletinele de vot, de către preşedintele Biroului 

Electoral Central, prin tragere la sorţi dintre partidele politice 

parlamentare şi alianţele politice sau electorale dintre acestea. În urma 

tragerii la sorţi a fost stabilită următoarea ordine: 

 

1. PARTIDUL ROMÂNIA MARE 

2. UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 

3. UNIUNEA NAŢIONALĂ PSD+PUR 

4. ALIANŢA „DREPTATE ŞI ADEVĂR PNL- PD” 

 

Ulterior, în baza tragerii la sorţi, Biroul Electoral Central a 

informat toate birourile electorale de circumscripţie asupra ordinii 
                                                           
8 Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 63 din 19 noiembrie 2004. 
9 A se vedea în acest sens art. 12 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 370/2004 şi art. 49 
alin. (8) din Legea nr. 373/2004. 
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partidelor parlamentare pe buletinele de vot în toate circumscripţiile 

electorale, atât pentru Camera Deputaţilor, cât şi pentru Senat.  

  Biroul Electoral Central a adoptat Hotărârea nr. 45 din 8 

noiembrie 2004 privind aplicarea unor dispoziţii legale referitoare la 

competenţa şi activitatea secţiilor de votare din străinătate, precum şi 

la consemnarea şi transmiterea rezultatului votării, la şi de la secţiile 

de votare din străinătate, şi Hotărârea nr. 83 din 25 noiembrie 2004, 

privind prezenţa observatorilor în secţiile de votare.  

La Biroul Electoral Central au fost depuse 28 de cereri de înscriere 

a candidaturii la alegerile prezidenţiale, din care au fost respinse 16. 

În perioada dintre cele două tururi de scrutin, 29 noiembrie – 11 

decembrie 2004, au fost adoptate 6 hotărâri de interpretare prin care 

Biroul Electoral Central a reglementat modelul buletinului de vot care 

se va folosi pentru al doilea tur de scrutin pentru alegerea Preşedintelui 

României, modalităţile privind exercitarea dreptului de vot în al doilea 

tur de scrutin, precum şi pentru organizarea şi desfăşurarea celui de al 

II-lea tur de scrutin.  

La data de 16 decembrie 2004, Curtea Constituţională a adoptat 

Hotărârea nr. 35 din 16 decembrie 2004 privind validarea alegerii 

Preşedintelui României, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 1212 din 16 decembrie 2004. În acest context, potrivit 

prevederilor art. 32 alin. (9) din Legea nr. 373/2004, Biroul Electoral 

Central şi-a încetat activitatea după publicarea în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, a rezultatului alegerilor, în data de 17 decembrie 

2004. 
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2.2. Birourile electorale de circumscripţie,  

birourile electorale ale secţiilor de votare şi oficiile 

electorale 

 

Legea nr. 373/2004 a păstrat cadrul organizatoric teritorial în 

care se desfăşoară procesul electoral, prevăzut în legislaţia electorală 

anterioară, astfel încât, pentru alegerile din 28 noiembrie 2004 au fost 

delimitate 42 de circumscripţii electorale în cadrul cărora au funcţionat 

17.559 de secţii de votare, organizate astfel: 6.141 secţii de votare în 

103 municipii; 1556 secţii de votare în 210 oraşe şi 9714 secţii de 

votare în 2819 comune. La acestea se adaugă 142 de secţii de votare 

organizate pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale 

României.  

Pentru municipiul Bucureşti, legiuitorul a prevăzut o structură 

organizatorică distinctă: pe lângă Biroul electoral de circumscripţie nr. 

42, au fost înfiinţate 6 oficii electorale, câte unul în fiecare sector. 

Potrivit dispoziţiilor art. 23 din Legea nr. 373/2004, secţiile de votare 

din străinătate aparţin tot de circumscripţia electorală a municipiului 

Bucureşti. 

Potrivit dispoziţiilor Hotărârii Guvernului României nr. 1610/2004 

privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor pentru Camera Deputaţilor, Senat şi Preşedintele României în 

anul 2004, până la data de 15 octombrie 2004, au fost asigurate 

sediul, dotarea tehnică şi materială a birourilor electorale de 

circumscripţie. 

Constituirea birourilor electorale de circumscripţie s-a realizat în 

data de 15 octombrie 2004, conform dispoziţiilor art. 33 alin (1) şi (2) 
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din Legea nr. 373/2004. Astfel, în fiecare judeţ, au fost desemnaţi, prin 

tragere la sorţi, de către preşedintele tribunalului, 3 judecători, ca 

membri ai birourilor electorale de circumscripţie. 

Prin Hotărârea nr. 55 din 12 noiembrie 2004, Biroul Electoral 

Central a stabilit că, la data de 16 noiembrie 2004, birourile electorale 

de circumscripţie se vor completa cu cel mult 10 reprezentanţi ai 

partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai 

organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care 

participă la alegeri în circumscripţia electorală respectivă.  

Cu privire la constituirea şi completarea birourilor electorale de 

circumscripţie, la Biroul Electoral Central au fost depuse 8 contestaţii, 

dintre care 4 au fost respinse ca nefondate, 3 ca inadmisibile (deoarece 

au atacat hotărârile birourilor electorale de circumscripţie care erau 

definitive şi irevocabile) iar una a fost admisă (a se vedea anexa nr. 3). 

În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (2) şi (3) din Legea 

373/2004, până la data de 20 octombrie 2004 s-a finalizat, prin ordin 

al prefecţilor, acţiunea de numerotare a secţiilor de votare de pe raza 

fiecărui judeţ şi aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi 

numerotării acestora, precum şi a locului unde se desfăşoară votarea. 

La data de 17 noiembrie 2004, Biroul Electoral Central a stabilit, prin 

tragere la sorţi, din lista întocmită de Ministerul Afacerilor Externe, 

componenţa birourilor electorale ale celor 14210 de secţii de votare din 

străinătate, înfiinţate în 90 de state.  

 

                                                           
10 Iniţial au fost înfiinţate 137 de secţii de votare în străinătate. Ca urmare a 
solicitărilor cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, Ministerul Afacerilor 
Externe a aprobat, prin ordin al ministrului, înfiinţarea a 4 noi secţii de votare în 
Statele Unite ale Americii (la Boston, Bridgeport, Hollywood şi Portland) şi a unei 
secţii de votare la Ambasada României la Chişinău. 
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3. Depunerea candidaturilor 

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 63 alin. (3) din Constituţia 

României republicată, numărul deputaţilor şi senatorilor s-a stabilit prin 

legea electorală, în raport cu populaţia ţării.  

Alegerea acestora pe circumscripţii electorale s-a efectuat pe 

bază de scrutin de listă, potrivit principiului reprezentării proporţionale 

şi pe bază de candidaturi independente, iar determinarea numărului de 

deputaţi şi senatori s-a făcut prin raportarea numărului de locuitori ai 

fiecărei circumscripţii electorale la norma de reprezentare: un deputat 

la 70.000 de locuitori şi un senator la 160.000 de locuitori. Astfel, în 

urma repartizării mandatelor, pentru Camera Deputaţilor au fost 

stabilite 314 locuri iar pentru Senat 137, în total, 451 de mandate.  

Propunerile de candidaţi pentru Camera Deputaţilor şi Senat se 

fac pe circumscripţii electorale şi se depun la birourile electorale de 

circumscripţie cel mai târziu cu 30 de zile înainte de data alegerilor11. 

Propunerile de candidaţi pentru Preşedintele României se depun la 

Biroul Electoral Central, în acelaşi termen mai sus menţionat12. 

Art. 16. alin. (3) din Constituţia României garantează egalitatea 

de şanse între femei şi bărbaţi. Listele de candidaţi pentru alegerea 

deputaţilor şi senatorilor au fost astfel întocmite încât să asigure 

reprezentarea ambelor sexe. În acest sens, din 9997 de candidaţi 

pentru Camera Deputaţilor 2724 sunt femei, în vreme ce din 3681 de 

candidaţi pentru Senat, 969 sunt femei. 

                                                           
11 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 373/2004. 
12 Art. 9 alin. (1) din Legea nr. 370/2004. 



 21

Din aceste cifre, rezultă că ponderea feminină în rândul 

candidaţilor la Camera Deputaţilor este de 27,2 %, iar pentru Senat 

aceasta este de 26,3 %. 

În ceea ce priveşte condiţiile de vârstă, s-a asigurat respectarea 

prevederilor art. 37 alin. (2) din Constituţia României, conform căruia 

candidaţii trebuie să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta 

de cel puţin 23 de ani pentru a fi aleşi în Camera Deputaţilor, vârsta de 

cel puţin 33 de ani pentru a fi aleşi în Senat şi vârsta de cel puţin 35 de 

ani, pentru a putea fi aleşi în funcţia de Preşedinte al României. 

 

3.1. Candidaturi pentru Senatul României 

 

La alegerile pentru Senatul României din 28 noiembrie 2004, la 

nivel naţional, au fost depuse 2 candidaturi independente şi 3679 de 

candidaturi din partea a 25 de formaţiuni politice (partide politice, 

alianţe electorale şi alianţe politice). 

Liste complete de candidaturi au fost depuse din partea 

următoarelor formaţiuni politice: Alianţa ,,Dreptate şi Adevăr 

P.N.L.-P.D.”, Partidul Ecologist Român şi Uniunea Naţională 

P.S.D.+P.U.R. cu un număr de 222 candidaturi. 

 Cu un număr de peste 200 de candidaturi s-au aflat : 

- Partidul Alianţa Socialistă (219) 

- Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat 

(216) 

- Partidul Noua Generaţie (220) 

- Partidul România Mare (221) 

- Partidul Socialist Unit (221) 
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Cu cele mai puţine candidaturi s-au situat formaţiunile politice 

Forţa Dreptăţii (4) şi Partidul Popular din România (8). 

Minorităţile naţionale reprezentate de Uniunea Democrată 

Maghiară din România şi Alianţa pentru Unitatea Rromilor au 

depus un număr total de 257 de candidaturi, reprezentând 6,98% din 

numărul total de candidaţi pentru Senat. 

În anexa nr. 6 este prezentată lista tuturor formaţiunilor politice 

şi a numărului total de candidaţi, la nivel naţional, pentru Senat la 

alegerile din 28 noiembrie 2004. 

 

3.2. Candidaturi pentru Camera Deputaţilor 

  

La alegerile din 28 noiembrie 2004 pentru Camera Deputaţilor au 

fost depuse, la nivel naţional, 10 candidaturi independente şi 9987 

candidaturi din partea formaţiunilor politice. 

Au depus liste complete de candidaturi următoarele formaţiuni 

politice: Alianţa ,,Dreptate şi Adevăr P.N.L.-P.D.”, Partidul 

România Mare şi Uniunea Naţională P.S.D.+P.U.R. cu un număr de 

415 candidaturi pentru fiecare dintre acestea. 

Un număr de peste 400 de candidaturi au depus: 

- Partidul Alianţa Socialistă ( 406) 

- Partidul Ecologist Român ( 414) 

- Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat ( 

409) 

- Partidul Noua Generaţie ( 414) 

- Partidul Socialist Unit ( 412). 
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Cele mai puţine candidaturi, la nivel naţional, au fost depuse de 

formaţiunile: 

- Forţa Dreptăţii ( 9) 

- Partidul Popular din România ( 9) 

- Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din 

România ( 10). 

Minorităţile naţionale au fost reprezentate de 29 de formaţiuni 

politice, inclusiv minoritatea maghiară, cu un număr total de 

candidaturi, la nivel naţional, de 3562, reprezentând 35,66% din 

numărul total de candidaturi pentru Camera Deputaţilor. 

În anexa nr. 7 este prezentată lista tuturor formaţiunilor politice 

şi a numărului total de candidaturi, la nivel naţional, pentru Camera 

Deputaţilor la alegerile din 28 noiembrie 2004. 

 

3.3. Candidaturi pentru Preşedintele României 

 

 Până la data de 29 octombrie 2004, au fost depuse un număr de 

28 de propuneri de candidaţi. Biroul Electoral Central a admis 12 dintre 

acestea, celelalte 16 fiind respinse, pentru neîndeplinirea condiţiilor 

prevăzute de Legea nr. 370/2004.  

Dintre cele 16 hotărâri de respingere a cererilor de înregistrare a 

candidaturilor, emise de Biroul Electoral Central, 9 au fost contestate la 

Curtea Constituţională. Toate cele 9 contestaţii au fost respinse (a se 

vedea anexa nr. 4).  

Împotriva înregistrării, de către Biroul Electoral Central, a celor 

12 candidaturi, au fost formulate contestaţii, respinse în totalitate de 

Curtea Constituţională. (a se vedea anexa nr. 5). 
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Din partea minorităţilor naţionale a candidat, pentru funcţia de 

Preşedinte al României, o singură persoană şi anume reprezentantul 

U.D.M.R.  

După comunicarea rezultatelor alegerilor s-a constatat că unii 

dintre candidaţii la preşedinţie nu au întrunit un număr de voturi cel 

puţin egal cu numărul de semnături din listele de susţinători. Legea nr. 

370/2004 prevede în art. 9 alin. (3) că persoana care întocmeşte lista 

susţinătorilor trebuie să dea o declaraţie pe proprie răspundere 

referitoare la veridicitatea semnăturilor susţinătorilor. Verificarea 

efectivă a listelor de susţinători este o activitate complexă ce 

presupune investigaţii, pe care parchetele şi organele judiciare nu au 

posibilitatea de a le realiza în timp util. 

  

4. Reglementări specifice  

privind participarea minorităţilor naţionale  

 

Cu privire la minorităţi, trebuie remarcate câteva aspecte 

importante. Organizaţiile minorităţilor naţionale sunt înregistrate şi 

omologate de către Consiliul Minorităţilor Naţionale13, care informează 

apoi Biroul Electoral Central sau celelalte organisme electorale asupra 

calităţii unei organizaţii etnice. În condiţiile în care dispoziţiile art. 2 al 

Legii nr. 86/1945 pentru Statutul Naţionalităţilor Minoritare interzic 

cercetarea originii etnice a cetăţenilor români, elementul de identificare 

a apartenenţei unui cetăţean român la o etnie sau alta este propria sa 

declaraţie făcută la ultimul recensământ. 

                                                           
13 Art. 4 alin. (1) din Legea nr. 373/2004. 
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Cu prilejul alegerilor din noiembrie 2004 au apărut o serie de 

probleme legate de unele organizaţii ale minorităţilor naţionale a căror 

reprezentativitate a fost contestată. Un exemplu edificator îl constituie 

organizaţia poloneză „Asociaţia Ofensiva Tinerilor”, a cărei 

reprezentativitate a fost contestată de organizaţia „Dom Polski” şi de 

Ambasada Poloniei la Bucureşti întrucât membrii noii Asociaţii nu ar fi 

fost de origine poloneză.  

Potrivit prevederilor Legii nr. 373/2004 minorităţilor naţionale 

reprezentate în Parlament li se aplică aceleaşi reguli ca şi celorlalte 

formaţiuni politice parlamentare. Art. 4 alin. (4) şi (5) din lege 

reglementează modalitatea prin care alte minorităţi naţionale decât 

cele reprezentate în Parlament pot depune liste de candidaţi. 

Astfel, organizaţiile minorităţilor naţionale neparlamentare trebuie să 

depună o listă de membri care să cuprindă un număr de cel puţin 15% 

din numărul total al cetăţenilor care la ultimul recensământ s-au 

declarat aparţinând minorităţilor respective. Dacă numărul membrilor 

este mai mare de 25000 de persoane, lista trebuie să cuprindă cel 

puţin 25000 de persoane domiciliate în cel puţin 15 dintre judeţele ţării 

şi în municipiul Bucureşti, dar nu mai puţin de 300 de persoane pentru 

fiecare din aceste judeţe şi pentru municipiul Bucureşti. Aceste 

reglementări au fost criticate de către societatea civilă şi mass-media, 

precum şi în Raportul final al Misiunii OSCE/ODIHR, ca fiind 

discriminatorii faţă de organizaţiile minorităţilor naţionale 

neparlamentare, cărora li s-ar fi restricţionat astfel accesul în 

Parlament. 

Art. 4 alin. (12) din Legea nr. 373/2004 prevede că organizaţiile 

cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale pot depune aceeaşi 
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listă de candidaţi pentru Camera Deputaţilor în mai multe circumscripţii 

electorale. În interpretarea acestui text de lege, Biroul Electoral Central 

a emis Hotărârea nr. 19 din 26 octombrie 2004, conform căreia „listele 

de candidaţii pe care organizaţiile cetăţenilor aparţinând unei minorităţi 

naţionale le pot depune în mai multe circumscripţii electorale, trebuie 

să cuprindă aceiaşi candidaţi. Candidaţii vor fi înscrişi în toate listele în 

aceeaşi ordine.” Precizările privind interpretarea dispoziţiilor din 

Hotărârea nr. 19 din 26 octombrie 2004 a Biroului Electoral 

Central, emise în aceeaşi zi, au adus o interpretare extensivă a legii, 

stipulând următoarele: „faptul că organizaţia a decis să depună aceeaşi 

listă de candidaţi în mai multe circumscripţii, nu înlătură posibilitatea 

ca, în alte circumscripţii, aceste organizaţii să depună liste cu alţi 

candidaţi decât în lista depusă în mai multe circumscripţii”. Precizările 

menţionate au creat o situaţie de confuzie la nivelul birourilor 

electorale de circumscripţie, care s-au confruntat cu numeroase 

contestaţii14 ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale. 

La alegerile din noiembrie 2004 au participat 28 de organizaţii ale 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale (a se vedea anexa nr. 8) 

Au existat şi organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale ale căror cereri de înscriere de candidaturi au fost respinse 

de Biroul Electoral Central: 

 

                                                           
14 A se vedea cererea formulate de Asociaţia Culturală Bulgară din România, prin 
care s-au contestat listele de candidaţi depuse pentru Camera Deputaţilor, de către 
Comunitatea „Bratstvo” a Bulgarilor din România, soluţionată de Biroul Electoral 
Central prin Hotărârea nr. 48 din 10 noiembrie 2004, care reia interpretarea din 
Precizări. 
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1. Asociaţia Etnică a Ruşilor din România a solicitat înscrierea 

candidaturii pentru alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2004. 

Cererea a fost respinsă de Biroul Electoral Central deoarece nu 

îndeplinea condiţia prevăzută de art. 4 alin. (4) din Legea 

373/2004, numărul membrilor fiind mai mic de 15% din totalul 

etniei recenzate şi nu din totalul etnicilor ruşi. (vezi Hotărârea 

BEC nr.12 din 20.10.2004) 

2. Comunitatea Etniei Romilor din România a solicitat aprobarea 

semnului electoral în vederea participării la campania electorală. 

Cererea înaintată nu îndeplineşte şi condiţiile prevăzute de art. 4 

alin. (4) deoarece această organizaţie nu a depus lista de membri 

(vezi Hotărârea BEC nr.15 din 20.10.2004). 

3. Uniunea Secuilor din România a depus o cerere de aprobare a 

semnului electoral în vederea participării la alegeri. Biroul 

Electoral Central a constatat că nu s-a îndeplinit condiţia impusă 

de art. 4 alin. (1), această etnie nefiind reprezentată în Consiliul 

Minorităţilor. (vezi Hotărârea BEC nr. 16 din 20.10.2004) 

4. Uniunii Civice Maghiare – Magyar Polgari Szovetseg i-a fost 

respinsă cererea de participare la alegerile parlamentare din 28 

noiembrie deoarece din verificările efectuate de Biroul Electoral 

Central şi din răspunsul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie, rezultă că listele de membri depuse nu 

îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 4 alin. (4), (5) şi (6) din 

Legea 373 /2004. Listele membrilor din judeţele Arad şi Timiş 

cuprind un număr mai mic de 300 de persoane cu semnături 

valabile, iar pentru semnăturile din municipiul Bucureşti se 
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efectuează cercetări de către organele de poliţie. (vezi Hotărârea 

BEC nr. 118 din 25.10.2004) 

5. Uniunea Democrată a Ucrainenilor din România a solicitat 

înscrierea la alegerile parlamentare din noiembrie 2004 fără a 

respecta prevederile art. 4 alin (4), neprezentând nici o listă de 

membri. În consecinţă această cerere a fost respinsă de Biroul 

Electoral Central. (vezi Hotărârea BEC nr. 21 din 20.10.2004) 

6. Asociaţiei Ofensiva Tinerilor i-a fost respinsă cererea de 

înregistrare a candidaturilor în urma verificării documentaţiei 

depuse, respectiv statutul organizaţiei, actul constitutiv şi lista de 

semnături. Biroul Electoral Central a constatat că simbolistica şi 

conţinutul acestora nu fac dovada identificării cu etnia poloneză în 

conformitate cu art. 4 alin. (1) din Legea nr. 373/2004 (vezi 

Hotărârea BEC nr. 22 din 26.10.2004) 
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III. CAMPANIA ELECTORALĂ 

 

Conform calendarului aprobat de Guvern prin Hotărârea nr. 1614 

din 8 octombrie 2004, campania electorală a început pe data de 28 

octombrie şi s-a încheiat pe data de 27 noiembrie 2004. 

 

1. Mass-media şi campania electorală 

 

Campania electorală este reglementată de Legea nr. 373/2004 

pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi de Hotărârile 

Biroului Electoral Central (a se vedea anexa nr. 9). Astfel, art. 55-69 

din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 

Senatului reglementează condiţiile în care se desfăşoară campania 

electorală, repartizarea timpilor de antenă, tipurile de emisiuni prin 

care se pot prezenta informaţii privind sistemul electoral, tehnica 

votării, calendarul campaniei electorale, programele politice ale 

candidaţilor. Trebuie menţionat faptul că Legea fundamentală prevede 

la art. 20 libertatea de exprimare şi interzicerea cenzurii. 

 În urma Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 37 din 4 

noiembrie, prin care se interzicea difuzarea de emisiuni de tip electoral 

de către radio difuzorii publici şi privaţi în zilele de sâmbătă şi duminică 

(a se vedea anexa nr. 9), în presă au apărut reacţii vehemente din 

partea Consiliului Naţional al Audiovizualului (C.N.A.). Această instituţie 

a contestat decizia Biroului Electoral Central în privinţa difuzării 

materialelor electorale, considerând că aceasta încalcă legea 

audiovizualului. 
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De asemenea, C.N.A.-ul a stabilit parametrii dezbaterilor 

electorale iar timpii de antenă au fost calculaţi de o comisie 

parlamentară specială pentru perioada de după rămânerea definitivă a 

candidaturilor. 

Activitatea partidelor şi alianţelor politice şi electorale, problemele 

politice majore au fost dezbătute atât în presa scrisă, cât şi în presa 

audiovizuală. Datorită interdicţiilor legate de timpii de antenă, 

campania electorală s-a concentrat mai mult în presa scrisă. 

 Conform art. 59 din Legea nr. 373/2004, până la rămânerea 

definitivă a candidaturilor, partidele politice parlamentare, alianţele 

electorale ale acestora, precum şi organizaţiile minorităţilor naţionale 

primesc timpi de antenă proporţional cu ponderea în Parlament. Timpii 

de antenă sunt comunicaţi de comisia parlamentară specială Societăţii 

Române de Televiziune. 

Repartizarea timpilor de antenă s-a realizat conform art. 58, art. 

59, art. 60 din Legea pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului. 

În temeiul art. 58 alin. (3) s-a emis de către Parlamentul României, 

Hotărârea nr. 17 din 18 octombrie 2004 privind Constituirea Comisiei 

parlamentare speciale pentru repartizarea timpilor de antenă15, prin 

care s-a stabilit componenţa acestei comisii (a se vedea anexa nr. 10). 

Potrivit art. 16 din Legea nr. 370/2004 coroborat cu art. 59 alin. 

(3), alin. (4), Biroul Electoral Central a comunicat, în data de 15 

noiembrie 2004, către comisia parlamentară specială pentru 

repartizarea timpilor de antenă, listele complete de candidaturi 

definitive în peste 50% din circumscripţiile electorale ale fiecărui partid 

politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor 

                                                           
15 Publicată în Monitorul Oficial 964 din 21 octombrie 2004. 
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aparţinând minorităţilor naţionale (a se vedea anexa nr. 11). Până la 

rămânerea definitivă a candidaturilor, la televiziune şi radio au avut loc 

o serie de emisiuni şi numeroase dezbateri electorale ( a se vedea 

anexele nr. 12 şi 13). 

Art. 55 alin. (4) din Legea nr. 373/2004 şi Hotărârea Biroului 

Electoral Central nr. 17 din 25 octombrie 2004 reglementează 

publicitatea comercială în cazul presei scrise şi audiovizuale. În acest 

sens, Hotărârea nr. 17 stabilea: „contractele de publicitate comercială 

nu pot fi transformate sau utilizate pentru difuzarea de publicitate în 

scop de propagandă electorală”. Totodată, prevedea că publicitatea 

electorală în presa scrisă se va face pe baze contractuale, contra cost, 

în timp ce spoturile electorale difuzate în timpul campaniei vor fi 

cuprinse numai în cadrul emisiunilor şi dezbaterilor electorale şi vor 

avea caracter gratuit.  

Pentru nerespectarea dispoziţiilor legale C.N.A. a aplicat 64 de 

sancţiuni: 57 de somaţii şi 7 amenzi.16 

Controlul finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale s-

a efectuat de către Curtea de Conturi, conform Legii nr. 43/2003 

privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, în baza 

rapoartelor de venituri şi cheltuieli electorale pentru fiecare partid 

politic sau candidat independent. 

 

2. Afişajul electoral 

  

Afişajul electoral este reglementat de art. 71 din Legea nr. 

373/2004, conform căruia primarii trebuie să asigure locurile speciale 

                                                           
16 Ziarul „Adevărul” din 5 decembrie. 



 32

de afişaj pentru partidele politice, alianţele electorale şi politice şi 

candidaţii independenţi.  

Legea nr. 43/2004 privind finanţarea partidelor politice prevede 

în articolul 20 alin.2 modul de realizare a afişelor electorale: „Partidele 

şi alianţele politice, precum şi candidaţii independenţi sunt obligaţi să 

imprime pe toate afişele şi materialele de propagandă electorală 

denumirea partidului sau a alianţei care le-a editat, denumirea 

agentului economic care le-a tipărit şi să declare Curţii de Conturi, prin 

mandatar financiar, numărul de afişe electorale tipărite”. În 

completarea acestor prevederi, Biroul Electoral Central a emis 

Hotărârea nr. 33 din 29 octombrie 2004, de interpretare a prevederilor 

articolului 20 alin. (2) coroborate cu cele ale articolului 27 alin. (1) - a 

se vedea anexa nr. 9. 

Mass-media şi societatea civilă au semnalat în mai multe rânduri 

nereguli privind afişele electorale. Astfel, Adrian Sorescu, director al 

Asociaţiei Pro Democraţia a declarat că în privinţa imprimării afişelor 

electorale „ambele alianţe, dar şi partidele politice şi candidaţii 

independenţi au greşit”17. Chiar dacă au existat unele nereguli, 

reprezentanţii Asociaţiei Pro Democraţia au afirmat înainte de alegerile 

din noiembrie: „Calitatea campaniei electorale a crescut, în sensul 

respectării normelor legale, fapt ce denotă o «civilizare» a politicienilor 

însă persistă anumite nereguli ce ar trebui îndreptate.”18  

Biroul Electoral Central a soluţionat o serie de contestaţii privind 

afişajul electoral. Contestaţiile au avut ca obiect:  

 nerespectarea dispoziţiilor legale privind asigurarea, de 

către primari, a spaţiilor de afişaj, în mod echitabil, pentru 
                                                           
17 Ziarul „Curentul” din 12 noiembrie 
18 Ziarul „Ultima Oră” din 12-13 noiembrie 
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toatele formaţiunile politice şi toţi candidaţii independenţi: 

contestaţia Uniunii Naţionale PSD+PUR referitoare la limitarea 

numărului de bannere de către primarul municipiului Bistriţa19; 

 dimensiunea afişelor electorale: contestaţia Inspectoratului de 

Poliţie Judeţean Iaşi, formulată împotriva Hotărârii Biroului 

Electoral de Circumscripţie nr. 24 – Iaşi prin care se dispunea 

îndepărtarea tuturor afişelor ce depăşeau dimensiune de 500 mm 

pe o latură şi 300 mm pe cealaltă. Biroul Electoral Central20 a 

respins contestaţia IPJ Iaşi, menţinând hotărârea biroului 

electoral de circumscripţie; 

 folosirea unor culori care evocă drapelul unor state sau al 

Uniunii Europene: contestaţia formulată de U.D.M.R. împotriva 

hotărârii Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 13 – Cluj care, la 

sesizarea P.R.M., a interzis afişele U.D.M.R. deoarece acestea 

combină culorile drapelului naţional al Ungariei. Contestaţia a fost 

respinsă de Biroul Electoral Central21. O altă contestaţie a fost 

depusă de Alianţa D.A. P.N.L.- P.D. filiala Vâlcea împotriva unui 

candidat al Uniunii Naţionale P.S.D.+P.U.R. care a folosit pe afişul 

electoral culori ce combină drapelul României şi al Uniunii 

Europene. Biroul Electoral Central22 a decis interzicerea acestor 

afişe deoarece nu respectă dispoziţiile legale; 

 folosirea unor afişe cu caracter calomnios, jignitor la 

adresa unor candidaţi: Alianţa D.A. P.N.L.-P.D. filiala Constanţa 

a contestat unele afişe electorale cu caracter calomnios expuse 

pe panourile publicitare ale S.C. Euromedia Group S.A.. Biroul 
                                                           
19 Soluţionată prin Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 42 din 4 noiembrie 2004.  
20 Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 59 din 16 noiembrie 2004. 
21 Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 51 din 8 noiembrie 2004. 
22 Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 58 din 15 noiembrie 2004 
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Electoral Central a decis îndepărtarea acestor afişe de pe 

panourile publicitare23; 

Unele contestaţii au fost respinse din lipsă de probe care să 

susţină afirmaţiile24.  

 

3. Societatea civilă şi campania electorală 

 
Campania pentru alegerile parlamentare şi prezidenţiale din 

toamna anului 2004 s-a caracterizat printr-o prezenţă activă şi vizibilă 

a reprezentanţilor societăţii civile, mai ales a organizaţiilor 

neguvernamentale specializate în observarea alegerilor.  

În perioada campaniei electorale a activat Coaliţia pentru un 

Parlament Curat, formată din reprezentanţi ai Alianţei Civică, 

Asociaţiei Pentru Apărarea Drepturilor Omului în România - Comitetul 

Helsinki (APADOR-CH), Agenţiei de Monitorizare a Presei, Centrului 

pentru Jurnalism Independent, Freedom House România, Societăţii 

Academice din România, Asociaţiei Studenţilor în Ştiinţe Politice 

(S.N.S.P.A.), Ligii Române de Presă, Transparency International 

România şi Asociaţiei Pro-Democraţia. Programul naţional „Votează cu 

ochii deschişi”, iniţiat de Coaliţia pentru un Parlament Curat, avea ca 

obiectiv informarea alegătorilor cu privire la candidaţii propuşi de 

partidele politice. În acest scop au fost întocmite şi făcute publice 

liste cu acele persoane considerate controversate. La data de 14 

noiembrie, aceste liste includeau 95 de persoane de la P.S.D.+P.U.R., 

9 persoane de la Alianţa D.A., 46 de persoane de la PRM şi 3 de la 

UDMR.  

                                                           
23 Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 70 din 18 noiembrie 2004 
24 Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 64 din 19 noiembrie 2004 
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Propunerile Coaliţiei pentru un Parlament Curat au făcut obiectul 

mai multor contestaţii. Astfel, Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 41 

– Vrancea a fost sesizat de către Organizaţia judeţeană Vrancea a 

P.S.D., care a solicitat luarea măsurilor legale pentru evitarea 

distribuirii în judeţul Vrancea a materialelor elaborate de către Coaliţie, 

materiale care ar fi avut caracter denigrator la adresa unora dintre 

candidaţii P.S.D. Contestaţia a fost respinsă de către Biroul Electoral 

Vrancea şi de către Biroul Electoral Central25, sesizat ulterior. O 

contestaţie similară a fost depusă de Uniunea Naţională P.S.D.+P.U.R. 

la Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 34 – Sibiu, prin care s-a pus în 

discuţie caracterul defăimător al materialelor difuzate de Coaliţia 

pentru un Parlament Curat, care ar fi adus atingere persoanei 

candidaţilor la care se referă. Contestaţia a fost respinsă26.  

Activitatea Coaliţiei, care a constituit o premieră pentru 

societatea românească, a avut, pe ansamblu, efecte pozitive întrucât 

formaţiunile politice implicate în alegeri au fost nevoite să realizeze o 

selecţie mai riguroasă a persoanelor propuse pe listele electorale. 

De asemenea, societatea civilă şi-a făcut simţită prezenţa şi prin 

intervenţiile publice prompte, faţă de aspectele majore, care au marcat 

derularea procesului electoral, cu deosebire faţă de neregulile 

manifestate în primul tur de scrutin. Organismele şi reprezentanţii 

societăţii civile s-au evidenţiat şi prin aportul la profesionalizarea 

dezbaterii publice a ofertelor electorale. 

 

 

 
                                                           
25 Hotărârea Biroul Electoral Central nr. 81 din 25 noiembrie 2004. 
26 Hotărârea Biroul Electoral Central nr. 84 din 24 noiembrie 2004 
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IV. DESFĂŞURAREA ALEGERILOR 

 

1. Observatori şi delegaţi 

  

În conformitate cu prevederile art. 75 alin. (3)-(8) din Legea nr. 

373/2004 şi cu cele ale art. 18 şi 26 alin. (5) din Legea nr. 370/2004, 

procesul electoral din România a fost monitorizat de observatori din 

partea organizaţiilor neguvernamentale româneşti care au ca obiect 

principal de activitate apărarea valorilor democraţiei şi a drepturilor 

omului, observatori din partea unor organisme şi instituţii europene şi 

internaţionale, precum şi de delegaţi ai presei scrise şi audiovizuale 

româneşti şi străine. 

Acreditarea observatorilor din partea organizaţiilor 

neguvernamentale româneşti şi a delegaţilor din partea presei 

româneşti, la secţiile de votare din ţară, s-a realizat de către birourile 

electorale de circumscripţie, în baza solicitărilor efectuate în scris de 

către conducerile organizaţiilor interesate, respectiv cele ale presei 

scrise şi ale radiodifuzorilor. Legea nr. 373/2004 a impus ca 

observatorii să fie persoane cu drept de vot, care să nu fie membre ale 

unui partid politic şi care să se angajeze, printr-o declaraţie scrisă, să 

respecte prevederile legale în materie electorală. Alegerile au fost 

monitorizate de mii de observatori interni, din partea a numeroase 

organizaţii precum Organizaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului - 

O.A.D.O.; Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului - L.A.D.O.; Agenţia 

de monitorizare a Presei – A.M.P. etc. 
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O implicare semnificativă în observarea alegerilor, în ambele 

tururi de scrutin, a avut-o Asociaţia Pro Democraţia, care a mobilizat 

peste 3000 de observatori pe lângă secţiile de votare din ţară şi din 

municipiul Bucureşti, în special în mediul rural. 

Acreditarea observatorilor din partea organizaţiilor 

neguvernamentale româneşti şi a delegaţilor din partea presei 

româneşti, la secţiile de votare din străinătate, s-a făcut, conform 

Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 45 din 8 noiembrie 2004, de 

către Biroul electoral de circumscripţie nr. 42 – Bucureşti. 

În temeiul art. 75 alin. (3¹) din legea mai sus menţionată, Biroul 

Electoral Central a acreditat un număr total de 83 de delegaţi ai 

formaţiunilor politice care să asiste, în calitate de observatori, la 

desfăşurarea operaţiunilor electorale în cadrul secţiilor de votare din 

străinătate (a se vedea anexa nr. 14).  

La propunerea Ministerului Afacerilor Externe, Biroul Electoral 

Central a acreditat 65 de observatori străini şi 67 de ziarişti străini care 

să monitorizeze desfăşurarea alegerilor din 28 noiembrie 2004, la 

secţiile de votare din ţară. (a se vedea anexa nr. 15 şi 16). 

Printre observatorii străini acreditaţi s-au numărat reprezentanţii 

Organizaţiei de Securitate şi Cooperare în Europa - Biroul pentru 

Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/ODIHR), Comisia 

Electorală Independentă din Irak (IECI), Liga pentru Apărarea 

Drepturilor Omului din Republica Moldova (LADOM), Agenţia Statelor 

Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), Institutul Democratic 

Naţional pentru Afaceri Internaţionale etc. 

Misiunea OSCE/ODIHR pentru Evaluarea Alegerilor, formată din 

15 experţi electorali internaţionali, şi-a concentrat atenţia asupra 
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cadrului legal al desfăşurării alegerilor, asupra administrării alegerilor, 

asupra campaniei electorale şi rolului mass-mediei, precum şi asupra 

participării minorităţilor naţionale, inclusiv a rromilor, la alegeri. 

Raportul anticipat al Misiunii tehnice de evaluare, publicat încă din 21 

octombrie 2004, preciza faptul că în România sunt create condiţiile 

pentru „asigurarea unui nivel substanţial de transparenţă” a procesului 

electoral şi propunea trimiterea în ţara noastră a unei misiuni de 

evaluare a alegerilor pe termen scurt, formată din 6 observatori. Având 

în vedere importanţa acestor alegeri generale, ultimele înaintea 

integrării de jure a României în Uniunea Europeană, Guvernul României 

şi-a însuşit sugestiile Misiunii tehnice de evaluare şi a solicitat OSCE, 

suplimentarea numărului membrilor misiunii. 

Delegaţia OSCE, condusă de Stephen Nash, şeful Misiunii 

OSCE/ODIHR pentru Evaluarea Alegerilor, formată din 18 membri, 

asistaţi de 8 traducători, s-a aflat în România în perioada 21 

noiembrie-13 decembrie 2004, ca urmare a unei invitaţii oficiale 

adresate de către Guvern. Membrii Misiunii de Evaluare a Alegerilor au 

avut întâlniri cu reprezentanţii principalelor partide politice, ai 

instituţiilor implicate în organizarea alegerilor (Biroul Electoral Central, 

Autoritatea Electorală Permanentă, unele ministere), precum şi ai 

mecanismelor de verificare democratică a procesului electoral (Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie, Curtea de Conturi, Curtea Constituţională, 

presa scrisă şi audio-vizuală, organizaţii neguvernamentale). O parte a 

Misiunii s-a deplasat în circumscripţiile electorale din judeţele Timiş, 

Iaşi, Cluj, Braşov şi Constanţa. 

Raportul final al Misiunii OSCE/ODIHR a pus în discuţie o serie de 

probleme legate atât de cadrul legal în materie electorală, considerat a 
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fi în multe privinţe incomplet şi neclar, cât şi de modul de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor. În urma constatărilor făcute, experţii OSCE au 

recomandat unificarea legislaţiei prin elaborarea unui cod electoral, 

stabilirea în detaliu a atribuţiilor fiecăreia dintre instituţiile şi 

organismele implicate în organizarea alegerilor, utilizarea cărţilor de 

alegător care ar trebui distribuite din timp electoratului, eliminarea 

interdicţiei potrivit căreia emisiunile cu caracter electoral nu pot fi 

difuzate în zilele de sâmbătă şi duminică, asigurarea unei transparenţe 

sporite a procesului electoral prin acreditarea unui număr mai mare de 

observatorii interni, înlăturarea prevederilor legale care instituie un 

tratament diferenţiat pentru minorităţile naţionale reprezentate în 

Parlament, faţă de cele neparlamentare.  

 

2. Participarea la scrutin 

   

Procentul participării la vot la alegerile din 28 noiembrie a fost de 

58,5 %, în vreme ce la cel de al doilea tur de scrutin din 12 decembrie, 

acesta a scăzut la 55,2 %.  

La alegerile din 28 noiembrie 2004 au participat 10.794.653 

de alegători din cei 18.449.344, care reprezintă numărul total al 

persoanelor cu drept de vot înscrise în copiile de pe listele electorale. 

Dintre aceştia, un număr de 1.247.369 de alegători au votat pe liste 

speciale de tip 1 şi tip 2.  

La secţiile de votare din străinătate au votat 37.848 de persoane. 

La turul II de scrutin al alegerilor prezidenţiale din data de 

12 decembrie 2004 s-au prezentat la urne 10.112.262 de alegători 

din 18.316.104 ce reprezintă numărul total al persoanelor cu drept de 
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vot înscrise în copiile de pe listele electorale. Dintre aceştia un număr 

de 814.605 de alegători au votat pe liste speciale de tip 1 şi tip 2. 

La secţiile de votare din străinătate au votat 40.496 de persoane, 

la alegerile din 12 decembrie 2004.  

Din analiza datelor furnizate de Biroul Electoral Central rezultă că, 

în mediul urban, s-a înregistrat o creştere maximă a prezenţei la vot 

(15,54%) între orele 11-14, iar în mediul rural creşterea maximă a fost 

de 19,02 %, între orele 14-17. De asemenea, din procentajele 

înregistrate până la ora 20, rezultă că în mediul rural prezenţa la vot a 

fost cu 6,43% mai mare decât în mediul urban (a se vedea anexa nr. 

17). 

Graficele de mai jos prezintă o analiză comparativă a procentului 

participării la vot în toate alegerile parlamentare şi prezidenţiale libere 

de după revoluţia din 1989: 
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Alegeri prezidenţiale turul I
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Alegeri prezidenţiale turul II
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Se poate observa că prezenţa la vot la alegerile generale din 

2004 s-a aflat într-o uşoară descreştere faţă de cea din anul 2000 şi 

într-o continuă şi alarmantă tendinţă descrescătoare faţă de primele 

alegeri libere din 1990. 
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V. REZULTATELE ALEGERILOR 

 

1. Rezultatele alegerilor din 28 noiembrie 2004 

 

Pentru Preşedintele României, numărul total al voturilor 

valabil exprimate a fost de 10.452.205 iar 339.010 voturi au fost nule. 

În urma totalizării voturilor valabil exprimate pe întreaga ţară 

pentru fiecare candidat, rezultatele au fost următoarele: 

 

 

 

Ţinând seama de numărul de voturi obţinute de către fiecare 

candidat la primul tur de scrutin, la cel de-al doilea tur de scrutin au 
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participat domnul Adrian Năstase şi domnul Traian Băsescu, în această 

ordine (vezi Hotărârea nr. 33/3.12.2004 a Curţii Constituţionale). 

Pentru Camera Deputaţilor, numărul total al voturilor valabil 

exprimate a fost de 10.188.106 iar 599.641 voturi au fost nule.  

În urma totalizării voturilor valabil exprimate pentru Camera 

Deputaţilor, au întrunit pragul electoral următoarele partide politice, 

alianţe politice şi electorale: 

 

 

 

Următoarele partide politice, alianţe politice şi electorale nu au 

întrunit pragul electoral: 
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Pentru Senat, numărul total al voturilor valabil exprimate a fost 

de 10.231.476 iar 556.128 voturi au fost nule.  

În urma totalizării voturilor valabil exprimate pentru Senat, au 

întrunit pragul electoral următoarele partide politice, alianţe politice şi 

electorale: 
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Următoarele partide politice, alianţe politice şi electorale nu au 

întrunit pragul electoral:  
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2. Contestaţii şi cereri privind rezultatele alegerilor din 28 

noiembrie 2004 

 

Biroul Electoral Central a soluţionat 24 de cereri şi contestaţii cu 

privire la desfăşurarea şi rezultatul alegerilor din 28 noiembrie 2004 în 

diverse circumscripţii electorale din ţară. Acestea au vizat următoarele 

aspecte: 

- anularea alegerilor generale; 

- anularea alegerilor din diferite circumscripţii electorale şi la 

nivelul unor secţii de votare; 

- fraudarea alegerilor la diferite secţii de votare; 

- solicitarea renumărării la nivel naţional a voturilor, în unele 

circumscripţii electorale şi secţii de votare; 

- renumărarea voturilor pentru diferite formaţiuni politice; 

- modificarea proceselor verbale; 

- modul de atribuire a mandatelor. 

Conform articolului 32 alin. 1 lit. h) şi i) din Legea nr. 373/2004 

pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senat, Biroul Electoral Central 

poate anula alegerile dintr-o circumscripţie electorală în cazul în care 

constată că votarea sau stabilirea rezultatului alegerilor a avut loc prin 

fraude de natură să modifice atribuirea mandatelor şi dispune 

repetarea scrutinului şi de asemenea poate dispune renumărarea 

voturilor într-o secţie de votare sau refacerea centralizării voturilor şi a 

rezultatului alegerilor dintr-o circumscripţie electorală, în situaţia în 

care constată, pe baza probelor administrate, că au fost comise erori 

sau au fost înregistrate neconcordanţe între datele înregistrate în 

procesele-verbale.  
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Majoritatea cererilor şi contestaţiilor depuse la Biroul Electoral 

Central, referitoare la anularea alegerilor şi renumărarea voturilor, au 

fost respinse pentru lipsa probelor. S-au înregistrat şi cazuri de cereri 

respinse pentru că au fost tardiv introduse sau pentru că nu au urmat 

procedura impusă de lege. În anexa nr. 19 este prezentată situaţia 

cererilor şi contestaţiilor depuse la Biroul Electoral Central. 

De asemenea, Curtea Constituţională a fost sesizată cu 3 cereri 

de anulare a alegerilor din 28 noiembrie 2004 pentru funcţia de 

Preşedinte al României, formulate de Partidul România Mare, Alianţa 

„Dreptate şi Adevăr” P.N.L.- P.D. Dolj şi Partidul Noua Generaţie. 

Curtea Constituţională a respins toate cele 3 cereri, prin Hotărârile nr. 

30, nr. 31 şi nr. 32 din 3 decembrie 2004, ca nefondate. 

 

3. Configuraţia politică a noului Parlament 

 

În urma numărării voturilor valabil exprimate pentru Camera 

Deputaţilor şi Senat la alegerile din 28 noiembrie 2004, partidele 

politice care au întrunit pragul electoral au următoarea reprezentare 

parlamentară (pentru o situaţie a mandatelor pe circumscripţii 

electorale, a se vedea anexa nr. 18): 

Camera Deputaţilor 

Uniunea PSD+PUR – 132 mandate 

Partidul Social Democrat – 113 mandate 

Partidul Umanist Român – 19 mandate 

Alianţa „Dreptate şi Adevăr” D.A. PNL-PD – 112 mandate 

Partidul Naţional Liberal – 64 mandate 

Partidul Democrat – 48 mandate 
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Partidul România Mare – 48 mandate 

Uniunea Democrată a Maghiarilor din România – 22 

mandate 

Minorităţile Naţionale – 18 mandate 

Senat 

Uniunea PSD+PUR – 57 mandate 

Partidul Social Democrat – 46 mandate 

Partidul Umanist Român – 11 mandate 

Alianţa „Dreptate şi Adevăr” D.A. PNL-PD – 49 mandate 

Partidul Naţional Liberal – 28 mandate 

Partidul Democrat – 21 mandate 

Partidul România Mare – 21 mandate 

Uniunea Democrată a Maghiarilor din România – 10 

mandate 

Astfel, pentru Camera Deputaţilor s-au distribuit 332 mandate, 

iar pentru Senat 137 mandate. 

 

4. Reprezentarea minorităţilor naţionale  

în noul Parlament 

 

La numărul total de mandate rezultate din norma de 

reprezentare, s-au atribuit 18 mandate de deputat minorităţilor care au 

obţinut în alegeri, pe întreaga ţară, un număr de voturi egal cu cel 

puţin 10% din numărul mediu de voturi valabil exprimate pe ţară 

pentru alegerea unui deputat. (Art. 4 alin. (2) din Legea 373/2004). 

 

 



 50

  
 

Nr. 
crt. 

Organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 
unei minorităţi naţionale legal 

constituite 

Circumscripţie 
electorală 

Voturi 
valabil 
exprima
te 

1. ASOCIAŢIA MACEDONENILOR DIN 
ROMÂNIA 

42 
( Bucureşti) 

545 

2. UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA 
 

42 
(Bucureşti) 

750 

3. FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI 
DIN ROMÂNIA 

42 
(Bucureşti) 

1903 

4. UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA 
 

42 
(Bucureşti) 

725 

 5. UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN 
ROMÂNIA 

22 
(Hunedoara) 

385 

6. UNIUNEA UCRAINIENILOR DIN 
ROMÂNIA 

26 
(Maramureş) 

2176 

7. UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA 
 

37 
(Timiş) 

3313 

8. UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT – 
ROMÂNIA 

37 
(Timiş) 

4643 

9. UNIUNEA CROAŢILOR DIN ROMÂNIA 
 

11 
(Caraş-Severin) 

1327 

10. UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN 
ROMÂNIA 

14 
(Constanţa) 

2143 

11. UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR 
TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA 

14 
(Constanţa) 

5003 

12. ALIANŢA PENTRU UNITATEA RROMILOR 
 

31 
(Prahova) 

3103 

13. ASOCIAŢIA LIGA ALBANEZILOR DIN 
ROMÂNIA 

31 
(Prahova) 

597 

14. COMUNITATEA RUŞILOR LIPOVENI DIN 
ROMÂNIA 

38 
(Tulcea) 

3404 

15. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR 
DIN ROMÂNIA 

34 
(Sibiu) 

22264 

16. UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR 
ŞI CEHILOR DIN ROMÂNIA 

5 
(Bihor) 

2078 

17. UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA 
„ DOM POLSKI” 

35 
(Suceava) 

2045 

18. ASOCIAŢIA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA 
RO.AS.IT.  

35 
(Suceava) 

397 
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5. Reprezentarea femeilor în noul Parlament 

 

Pe listele pentru Senat au candidat un număr de 969 de femei, 

reprezentând un procent de 26,32% din numărul total al candidaţilor, 

faţă de 2712 de bărbaţi, respectiv 73,67%.  

Situaţia a fost asemănătoare pentru Camera Deputaţilor – 2724 

de femei, respectiv 27,24%, faţă de 7273 bărbaţi, respectiv 72,75%. 

Pentru Preşedinţie au fost depuse doar 2 cereri de înregistrare a 

candidaturii de către femei, ambele cereri fiind respinse de Biroul 

Electoral Central, din cauza neîndeplinirii condiţiilor impuse de Legea 

nr. 370/2004. 

În noul Parlament ales la 28 noiembrie 2004, din totalul de 469 

de mandate, doar 46 sunt deţinute de femei, reprezentând un procent 

de 9,80 %. Spre comparaţie, în Parlamentul din 1990-1992 au fost 

alese 23 de femei, iar în cel din perioada 2000-2004 au fost alese 52.  

În tabelul de mai jos este oferită o situaţie comparativă privind 

reprezentarea femeilor în parlamentele mai multor ţări europene. 

 
ŢARA Nr. de femei 

în 
parlament 

Nr. total al 
parlamentarilor 

Procent Luna 

AUSTRIA 62 183 33,9% Ianuarie 2004 
BELGIA 53 150 35,3% Ianuarie 2004 

DANEMARCA 68 179 38% Ianuarie 2004 
ELVEŢIA 46 200 23% Ianuarie 2004 

FINLANDA 75 200 37,5% Ianuarie 2004 
FRANŢA 70 574 12,2% Ianuarie 2004 
GRECIA 26 300 8,67% Iunie 2004 

GERMANIA 193 603 32,2% Ianuarie 2004 
IRLANDA 22 166 13,3% Ianuarie 2004 
ISLANDA 19 63 30,2% Ianuarie 2004 
ITALIA 71 603 11,5% Ianuarie 2004 

LUXEMBURG 10 60 16,7% Ianuarie 2004 
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MALTA 6 65 9,2% Ianuarie 2004 
MAREA 

BRITANIE 
118 659 17,9% Ianuarie 2004 

NORVEGIA 60 165 36,4% Ianuarie 2004 
OLANDA 55 150 36,7% Ianuarie 2004 

PORTUGALIA 44 230 19,1% Ianuarie 2004 
ROMÂNIA 46 469 9,8 % Decembrie 2004 

SPANIA 99 350 28,3% Ianuarie 2004 
SUEDIA 158 349 45,3% Ianuarie 2004 

 

6. Organizarea secţiilor de votare speciale  

în cel de-al doilea tur de scrutin 

 

Referitor la desfăşurarea celui de-al doilea tur de scrutin, Biroul 

Electoral Central a emis o serie de hotărâri care au modificat condiţiile 

de exercitare a votului. Astfel, ca urmare a întâmpinării formulate de 

reprezentanţii Alianţei „Dreptate şi Adevăr” P.N.L.-P.D. şi ai Uniunii 

Naţionale P.S.D.+P.U.R. în Biroul Electoral Central, referitoare la 

numărul mare de cetăţeni care au votat, în primul tur, în alte localităţi 

decât cele de domiciliu, Biroul Electoral Central a emis Hotărârea nr. 

105 din 7 decembrie 2004, prin care a decis că „cetăţenii cu drept de 

vot care se vor afla în ziua de 12 decembrie în alte localităţi decât cele 

de domiciliu îşi vor exercita dreptul de vot în secţiile de votare speciale 

organizate în staţiile de cale ferată, în autogări, în porturi şi 

aeroporturi.” Această Hotărâre a abrogat dispoziţiile Hotărârii nr. 97 

din 6 decembrie 2004, care prevedea dreptul cetăţenilor aflaţi în altă 

localitate decât cea de domiciliu de a vota la oricare dintre secţiile de 

votare din localitatea în care se află, mai puţin la secţiile speciale 

organizate potrivit art. 22 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 373/2004. 

Totodată, a încălcat dispoziţiile art. 77 alin. (2) din Legea pentru 

alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului potrivit cărora „Alegătorii 
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care în ziua votării se află într-o altă localitate decât aceea în care sunt 

înscrişi în listele electorale permanente pot să îşi exercite dreptul de 

vot la orice secţie de votare, urmând a fi înscrişi în lista electorală 

specială, prin grija preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare”. 

 

7. Rezultatele alegerilor pentru Preşedintele României 

- turul II - 

 

Pentru Preşedinte, numărul total al voturilor valabil exprimate a 

fost de 10.008.314 din care 103.245 voturi au fost nule. 

În urma totalizării voturilor valabil exprimate pe întreaga ţară 

pentru fiecare candidat, rezultatele au fost următoarele: 
 

 

Conform Hotărârii Curţii Constituţionale nr. 34 din 15 decembrie 

2004 privind stabilirea şi aducerea la cunoştinţă publică a rezultatului 

alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României, în cadrul celui de-al 

doilea tur de scrutin desfăşurat la 12 decembrie 2004, candidatul 

Traian Băsescu a întrunit cel mai mare număr de voturi din cele valabil 

exprimate şi, prin urmare, acesta a fost validat ulterior în funcţia de 

Preşedinte al României. 
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VI. IREGULARITĂŢI ŞI DEFICIENŢE  

ÎN PROCESUL ELECTORAL 

 

1. Deficienţe de ordin legislativ 

  

Din derularea procesului electoral în anul 2004 şi din rapoartele 

OSCE şi ale majorităţii organismelor neguvernamentale, care au 

monitorizat desfăşurarea alegerilor generale din România, a rezultat că 

actuala legislaţie electorală nu rezolvă pe deplin unele aspecte 

referitoare la participarea şi reprezentarea minorităţilor, repartiţia 

mandatelor pe etnii, sexe, partide şi organizaţii fără reprezentare în 

Parlament sau în privinţa pragului electoral. De asemenea, unele 

prevederi ale legislaţiei electorale în vigoare conţin ambiguităţi şi 

aspecte contradictorii, care au generat confuzii în interpretarea şi 

aplicarea unor norme juridice în derularea procesului electoral. 

  

Deficienţe privind coordonarea instituţiilor şi a 

organismelor implicate în procesul electoral  

Potrivit Legii electorale, Autoritatea Electorală Permanentă îşi 

desfăşoară activitatea în intervalul dintre două perioade electorale27. 

Acesteia însă îi revine şi sarcina de a constata şi sancţiona unele 

contravenţii pe parcursul perioadei electorale28, aşa cum este cazul 

faptelor prevăzute la art. 97, lit. f) şi h), iar în privinţa altora, precum 

                                                           
27 Art. 27 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului. 
28 Art. 97 şi 99, alin. (1) lit. f) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului. 
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cele de la lit. r), constatarea şi sancţionarea de fapte contravenţionale, 

sunt de competenţa mai multor organe. 

În art. 32, alin. (1), lit. j) din Legea nr. 373/2004 se prevede că 

Biroul Electoral Central trebuie să transmită Autorităţii Electorale 

Permanente materialele necesare redactării Cărţii Albe a alegerilor, 

fără să se precizeze care anume şi nici termenul de predare, în vreme 

ce în art. 118, alin. (1), al aceleiaşi legi, se prevede că Biroul Electoral 

Central trebuie să predea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în vederea 

arhivării, conform prevederilor Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, 

toate materialele şi documentele rezultate în urma procesului electoral. 

Definirea ambiguă şi, uneori, contradictorie a unor atribuţii ale 

autorităţilor implicate în organizarea şi desfăşurarea alegerilor a 

determinat o stare de expectativă şi pasivitate în angajarea lor, în 

procesul electoral. Elocvente din acest punct de vedere sunt atributele 

comune ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi ale Autorităţii 

Electorale Permanente, în plan legislativ şi logistic. 

 

Deficienţe privind nesancţionarea unor fapte interzise de 

lege 

O serie de obligaţii ale autorităţilor nu sunt sancţionate în vreun 

fel, în cazul în care acestea nu le îndeplinesc. Un exemplu este acela al 

obligaţiei prevăzute la art. 13, alin. (1) din aceeaşi lege, privind refuzul 

de către primar de a pune la dispoziţia alegătorilor, spre consultare, 

listele electorale şi de a organiza acţiuni de informare şi îndrumare a 

alegătorilor. În Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor şi a Senatului o situaţie asemănătoare se iveşte şi în 

următoarele cazuri: 
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- încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 30 alin. 2 referitoare la 

faptul că nu pot fi membri ai birourilor electorale candidaţii în alegeri, 

soţii, rudele şi afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv; 

- nerespectarea termenelor privind modul de completare a 

birourilor electorale (art. 31 alin. 2, 3 şi 4); 

- încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 25 referitoare la 

delimitarea secţiilor de votare şi comunicarea către prefect a acestora 

în termen de 5 zile de la stabilirea datei alegerilor; 

- refuzul membrilor biroului electoral al secţiei de votare de a 

anula şi înmâna un nou buletin de vot în cazul în care buletinul folosit 

se deschide din eroare, dezvăluindu-se secretul votului (art. 78 alin. 

7); 

- depăşirea duratei suspendării votării sau neanunţarea acesteia 

cu cel puţin o oră înainte (art. 81 alin. 2);  

- neaplicarea de către preşedintele biroului electoral al secţiei de 

votare, a ştampilei de control pe buletinele de vot pe ultima pagină a 

acestora (art. 74 alin. 2); 

- folosirea publicităţii comerciale prin intermediul presei scrise şi 

audiovizuale în scop de propagandă electorală (art. 55 alin. 4)  

- implicarea prefecţilor în acţiuni de campanie electorală (art. 45 

alin. 2). 

- organizarea acţiunilor de campanie electorală în unităţile 

militare şi de învăţământ (art. 55 alin. 5); 

- încălcarea dispoziţiilor referitoare la obligaţiile ce revin 

realizatorilor şi moderatorilor emisiunilor şi dezbaterilor electorale (art. 

64). 
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Deficienţe privind modul de definire a noţiunii de fraudă 

electorală 

Noţiunea de fraudă în procesul electoral este prevăzută de art. 32 

alin. (6) din Legea nr. 373/2004, de art. 24 din Legea nr. 370/2004, 

art. 33 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, precum şi de dispoziţiile art. 25 din Legea 

nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului. Art. 32 

alin. 6) din Legea nr. 373/2004 defineşte frauda ca fiind „orice acţiune 

ilegală care are loc înaintea, în timpul sau după încheierea votării ori în 

timpul numărării voturilor şi încheierii proceselor-verbale şi care are ca 

rezultat denaturarea voinţei alegătorilor şi crearea de avantaje 

concretizate prin voturi şi mandate în plus pentru un partid, o alianţă 

politică, o alianţă electorală sau un candidat independent.” Frauda 

electorală are un tratament superficial în Legea nr. 373/2004 întrucât 

această ilegalitate, poate cea mai gravă pentru procesul electoral, nu 

are un regim penal adecvat. Cel care a comis o fraudă trebuie să 

răspundă penal, fiind sancţionat cu o pedeapsă pe măsura pericolului 

social al faptei comise. Neîncriminarea acestei fapte reprezintă o lacună 

a legii care trebuie neapărat corectată. Fără îndoială, frauda este 

realizată prin falsuri, înşelăciuni etc. care sunt doar mijloace pentru 

săvârşirea infracţiunii, iar autorul poate răspunde penal în condiţiile 

unui concurs ideal de infracţiuni care circumstanţiază infracţiunea şi 

măreşte pedeapsa. 

Din analiza prevederilor referitoare la noţiunea de fraudă 

electorală din cadrul actelor normative sus-menţionate rezultă şi unele 

inadvertenţe şi discrepanţe datorită cărora intervenţia organelor în 

drept nu este totdeauna explicită. Potrivit prevederilor art. 33 din 
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Legea nr. 67/2004 existenţa fraudei electorale se stabileşte de Biroul 

Electoral Central de la caz la caz, pe baza probelor prezentate de cei 

care au invocat-o, în timp ce în art. 32 alin. (4) din Legea nr. 373/2004 

este prevăzut expres posibilitatea ca în cazul în care, pentru 

soluţionarea unei cereri de anulare a alegerilor, întemeiată pe fraudă 

electorală, sunt necesare verificări de fapt, acestea să fie efectuate în 

prezenţa unui judecător din Biroul Electoral Central.  

Aşa cum se regăseşte în actele normative din domeniul electoral, 

definiţia fraudei electorale, ca temei pentru anularea alegerilor, face ca 

probarea acesteia să fie, dacă nu imposibilă, cel puţin foarte dificilă. 

 

2. Iregularităţi semnalate în procesul electoral 

 

Atât mass-media29, societatea civilă cât şi unele partide politice 

participante la alegeri au reclamat existenţa unor nereguli în programul 

electronic de centralizare a datelor din procesele-verbale, nereguli care 

ar fi permis o modificare a rezultatului alegerilor. Suspiciunile au 

apărut în timpul numărării voturilor când, în urma analizei rezultatelor 

parţiale comunicate de BEC, s-a observat o micşorare a numărului de 

voturi nule (adică diferenţa dintre numărul alegătorilor prezenţi la urne 

şi numărul voturilor valabil exprimate). Astfel, s-a ridicat problema că 

soft-ul nu a fost prevăzut cu un program de verificare a totalului dintre 

suma voturilor valabil exprimate cu cea a voturilor nule, care trebuia să 

fie egală cu prezenţa la vot30. 

Candidatul Alianţei „Dreptate şi Adevăr” P.N.L.- P.D. a formulat o 

cerere de anulare a alegerilor pe motiv că procesul electoral a fost 
                                                           
29 Ziarul „România Liberă” din 3 decembrie 2004. 
30 Ziarul „Cotidianul” din 2 decembrie 2004. 
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„profund alterat”, prin transferarea electronică a unei mari părţi a 

voturilor nule în contul candidatului Adrian Năstase şi al Uniunii 

P.S.D.+P.U.R. 31 

Pentru a clarifica această situaţie, la iniţiativa Asociaţiei Pro 

Democraţia, o echipă de 3 experţi independenţi ai Centrului pentru 

Alegeri Libere şi Democraţie - CeSID din Serbia a efectuat o analiză a 

soft-ului folosit pentru centralizarea rezultatelor alegerilor. Aceştia au 

constatat că softul menţionat nu generează erori însă permite 

introducerea datelor din procesele verbale greşit completate, fără a 

semnala acest lucru. În acest sens, s-a observat „existenţa unor 

deficienţe de redactare a formularelor proceselor-verbale ce au făcut 

posibile erorile umane, erori care, la rândul lor, au condus la publicarea 

unor date ce nu aveau corespondent în realitate, cu privire la numărul 

persoanelor prezente la vot”32.  

 

3. Iregularităţi ale proceselor-verbale de constatare a 

rezultatelor alegerilor33 

 

În urma analizării datelor înscrise în procesele verbale privind 

constatarea rezultatelor alegerilor din 28 noiembrie şi 12 decembrie 

2004, s-a constatat că există diferenţe nejustificate între: 

 

                                                           
31 Ziarul „Curierul Naţional” din 1 decembrie 2004. 
32 „Constatările Asociaţiei Pro Democraţia privind introducerea şi centralizarea 
rezultatelor alegerilor din 28 noiembrie 2004”, raport ce se poate consulta la adresa 
www.apd.ro.  
33 Date rezultate din procesele-verbale privind rezultatele alegerilor din 28 
noiembrie 2004 şi 12 decembrie 2004 publicate în Monitorul Oficial Nr. 1162 din 8 
decembrie 2004 şi Hotărârea Curţii Constituţionale Nr. 34 din 15 decembrie 2004 
publicată în Monitorul Oficial Nr. 1212 din 16 decembrie 2004. 
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1. numărul alegătorilor care s-au prezentat la urne şi 

numărul voturilor exprimate; 

 

La alegerile din 28 noiembrie 2004, numărul total al alegătorilor 

care s-au prezentat la urne, pentru alegerea Preşedintelui României, a 

fost de 10.794.653. Numărul total al voturilor exprimate a fost de 

10.791.215, dintre care 10.452.205 voturi valabil exprimate şi 

339.010 voturi nule. Rezultă deci o diferenţă de 3.438 de voturi, 

care nu se regăsesc după numărarea voturilor. 

Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, pentru 

alegerea Camerei Deputaţilor a fost de 10.794.653. Numărul total al 

voturilor exprimate a fost de 10.787.747, dintre care 10.188.106 

voturi valabil exprimate şi 599.641 voturi nule. Rezultă o diferenţă de 

6.906 de voturi care nu se regăsesc după numărarea voturilor. 

Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, pentru 

alegerea Senatului a fost de 10.794.653. Numărul total al voturilor 

exprimate a fost de 10.787.604, dintre care 10.231.476 voturi valabil 

exprimate şi 556.128 voturi nule. Rezultă o diferenţă de 7.049 de 

voturi care nu se regăsesc după numărarea voturilor. 

La alegerile din 12 decembrie 2004, numărul total al alegătorilor 

care s-au prezentat la urne, pentru alegerea Preşedintelui României, a 

fost de 10.112.262. Numărul total al voturilor exprimate a fost de 

10.111.559, dintre care 10.008.314 voturi valabil exprimate şi 

103.245 voturi nule. Rezultă deci o diferenţă de 703 voturi, care nu 

se regăsesc după numărarea voturilor. 
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2. numărul buletinelor de vot primite de secţiile de votare şi 

numărul total al buletinelor de vot existente în secţiile de 

votare, după exercitarea votului. 

 

La alegerile din 28 noiembrie 2004, numărul buletinelor de vot 

primite de secţiile de votare, pentru alegerea Preşedintelui României, a 

fost de 20.276.152. Numărul total al buletinelor de vot existente în 

secţiile de votare, după exercitarea votului, a fost de 20.265.019, 

dintre care 9.473.804 buletine de vot neîntrebuinţate şi anulate, 

339.010 voturi nule şi 10.452.205 voturi valabil exprimate. Rezultă o 

diferenţă de 11.133 buletine de vot, care nu se regăsesc, după 

numărătoarea finală. 

Numărul buletinelor de vot primite de secţiile de votare, pentru 

alegerea Camerei Deputaţilor a fost de 20.262.793. Numărul total al 

buletinelor de vot existente în secţiile de votare, după exercitarea 

votului, a fost de 20.249.688, dintre care 9.461.941 buletine de vot 

neîntrebuinţate şi anulate, 599.641 voturi nule şi 10.188.106 voturi 

valabil exprimate. Rezultă o diferenţă de 13.105 buletine de vot, 

care nu se regăsesc, după numărătoarea finală. 

Numărul buletinelor de vot primite de secţiile de votare, pentru 

alegerea Senatului, a fost de 20.270.060. Numărul total al buletinelor 

de vot existente în secţiile de votare, după exercitarea votului, a fost 

de 20.255.503, dintre care 9.467.899 buletine de vot neîntrebuinţate 

şi anulate, 556.128 voturi nule şi 10.231.476 voturi valabil exprimate. 

Rezultă o diferenţă de 14.557 buletine de vot, care nu se 

regăsesc, după numărătoarea finală. 
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La alegerile din 12 decembrie 2004, numărul buletinelor de vot 

primite de secţiile de votare, pentru alegerea Preşedintelui României, a 

fost de 20.358.425. Numărul total al buletinelor de vot existente în 

secţiile de votare, după exercitarea votului, a fost de 20.357.805, 

dintre care 10.246.246 buletine de vot neîntrebuinţate şi anulate, 

103.245 voturi nule şi 10.008.314 voturi valabil exprimate. Rezultă o 

diferenţă de 620 buletine de vot, care nu se regăsesc, după 

numărătoarea finală. 

 

4. Contravenţii şi infracţiuni 

 

Capitolul XI al Legii nr. 373/2004 reglementează contravenţiile şi 

infracţiunile care pot rezulta din procesul electoral. Art. 97-98 identifică 

contravenţiile şi sancţiunile aplicabile acestora, iar în art. 99 sunt 

prevăzute organele abilitate să le aplice. Art. 100-108 reglementează 

infracţiunile electorale şi pedepsele aplicabile fiecăreia dintre acestea. 

În cazul infracţiunilor, acţiunea penală se pune în aplicare din oficiu. 

În data de 21 ianuarie 2005, Autoritatea Electorală Permanentă a 

solicitat Inspectoratului General al Poliţiei Române informaţii cu privire 

la contravenţiile şi infracţiunile constatate de unităţile de Poliţie pe 

durata procesului electoral. Urmare a acestui demers, Inspectoratul 

General al Poliţiei Române a comunicat o „Situaţie privind ilegalităţile 

constatate de unităţile de poliţie pe timpul procesului de votare şi 

stadiul soluţionării acestora” care reflectă situaţia existentă la data de 

25 ianuarie 2005. 

Astfel, la nivel naţional, au fost înregistrate 155 de dosare penale, 

având ca obiect săvârşirea a 177 de infracţiuni, privind încălcarea 
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prevederilor Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României 

şi a Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 

Senatului. Din cele 155 de dosare penale 60 au fost înaintate 

parchetelor cu următoarele propuneri: 

 2 dosare, cu propunerea de sesizare a instanţei de judecată, 

 6 dosare cu soluţia de declinare a competenţei în favoarea 

parchetelor, 

 9 dosare cu propunerea de scoatere de sub urmărire penală. 

 43 dosare cu propunerea de neîncepere a urmăririi penale. 

Au rămas în lucru un număr de 95 de dosare penale. Totodată, s-

au aplicat un număr de 422 sancţiuni contravenţionale, soldate cu 

amenzi. 
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Anexa nr. 1  

 
 
 

Legislaţia privind alegerea Camerei Deputaţilor, a Senatului 

şi a Preşedintelui României 

 
 

• Constituţia României1; 
• Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României2; 
• Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 

Senatului3; 
• Legea partidelor politice nr. 14 din 20034; 
• Legea nr. 43/2003 privind finanţarea activităţii partidelor politice 
şi a campaniilor electorale;  

• Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii 
Constituţionale5; 

• Hotărârea Guvernul României nr. 1610 din 2004 privind stabilirea 
unor măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 
Camera Deputaţilor, Senat şi Preşedintele României în anul 20046; 

• Hotărârea Guvernului României nr. 1611/2004 privind cheltuielile 
necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor 
pentru Camera Deputaţilor, Senat şi Preşedintele României din 
anul 20047; 

• Hotărârea Guvernului României nr. 1612/2004 privind modelul 
timbrului autocolant, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de 
utilizare a acestuia la alegerile pentru Camera Deputaţilor, Senat 
şi Preşedintele României din anul 20048; 

                                                 
1 Constituţia României, în forma iniţială, a fost adoptată în şedinţa Adunării 
Constituante din 21 noiembrie   1991, a fost publicată în Monitorul Oficial al României 
nr.233 din 21 noiembrie 1991 şi a intrat în vigoare în urma aprobării ei prin 
referendumul naţional din 8 decembrie 1991. Constituţia României a fost modificată şi 
completată prin Legea de revizuire a Constituţiei României nr.429/2003, publicată în 
Monitorul Oficial al României nr.758 din 29 octombrie 2003, republicată de Consiliul 
Legislativ, cu reactualizarea denumirilor şi dându-se textelor o nouă numerotare, în 
Monitorul Oficial al României nr.767 din 31 octombrie 2003. 
2 Publicată în Monitorul Oficial al României, nr.887 din 29 septembrie 2004. Modificată 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2004, publicată în Monitorul Oficial al  
României, nr.920 din 9 octombrie 2004. 
3 Publicată în Monitorul Oficial al României, nr.887 din 29 septembrie 2004. Modificată 
prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.80/2004, publicată în Monitorul Oficial al  
României, nr.941 din 14 octombrie 2004. 
4 Publicată în Monitorul Oficial al României nr. 25 din 17 ianuarie 2003. 
5 Legea nr.47/1992 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 101 din 22 mai 1992, 
republicată în Monitorul Oficial nr.187 din 7 august 1997, republicată în Monitorul 
Oficial nr.643 din 16 iulie 2004. 
6 Publicată în Monitorul Oficial al României  nr. 919 din  8 octombrie 2004. 
7 Publicată în Monitorul Oficial al României nr. 919 din  8 octombrie 2004. 
8 Publicată în Monitorul Oficial  al României nr. 919 din  8 octombrie 2004. 
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• Hotărârea Guvernului României nr. 1613 din 2004 privind modelul 
ştampilelor care vor fi folosite la Biroul Electoral Central, birourile 
electorale de circumscripţie şi oficiile electorale, modelul copiei de 
pe lista electorală permanentă, modelul listei electorale speciale, 
al listei susţinătorilor, precum şi modelul listei membrilor 
organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, care vor 
fi folosite pentru alegerea Camerei Deputaţilor, a Senatului şi a 
Preşedintelui României în anul 20049; 

• Hotărârea Guvernului României nr. 1614 din 7 octombrie 2004 
pentru aprobarea programului calendaristic privind realizarea 
acţiunilor prevăzute în Legea nr. 373/2004 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi în Legea nr. 370/2004 pentru 
alegerea Preşedintelui României10; 

• Hotărârea Parlamentului României nr. 17 din 2004 privind 
constituirea Comisiei parlamentare speciale pentru repartizarea 
timpilor de antenă11; 

• Hotărârea Guvernului României nr. 1790 din 2004 privind 
stabilirea modelelor proceselor-verbale şi ale altor formulare 
necesare constatării rezultatelor pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor, a Senatului şi a Preşedintelui României, din anul 
200412; 

• Declaraţia Universală a Drepturilor Omului; 
• Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi Politice13. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
9 Publicată în Monitorul Oficial  al României nr. 917 din  8 octombrie 2004. 
10 Publicată în Monitorul Oficial  al României nr. 917 din  8 octombrie 2004. 
11 Publicată în: Monitorul Oficial al României nr. 964 din 21 octombrie 2004. 
12 Publicată în Monitorul Oficial al României  nr. 1015 din  3 noiembrie 2004 
13 Adoptat de Adunarea generală a Naţiunilor Unite la 16 decembrie 1966 şi intrat în 
vigoare la 23 martie 1976, conform art.49. România a ratificat Pactul Internaţional cu 
privire la Drepturile Civile şi Politice la 31 octombrie 1974, prin Decretul  nr. 212, 
publicat în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr.146 din 20 noiembrie 1974. 
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Anexa nr. 2 

 

Componenţa Biroului Electoral Central 

 

Judecători ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 
 
 Emil Gherguţ – preşedintele Biroului Electoral Central 
Vicenţiu Victor Paşca Cameniţă – locţiitorul preşedintelui Biroului 

Electoral Central 
Nicoleta Florea 
Gheorghe Cernat 
Veronica Rădulescu 
Emilia Braicău 
Magdalena Ghermeli 
 
Reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente  
 
Octavian Opriş – preşedintele Autorităţii Electorale Permanente 
Alexandru Radu – vicepreşedintele Autorităţii Electorale Permanente 
Ionel Fleşariu – vicepreşedintele Autorităţii Electorale Permanente 
 
Reprezentanţii partidelor politice parlamentare 
 
Dan Matei Aghaton – Partidul Social Democrat 
Nicolae Sfăcăreanu – Partidul Umanist Român 
Ioan Onisei – Partidul Democrat 
Gheorghe Rădulescu – Partidul Naţional Liberal 
Dinu Marian – Partidul România Mare 
Szusanna Peter – Uniunea Democrată Maghiară din România 
 
Reprezentantul Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale 
din Camera Deputaţilor 
 
Tamara Baicu 
 
Reprezentanţii partidelor politice neparlamentare 
 
Marinela Cristina Moraru – Partidul Ecologist Român 
Nicolae Petre Trache – Partidul Noua Generaţie 
Cristina Nicoleta Andrei – Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat  
Vasile Raţiu – Partidul Socialist Unit 
Mircea C. Jonea – Partidul Alianţa Socialistă 
Mariana Bordei – Forţa Democrată din România 
Constantin Chiriac Cucu – Acţiunea Populară 
Ştefan M. Fileru – Partidul Social Democrat „ C-tin Titel Petrescu” 
Daniela M. Ionescu – Partidul Mileniului III 
George Rădulescu – Partidul Unităţii Naţiunii Române 
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Anexa nr. 3  

 
 

Situaţia contestaţiilor depuse la BEC cu privire la 

constituirea şi completarea birourilor electorale de 

circumscripţie 

 
 

 
 

Nr. crt. 

 
 

Formaţiunea 
politică 

 
Nr. de 

înregistrare 
al 

contestaţiei 
la BEC 

 

 
 
Hotărâre BEC 

 
 

Admisă/ 
respinsă 

1.   
Alianţa DA PNL-

PD Timiş 

 
1/CT 

Hotărârea 
nr.1 din 19 
octombrie 

2004 

respinsă 
(nefondată) 

2.   
PRM Galaţi 
 

 
117/CT 

Hotărârea 
nr.61 din 18 
noiembrie 

2004 

admisă 

3.   
Partidul Socialist 

Unit 

 
116/CT 

Hotărârea 
nr.73 din 18 
noiembrie 

2004 

respinsă 
(nefondată) 

4.  Partidul 
Renaşterea 

României-Vaslui 

 
118/CT 

Hotărârea 
nr.74 din 18 
noiembrie 

2004 

respinsă 
(nefondată) 

5.   
Partidul Mileniului 

III 

 
115/CT 

Hotărârea 
nr.76 din 18 
noiembrie 

2004 

respinsă  
(nefondată) 

6.   
PSD - Mehedinţi 

 
397/C 

Hotărârea 
nr.87 din 26 
noiembrie 

2004 

respinsă 
(inadmisibilă) 

7.   
Uniunea 

PSD+PUR 
Constanţa 

 
433/CT 

Hotărârea 
nr.88 din 27 
noiembrie 

2004 

respinsă 
(inadmisibilă) 

8.   
Alianţa DA 

 
139/CT 

Hotărârea 
nr.90 din 26 
noiembrie 

2004 

respinsă 
(inadmisibilă) 
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Anexa nr. 4 
 
 

Situaţia celor 16 propuneri de candidaţi pentru alegerea 
Preşedintelui României, respinse de Biroul Electoral Central 
şi a contestaţiilor soluţionate de Curtea Constituţională 

 
 
 

 
Nr.  
crt. 

 
Candidat 

 
Nr. cererii 

de depunere 
a 

candidaturii 

 
Nr. hotărârii 

B.E.C. 
 

 
Admis/ 
Respins 

 
Nr. hotărârii 

Curţii 
Constituţionale 
 

 
Admis/ 
Respins 

1. GEORGE 
GIBESCU 

4/CT Hotărârea nr.6 
din 19.10.2004 

respins Hotărârea nr. 6 
din 01.11.2004 

respins 

2. TIPUS 
GHEORGHE 

 Hotărârea nr.8 
din 19.10.2004 

respins Hotărârea nr.3 
din 25.10.2004 

respins 

3. PETRIA 
EUGENIU 
DRAGOŞ 

64/C Hotărârea nr.20 
din 25.10.2004 

respins Hotărârea nr.16 
din 08.11.2004 

respins 

4. IOSIPESCU 
PUIA SILVIA 

73/C Hotărârea nr.24 
din 26.10.2004 

respins - - 

5. FAUR ISAIA 10/C Hotărârea nr.25 
din 26.10.2004 

respins Hotărârea nr.8 
din 03.11.2004 

respins 

6. BANCĂU 
ION 

88/C Hotărârea nr.26 
din 27.10.2004 

respins - - 

7. COZMA 
MARIA 

94/C Hotărârea nr.27 
din 27.10.2004 

respins Hotărârea nr.19 
din 10.11.2004 

respins 

8. GEORGE 
CAROL 
FRĂTIMAN 

104/C Hotărârea nr.28 
din 28.10.2004 

respins - - 

9. GHEORGHE 
LASLO 

103/C Hotărârea nr.29 
din 28.10.2004 

respins Hotărârea nr.14 
din 08.11.2004 

respins 

10. AŞTEFĂNOA
IEI IOAN 

109/C Hotărârea nr.30 
din 28.10.2004 

respins - - 

11. NOGHIN 
DOINA 
ELENA 

114/C Hotărârea nr.34 
din 29.10.2004 

respins Hotărârea nr.7 
din 03.11.2004 

respins 

12. GODJA 
FLORIN 
VASILE 

139/C Hotărârea nr.35 
din 30.10.2004 

respins Hotărârea nr.18 
din 10.11.2004 

respins 

13. PREDESCU 
GHEORGHE 

131/C Hotărârea nr.36 
din 30.10.2004 

respins Hotărârea nr.10 
din 05.11.2004 

respins 

14. LASCU IOAN 156/C Hotărârea nr.40 
din 03.11.2004 

respins - - 

15. OANCEA 
MARIN 

164/C Hotărârea nr.43 
din 04.11.2004 

respins - - 

16. CARNU D. 
ION 

134/C Hotărârea nr.54 
din 30.11.2004 

respins - - 

 
 



 71

Anexa nr. 5 
 
 

Situaţia celor 12 propuneri de candidaţi pentru alegerea 

Preşedintelui României,  

admise de Biroul Electoral Central  

şi a contestaţiilor soluţionate de Curtea Constituţională 

 
 

 
Nr. 
crt. 

 
Candidat 

 
Formaţiunea 

politică 

 
Nr. total de 
contestaţii 

 
Nr. hotărârii Curţii 

Constituţionale 
 

 
Admisă/ 
respinsă 

1.  
 
 

ADRIAN 
NĂSTASE 

 
 
 

Uniunea 
Naţională 

P.S.D. + P.U.R. 

 
 
 
9 

Hot.nr.13 din 8.11.2004 
Hot. nr.15 din 8.11.2004 
Hot. nr.17 din 10.11.2004 
Hot. nr.22 din 10.11.2004 
Hot. nr.24 din 10.11.2004 
Hot. nr. 25 din 10.11.2004 
Hot. nr. 27 din 10.11.2004 
Hot. nr.28 din 10.11.2004 
Hot. nr.29 din 10.11.2004 

respins 
respins 
respins 
respins 
respins 
respins 
respins 
respins 
respins 

2.  
 
 

TRAIAN 
BĂSESCU 

 
 
 

Alianţa D.A. 
P.N.L. + P.D. 

 
 
 
9 

 
Hot. nr.2 din 20.10.2004 
Hot. nr.4 din 01.11.2004 
Hot.nr.9 din 05.11.2004 
Hot. nr.15 din 08.11.2004 
Hot. nr.22 din 10.11.2004 
Hot. nr.24 din 10.11.2004 
Hot. nr.27 din 10.11.2004 
Hot.nr.28 din 10.11.2004 
Hot.nr.29 din 10.11.2004 

 
respins 
respins 
respins 
respins 
respins 
respins 
respins 
respins 
respins 

 
3.  

 
CORNELIU 

VADIM 
TUDOR 

 
 

P.R.M. 

 
3 

 
Hot. nr.15 din 08.11.2004 
Hot.nr.22 din 10.11.2004 
Hot. nr. 27 din 10.11.2004 

 
respins 
respins 
respins 

 
4.  

 
 

MARKO 
BELA 

 
 
 

U.D.M.R. 

 
 
5 

 
Hot. Nr.12 din 08.11.2004 
Hot. Nr.15 din 08.11.2004 
Hot. Nr.21 din 10.11.2004 
Hot. Nr.22 din 10.11.2004 
Hot. Nr.27 din 10.11.2004 

 
respins 
respins 
respins 
respins 
respins 
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5.  
 
GHEORGHE 
CORIOLAN 
CIUHANDU 

 
 

P.N.Ţ.C.D. 

 
 
5 

 
Hot. Nr.05 din 01.11.2004 
Hot. Nr.15 din 08.11.2004 
Hot. Nr.22 din 10.11.2004 
Hot. Nr.23 din 10.11.2004 
Hot. Nr.27 din 10.11.2004 

 
respins 
respins 
respins 
respins 
respins 

 
6.  

GEORGE 
BECALI 

 
P.N.G. 

 
3 

Hot. Nr.15 din 08.11.2004 
Hot nr.22 din 10.11.2004 
Hot. Nr.27 din 10.11.2004 

respins 
respins 
respins 

 
7.  

 
PETRE 
ROMAN 

 
 

Partidul Forţa 
Democrată din 

România 

 
 
6 

Hot. nr.11din 08.11.2004 
Hot. nr.15 din 08.11.2004 
Hot. nr.22 din 10.11.2004 
Hot. nr.27 din 10.11.2004 
Hot. nr.28 din 10.11.2004 
Hot. nr.29 din 10.11.2004 

respins 
respins 
respins 
respins 
respins 
respins 

 
8.  

 
GHEORGHE 

DINU 

 
 

independent 

 
 
4 

Hot. nr.15 din 08.11.2004 
Hot. nr.22 din 10.11.2004 
Hot. nr.26 din 10.11.2004 
Hot nr.27 din 10.11.2004 

respins 
respins 
respins 
respins 

 
9.  

MARIAN 
PETRE 
MILUŢ 

 
Partidul 
Acţiunea 
Populară 

 
3 

Hot. Nr.15 din 08.11.2004 
Hot nr.22 din 10.11.2004 
Hot. Nr.27 din 10.11.2004 

respins 
respins 
respins 

 
10.  

OVIDIU 
TUDORICI 

 
Uniunea pentru 
Reconstrucţia 

României 

 
3 

Hot. Nr.15 din 08.11.2004 
Hot nr.22 din 10.11.2004 
Hot. Nr.27 din 10.11.2004 

respins 
respins 
respins 

 
11.  

AUREL 
RĂDULESCU 

Alianţa 
Populară 
Creştină 

Democrată 

 
3 

Hot. Nr.15 din 08.11.2004 
Hot nr.22 din 10.11.2004 
Hot. Nr.27 din 10.11.2004 

respins 
respins 
respins 

 
12.  

ALEXANDRU 
RAJ TUNARU 

 
Partidul 

Tineretului 
Democrat 

 
3 

Hot. Nr.15 din 08.11.2004 
Hot nr.22 din 10.11.2004 
Hot. Nr.27 din 10.11.2004 

respins 
respins 
respins 
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Anexa nr. 6 

 
 

Lista cu numărul total de candidaţi pentru Senat, la 

nivel naţional, pentru fiecare formaţiune politică 

 
 

 
Nr. crt. 

 
Formaţiunea Politică 

 
Nr. total de 
candidaturi 

 
1. Candidat independent 2 
2. Alianţa ,, Dreptate şi Adevăr P.N.L.-

P.D.” 
222 

3. Alianţa Pentru Unitatea Rromilor 105 
4. Alianţa Popular Creştin Democrată 74 
5. Forţa Dreptăţii 4 
6. Partidul ,,Pentru Patrie” 108 
7. Partidul Acţiunea Populară 196 
8. Partidul Alianţa Socialistă 219 
9. Partidul Ecologist Român 222 
10. Partidul Forţa Democrată din 

România 
198 

11. Partidul Mileniului III 169 
12. Partidul Muncitoresc Român 93 
13. Partidul Naţional Democrat Creştin 143 
14. Partidul Naţional Ţărănesc Creştin 

Democrat 
216 

15. Partidul Noua Democraţie 68 
16. Partidul Noua Generaţie 220 
17. Partidul Popular din România 8 
18. Partidul România Mare 221 
19. Partidul Social Democrat ,,C-tin Titel 

Petrescu” 
150 

20. Partidul Socialist Român 119 
21. Partidul Socialist Unit 221 
22. Partidul Tineretului Democrat 27 
23. Partidul Unităţii Naţiunii Române 150 
24. Uniunea Democrată Maghiară din 

România 
152 

25. Uniunea Naţională P.S.D.+P.U.R. 222 
26. Uniunea Pentru Reconstrucţia 

României 
152 
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Anexa nr. 7 

 
 

Lista cu numărul total de candidaţi pentru Camera 

Deputaţilor,  

la nivel naţional, pentru fiecare formaţiune politică 

 
 

 
Nr. crt. 

 
Formaţiune politică 

 
Nr. total 

candidaturi 
 

1. Candidat independent 10 
2. Alianţa ,,Dreptate şi Adevăr P.N.L.-

P.D.” 
415 

3. Alianţa Pentru Unitatea Rromilor 235 
4. Alianţa Popular Creştin Democrată 116 
5. Asociaţia ,,Uniunea Culturală a 

Polonezilor din România” 
29 

6. Asociaţia Culturală a Macedonilor 
Slavi din România 

27 

7. Asociaţia Culturală Bulgară din 
România 

83 

8. Asociaţia Democratică a Macedonilor 
Slavi din România 

34 

9. Asociaţia Etnicilor Turci 109 
10. Asociaţia Italienilor din România 

Ro.As.It. 
35 

11. Asociaţia Liga Albanezilor din 
România 

168 

12. Asociaţia Macedonilor din România 95 
13. Comunitatea ,,Bratsvo” a Bulgarilor 

din România 
126 

14. Comunitatea Italiană din România 38 
15. Comunitatea Ruşilor Lipoveni din 

România 
140 

16. Federaţia Comunităţilor Evreieşti din 
România 

66 

17. Forumul Democrat al Germanilor din 
România 

119 

18. Forţa Dreptăţii 9 
19. Partida Romilor Social Democrată din 

România 
211 

20. Partidul ,,Pentru Patrie” 169 
21. Partidul Acţiunea Populară 375 
22. Partidul Alianţa Socialistă 406 
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23. Partidul Ecologist Român 414 
24. Partidul Forţa Democrată din 

România 
386 

25. Partidul Mileniului III 324 
26. Partidul Muncitoresc Român 208 
27. Partidul Naţional Democrat Creştin 264 
28. Partidul Naţional Ţărănesc Creştin 

Democrat 
408 

29. Partidul Noua Democraţie 156 
30. Partidul Noua Generaţie 414 
31. Partidul Popular din România 9 
32. Partidul România Mare 415 
33. Partidul Social Democrat „ C-tin Titel 

Petrescu” 
286 

34. Partidul Socialist Român 224 
35. Partidul Socialist Unit 412 
36. Partidul Tineretului Democrat 28 
37. Partidul Unităţii Naţiunii Române 296 
38. Uniunea Armenilor din România 168 
39. Uniunea Bulgară din Banat-România 48 
40. Uniunea Croaţilor din România 209 
41. Uniunea Culturală a Rutenilor din 

România 
252 

42. Uniunea Democratică a Slovacilor şi 
Cehilor din România  

10 

43. Uniunea Democrată a Croaţilor din 
România 

135 

44. Uniunea Democrată a Tătarilor Turco 
– Musulmani din România 

76 

45. Uniunea Democrată Maghiară din 
România 

279 

46. Uniunea Democrată Turcă din 
România 

40 

47. Uniunea Elenă din România 250 
48. Uniunea Naţională P.S.D.+ P.U.R. 415 
49. Uniunea pentru Reconstrucţia 

României 
276 

50. Uniunea Polonezilor din România „ 
Dom Polski” 

246 

51. Uniunea Sârbilor din România 54 
52. Uniunea Turcă Musulmană din 

România 
28 

53. Uniunea Ucrainenilor din România 252 
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Anexa nr. 8 
 
 

Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale  

care au participat la alegerile generale din 2004 

 
 

 
Etnie 

 

 
Denumirea organizaţiei cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale 
 

ALBANEZI ASOCIAŢIA LIGA ALBANEZILOR DIN ROMÂNIA 
ARMENI UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA 
BULGARI ASOCIAŢIA CULTURALĂ BULGARĂ DIN ROMÂNIA 
 COMUNITATEA „BRATSTVO” ABULGARILOR DIN ROMÂNIA 
 UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT - ROMÂNIA 
CROAŢI UNIUNEA CROAŢILOR DIN ROMÂNIA 
 UNIUNEA DEMOCRATĂ A CROAŢILOR DIN ROMÂNIA 
ELENI UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA 
EVREI FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA 
GERMANI FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA 
ITALIENI ASOCIAŢIA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA RO.AS.IT.  
 COMUNITATEA ITALIANĂ DIN ROMĂNIA 
MACEDONENI ASOCIAŢIA CULTURALĂ A MACEDONENILOR SLAVI DIN 

ROMÂNIA 
 ASOCIAŢIA DEMOCRATICĂ A MACEDONENILOR SLAVI 

DIN ROMÂNIA” 
 ASOCIAŢIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA 
POLONEZI ASOCIAŢIA „UNIUNEA CULTURALĂ A POLONEZILOR DIN 

ROMÂNIA 
 UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA „ DOM POLSKI” 
ROMI ALIANŢA PENTRU UNITATEA RROMILOR 
 PARTIDA ROMILOR SOCIAL DEMOCRATĂ DIN ROMĂNIA 
RUŞI 
LIPOVENI 

COMUNITATEA RUŞILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA 

RUTENI UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA 
SÂRBI UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA 
SLOVACI ŞI 
CEHI 

UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ŞI CEHILOR DIN 
ROMÂNIA 

TĂTARI 
TURCO-
MUSULMANI 

UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI 
DIN ROMÂNIA 

TURCI ASOCIAŢIA ETNICILOR TURCI 
 UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA 
 UNIUNEA TURCĂ MUSULMANĂ DIN ROMÂNIA 
UCRAINIENI UNIUNEA UCRAINIENILOR DIN ROMÂNIA 
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Anexa nr. 9  

 
REGLEMENTĂRI PRIVIND CAMPANIA ELECTORALĂ 

 
Extras din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 17 din 25 

octombrie 200414 
 
ART. 3 
Dispoziţiile art.55 alin. (4) din Legea nr. 373/2004 vor fi interpretate 

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

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

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

 
 

Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 37 din 4 noiembrie 2004 
privind interpretarea şi aplicarea uniformă a 

dispoziţiilor art. 61 alin. (1), coroborate  
cu cele ale art. 57 alin. (1)din Legea nr. 373/2004, 

referitoare la difuzarea de emisiuni de tip electoral de către 
radiodifuzorii publici şi privaţi, în zilele de sâmbătă şi duminică15 

 
Analizând cererea adresată de Societatea Română de Radiodifuziune 

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

                                                 
14 Publicată în Monitorul Oficial nr. 1000 din 29 octombrie 2004. 
15 Publicată în Monitorul Oficia nr. 1058 din 15 noiembrie 2004. 
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Biroul Electoral Central hotărăşte: 
 
ART. 1 
În conformitate cu dispoziţiile art.61 alin. (1), coroborate cu cele ale 

art.57 alin. (1) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi 
a Senatului, în perioada campaniei electorale posturile de radio şi televiziune, 
publice şi private, pot transmite emisiunile informative, emisiunile electorale şi 
dezbaterile electorale, astfel cum sunt prevăzute de lege, numai în zilele de 
luni, marţi, miercuri, joi şi vineri. 

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

Audiovizualului, precum şi pentru conducerile posturilor publice şi private de 
radio şi televiziune. 

ART. 3 
Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage aplicarea sancţiunilor 

prevăzute de Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 

Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 33 din 29 octombrie 2004 
privind interpretarea prevederilor art. 20 alin. (2), 

coroborate cu cele ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 43/2003 
 
Luând în discuţie cererea adresată de Uniunea Naţională P.S.D. + P.U.R., 

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

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

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

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

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

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

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

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

- să imprime denumirea agentului economic care a tipărit respectivele 
afişe; 

- să declare Curţii de Conturi (camerelor de conturi) numărul total al 
afişelor tipărite. 

ART. 4 
La aplicarea art.27alin. (1) lit. g) din Legea nr. 43/2003 se vor avea în 

vedere interpretările date noţiunilor de "tipărituri" şi "afişe electorale". 
ART. 5 
Dispoziţiile prezentei hotărâri sunt obligatorii, în conformitate cu 

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

 
 

Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 60 din 16 noiembrie 2004 
 
Art. 5 al.7 din Legea nr. 373/2004 stabileşte că : „Preşedintele României, 

în funcţie la data alegerii Camerei Deputaţilor şi Senatului, dacă se află în 
ultimele 3 luni ale mandatului, poate candida ca independent pe listele unui 
partid politic, unei alianţe politice sau alianţe electorale pentru obţinerea unui 
mandat de deputat sau senator”. 

Prin decizia nr. 339/17 septembrie 2004 a Curţii Constituţionale s-a 
stabilit că acest text de lege nu contravine Constituţiei, implicit nici textelor 
invocate în contestaţie (art. 80 şi 84), cu privire la care s-au făcut referiri 
exprese în considerentele deciziei. 

Curtea Constituţională reţine că „numai printr-o interpretare forţată – prin 
adăugare la normele constituţionale – situaţia prevăzută în textul art. 5 al. 7 ar 
putea fi convertită în incompatibilitatea prevăzută de art. 84 alin. 1” din 
Constituţie, iar textul art. 80 al. 2 din Constituţie se referă numai la rolul ce 
revine Preşedintelui României în cadrul statului. „Problema modului în care 
Preşedintele îşi exercită acest rol ţine de măsura în care Preşedintele îşi 
îndeplineşte obligaţiile, de etica exercitării mandatului prezidenţial, care, în caz 
că este încălcată grav, atrage răspunderea constituţională a titularului acestui 
mandat”. 

Cum, în raport de dispoziţia art. 5 al. 7 din Legea nr. 373/2004, 
candidatura Preşedintelui României este inserată într-o listă de candidaturi a 
unei alianţe electorale şi pentru că sistemul electoral românesc cuprinde votul 
pentru o listă de candidaţi şi nu uninominal este corect şi legal ca şi campania 
electorală a Preşedintelui să se desfăşoare alături de respectiva alianţă 
electorală, aşa cum în mod justificat s-a reţinut în hotărârea contestată. 

Este evident că, textul art. 5 al. 7 din Legea nr. 373/2004 stabileşte un 
regim juridic special pentru Preşedintele României, în funcţie la data alegerilor, 
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respectiv o derogare de la regulile generale, inclusiv în ce priveşte campania 
electorală a candidatului independent. 

În consecinţă, argumentaţia contestaţiei, cu trimitere la textele 
menţionate mai sus din Legea nr. 373/2004 nu este pertinentă cauzei. 

Toate susţinerile privind încălcarea textelor de lege care-i vizează pe 
candidaţii independenţi sunt neavenite în raport de situaţia specială în care se 
află Preşedintele României, atât cu privire la condiţiile depunerii candidaturii, 
cât şi cu privire la campania electorală (afişe, materiale audio sau video). 

Contrar susţinerii din contestaţie, a nu face distincţie între regimul juridic 
al candidatului independent în sensul art. 5 alin. 6 şi cel din art. 5 alin. 7, 
înseamnă a lăsa fără sens şi finalitate acest text din art. 5 al. 7, care, totuşi, 
este un text legal şi constituţional. 

Pentru aceste considerente, în temeiul prevederilor art. 72 al. 3 din Legea 
nr. 373/2004, Biroul Electoral Central respinge contestaţia formulată de Alianţa 
„Dreptate şi Adevăr” D.A. P.N.L.-P.D. Bucureşti. 

 
 
 

Anexa nr. 10  

 

Componenţa nominală a Comisiei parlamentare speciale 

pentru repartizarea timpilor de antenă 

 

1. Hrebenciuc Viorel – deputat     - Grupul parlamentar al P.S.D. 

2. Sassu Alexandru – deputat     - Grupul parlamentar al P.S.D. 

3. Zgonea Valeriu Ştefan - deputat    - Grupul parlamentar al P.S.D. 

4. Solcanu Ioan – senator     - Grupul parlamentar al P.S.D. 

5. Marin Dinu – senator     - Grupul parlamentar al P.S.D. 

6. Vasilescu Nicolae – deputat     - Grupul parlamentar al P.R.M. 

7. Vasilescu Lia-Olguţa – deputat       - Grupul parlamentar al P.R.M. 

8. Ungheanu Mihai – senator             - Grupul parlamentar al P.R.M. 

9. Onisei Ioan – deputat                    - Grupul parlamentar al P.D. 

10. Muscă Monica Octavia – deputat   - Grupul parlamentar al P.N.L. 

11. Marton Arpad-Francisc – deputat   - Grupul parlamentar al U.D.M.R. 

       12. Păun Nicolae – deputat               - Grupul parlamentar al minorităţilor  

       naţionale 

13. Preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului 

14. Preşedintele Societăţii Române de Radiodifuziune 

15. Preşedintele Societăţii Române de Televiziune 
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Anexa nr. 11 

  

 

 

LISTA 

partide politice, alianţe electorale şi alianţe politice 

care nu intră sub incidenţa art. 59 alin. (5) din Legea nr. 373/2004, 

având liste complete de candidaturi definitive în peste 50% din 

circumscripţiile electorale 

 

 

• Alianţa „Dreptate şi Adevăr PNL - PD” 

• Uniunea Naţională PSD + PUR 

• Partidul România Mare 

• Partidul Ecologist Român 

• Partidul Noua Generaţie 

• Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat 

• Partidul Socialist Unit 

• Partidul Alianţa Socialistă 

• Partidul Forţa Democrată din România 

• Partidul Acţiunea Populară 

• Uniunea Democrată Maghiară din România 

• Partidul Social Democrat „Constantin Titel Petrescu” 

• Partidul Mileniului III 
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Anexa nr. 12 

 
Situaţia emisiunilor şi dezbaterilor electorale televizate 

din timpul campaniei electorale 
 
Postul TVR 1      Totalul emisiunilor electorale şi dezbaterilor electorale 

            pentru Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Nr. crt. Titlu emisiune Nr. ediţii Formaţiune politică Procent Total timp     

alocat 

Uniunea PSD+PUR 45,35% 130’36’’ 

Alianţa D.A. PNL-PD 17,90% 51’36’’ 

PRM 24,95% 72’00’’ 

UDMR 8,00% 23’00’’ 

 

 

1. 

 

 

 TVR.  ÎN DIRECT 

(emisiune electorală) 

 

 

6edt.x 50’=300’ 

MINORITĂŢI 3,70% 10’42’’ 

Uniunea PSD+PUR 45,35% 31’45’’ 

Alianţa D.A. PNL-PD 17,90% 12’45’’ 

PRM  24,95% 18’00’’ 

UDMR 8,00% 5’45’’ 

 

 

2. 

 

ROMÂNIA POLITCĂ  

(emisiune electorală)  

  

 

 

3edt.x 25’=75’ 

MINORITĂŢI 3,70% 3’00’’ 

Uniunea PSD+PUR 45,35% 130’36’’ 

Alianţa D.A. PNL-PD 17,90% 51’36’’ 

PRM 24,95% 72’00’’ 

UDMR 8,00% 23’00’’ 

   

 

3. 

 

 

VORBE DESPRE FAPTE 

(dezbatere electorală) 

 

 

6edt.x 50’=300’  

MINORITĂŢI 3,70% 10’42’’ 

 
Postul TVR 2      Totalul emisiunilor electorale şi dezbaterilor electorale 

pentru Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Nr. 

 crt. 

   Titlu emisiune    Nr. ediţii Formaţiune politică Procent Total timp     

alocat 

Uniunea PSD+PUR 45,35% 65’18’’ 

Alianţa D.A. 

PNL-PD 

17,90% 25’46’’ 

PRM 24,95% 35’56’’ 

UDMR 8,00% 11’32’’ 

 

 

1. 

 

 

ALEGE ŞI VOTEAZĂ 

(dezbatere 

electorală) 

 

 

6edt.x 25’=150’ 

MINORITĂŢI 3,70% 5’20’’ 

Uniunea PSD+PUR 45,35% 532’30’’ 

Alianţa D.A. 

PNL-PD 

17,90% 160’50’’ 

PRM  24,95% 449’10’’ 

UDMR 8,00% 144’10’’ 

 

 

2. 

 

 

FORUM 

 (emisiune 

electorală)  

  

 

25edt.x 

50’=1250 

(5 studiouri 

teritoriale) MINORITĂŢI 3,70% 66’40’’ 
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Anexa nr. 13 

 
Situaţia emisiunilor şi dezbaterilor electorale difuzate de 

Societatea Română de Radio în timpul campaniei electorale 

 

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIO 

EMISIUNEA „TRIBUNA ELECTORALĂ” 

În perioada 28 oct.-14 nov. 

  

Nr. 

crt. 

Formaţiune politică Procent Total timp 

alocat 

1. UNIUNEA PSD+PUR 45,35% 99’20’’ 

2. PRM 24,95% 58’05’’ 

3. ALIANŢA D.A. 

PNL-PD 

19,90% 41’45’’ 

4. UDMR 8,00% 19’31’’ 

5. MINORITĂŢI 3,70% 8’36’’ 

 

 EMISIUNI–DEZBATERE 

 În perioada 28 oct.-14 nov. 

  

Nr. 

crt. 

Formaţiune politică Procent Total timp 

alocat 

1. UNIUNEA PSD+PUR 45,35% 44' 

2. PRM 24,95% 24’10’’ 

3. ALIANŢA D.A. 

PNL-PD 

19,90% 41’45’’ 

4. UDMR 8,00% 7’48’’ 

5. MINORITĂŢI 3,70% 3’36’’ 
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Anexa nr. 14 

   
 

Delegaţi din partea partidelor politice, alianţelor politice şi 

alianţelor electorale acreditaţi la secţiile de votare din 

străinătate 

 
 

 
Nr. crt. 

 
Formaţiunea 

politică 

 
Nr.      

delegaţi 

 
Ţări 

 
Nr. total 
secţii de 
votare  
 

1. Alianţa „Dreptate 
şi adevăr” PNL-PD 

41 19 41 

2. Uniunea 
Naţională  

PSD+ PUR 

14 6 14 

3. Partidul Naţional 
Ţărănesc Creştin 

Democrat 

22 13 22 

4. Partidul Noua 
Generaţie 

2 1 2 

5. Uniunea pentru 
Reconstrucţia 

României 

4 2 4 

6. Uniunea 
Democrată a 

Maghiarilor din 
România 

1 1 1 
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Anexa nr. 15 
 

 
Observatori din partea unor 

organizaţii şi instituţii europene şi internaţionale,  

acreditaţi la secţiile de votare din ţară 

 
 
 

Nr. crt. Instituţia/Organizaţia 
 

Nr. observatori 

1. OSCE/ODIHR 
 

26 

2. IECI 
 

7 

3. LADOM 
 

5 

4. IRI 
 

2 

5. USAID 
 

5 

6. U.S. Embassy 
 

13 

7. RECIDEV 
 

1 

8. National Democratic 
Institute for International Affairs 

 

4 

9. Ambasada Republicii 
Indonezia din România 

 

2 
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Anexa nr. 16 
 

Delegaţi din mass-media internaţională,  

acreditaţi la secţiile de votare din ţară 

 

Nr. crt. Instituţia de presă Nr. delegaţi 
1. AFP 3 
2. AFP Bulgaria 1 
3. Curierul românesc 2 
4. Agenţia de presă „ Sanaa” 1 
5. NHK Japan Broadcasting 

Corporation 
4 

6. European Pressphoto Agency 2 
7.  Magyar Narancs 1 
8. Korrieri  1 
9. Jutarnji List 1 
10. Deutsche Press Agentur 1 
11. Vecer  1 
12. Makfax News Agency 1 
13. Jurnal de Chişinău 1 
14. Radio ECEM FM 1 
15. Plovdiv Public TV 1 
16. BBC World Service  1 
17. Time Magazine 1 
18. Duna TV 3 
19. Magyar Radio 1 
20. APTN 2 
21. The Gurdian 2 
22. Danas 1 
23. Radio Antena M 1 
24. Reuters 9 
25. B.B.C. 2 
26. Dani 1 
27. Associated Press 3 
28. B.B.C. România 2 
29. ARD 3 
30. Dow Jones Newswire 1 
31. Radio ARD 2 
32. See-News 1 
33. ORF Austrian Radio and 

Television 
1 

34. ORF 3 
35. Bulgarian Naţional TV 3 
36. Bulgarian Naţional Radio 1 
37. La Vanguardia 1 
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Anexa nr. 17  
 
Prezenţa la urne în primul tur de scrutin, detaliată 

pe judeţe şi în municipiul Bucureşti 
 

Nr. 
crt. 

Judeţ Ora 
09:00 

Ora 
11:00 

Ora 
14:00 

Ora 
17:00 

Ora 
20:00 

1 ALBA 3,00 % 9,99 % 26,53 % 43,86 % 57,58 % 
2 ARAD 3,26 % 9,98 % 24,19 % 39,35 % 54,09 % 
3 ARGEŞ 2,90 % 10,91 % 27,03 % 42,93 % 55,97 % 
4 BACĂU 3,80 % 13,10 % 31,80 % 48,66 % 58,36 % 
5 BIHOR 2,86 % 8,94 % 23,96 % 41.10 % 54,46 % 
6 BISTRIŢA NĂSĂUD 3,25 % 10,14 % 26,04 % 42,20 % 52,38 % 
7 BOTOŞANI 3,36 % 12,33 % 31,65 % 49,25 % 58,23 % 
8 BRAŞOV 2,83 % 9,49% 26,30 % 42,18 % 55,50 % 
9 BRĂILA 4,78 % 14,93 % 31,89 % 50,11 % 64,66 % 
10 BUZĂU 3,07 % 10,63 % 26,66 % 42,69 % 57,79 % 
11 CARAŞ-SEVERIN 3,83 %  11,16 % 26,55 % 42,69 % 56,65 % 
12 CĂLĂRAŞI 4,53 % 12,74 % 26,98 % 43,94 % 56,98 % 
13 CLUJ 2,49 % 9,63 % 26,77 % 43,73 % 57,88 % 
14 CONSTANŢA 3,87 % 13,09 % 30,87 % 48,50 % 62,64 % 
15 COVASNA 3,51 %  11,85 % 28,49 % 44,52 % 57,57 % 
16 DÂMBOVIŢA 4,72 % 15,00 % 32,20 % 50,94 % 63,92 % 
17 DOLJ 3,99 % 12,98 % 26,86 % 41,78 % 57,01 % 
18 GALAŢI 3,51 % 12,19 % 28,07 % 44,54 % 58,09 % 
19 GIURGIU 4,15 % 11,37 % 24,95 % 42,43 % 56,85 % 
20 GORJ 3,43 % 9,97 % 26,17 % 43,51 % 57,30 % 
21 HARGHITA 3,47 % 12,67 % 30,66 % 48,07 % 63,23 % 
22 HUNEDOARA 2,13 % 8,38 % 24,91 % 42,73 % 58,56 % 
23 IALOMIŢA 4,28 % 12,32 % 26,34 % 41,52 % 55,52 % 
24 IAŞI 3,04 % 10,72 % 28,62 % 45,44 % 56,47 % 
25 ILFOV 5,49 % 13,53 % 40,13 % 55,46 % 72,66 % 
26 MARAMUREŞ 2,16 % 8,60 % 23,52 % 42,76 % 51,62 % 
27 MEHEDINŢI 3,28 % 11,52 % 26,56 % 41,51 % 54,24 % 
28 MUREŞ 2,84 % 10,78 % 27,31 % 44,50 % 59,12 % 
29 NEAMŢ 3,37 % 11,73 % 30,93 % 48,36 % 57,10 % 
30 OLT 4,91 % 13,03 % 26,95 % 44,13 % 57,55 % 
31 PRAHOVA 3,12 % 10,46 % 26,58 % 43,62 % 58,92 % 
32 SATU MARE 2,42 % 8,61 % 22,16 % 37,89 % 48,48 % 
33 SĂLAJ 2,74 % 8,94 % 25,00 % 43,84 % 56,24 % 
34 SIBIU 2,71 % 9,87 % 26,61 % 43,96 % 58,23 5 
35 SUCEAVA 3,20 % 10,72 % 29,61 % 49,34 % 59,03 % 
36 TELEORMAN 4,81 % 15,76% 34,20 % 53,56 % 66,28 % 
37 TIMIŞ 1,55 % 5,99 % 19,40 % 33,83 % 49,04 % 
38 TULCEA 4,13 % 11,32 % 26,56 % 42,50 % 55,87 % 
39 VASLUI 3,61 % 11,95% 30,10 % 47,90 % 58,12 % 
40 VÂLCEA 3,22 % 10,81 % 32,30 % 47,56 % 61,09 % 
41 VRANCEA 4,53 % 13,70 % 31,47 % 49,26 % 62,48 % 
42 Mun. Bucureşti 1,27 % 6,47 % 21,55 % 35,24 % 51,31 % 

Total ţară 3,16 % 10,70 % 27,18 % 43,76 % 57,13 % 
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Situaţia centralizată a prezenţei la vot  

în 28 noiembrie 2004, 
în mediul urban şi rural 

 
 
 

 
Ora 

Mediul 
urban 
(2004) 

Mediul 
rural 

(2004) 

Total  
prezenţă la 
vot în anul 

2004 
 

Total  
prezenţă la 
vot în anul 

2000 

până la    
9.00 h 

2,58% 3,96% 3,16% 3,22% 

până la   
11.00h 

9,54% 12,39% 10,70% 10,88% 

până la   
14.00h 

25,08% 30,04% 27,18% 27,25% 

până la   
17.00h 

39,87% 49,06% 43,76% 44,02% 

până la   
20.00h 

54,41% 60,84% 57,13% 56,52% 

 
 
 
 
 
 

Dinamica prezenţei la vot 
 
 
 

Intervalul de timp 
 

 
Mediul urban 

 
Mediul rural 

9.00h-11.00h 6,96% 8,43% 
11.00h-14.00h 15,54% 17,65% 
14.00h-17.00h 14,79% 19,02% 
17.00h-20.00h 14,54% 11,78% 
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Prezenţa la urne în cel de-al doilea tur de scrutin, 
detaliată pe judeţe şi în municipiul Bucureşti 

 
 

Nr. Judeţ Ora 
09:00 

Ora 
11:00 

Ora 
14:00 

Ora 
17:00 

Ora 
20:00 

1 ALBA 2,68 % 8,90 % 23,53 % 40,50 % 55,63 % 
2 ARAD 2,75 % 8,81 % 20,87 % 35,94 % 48,78 % 
3 ARGEŞ 2,49 % 10,13 % 24,82 % 39,99 % 51,98 % 
4 BACĂU 3,71 % 12,79 % 30,18 % 45,25 % 54,06 % 
5 BIHOR 2,28 % 7,27 % 20,72 % 36.06 % 48,03 % 
6 BISTRIŢA-

NĂSĂUD 
2,71 % 8,68 % 22,47 % 38,32 % 50,28 % 

7 BOTOŞANI 3,64 % 12,82 % 31,94 % 48,67 % 57,98 % 
8 BRAŞOV 2,35 % 8,88 % 25,71 % 40,78 % 54,10 % 
9 BRĂILA 4,81 % 14,46 % 31,02 % 46,41 % 60,49 % 
10 BUZĂU 2,27 % 10,08 % 24,25 % 39,63 % 53,49 % 
11 CARAŞ-SEVERIN 3,13 % 9,57 % 23,92 % 38,31 % 52,51 % 
12 CĂLĂRAŞI 4,19 % 12,83 % 25,24 % 40,26 % 52,14 % 
13 CLUJ 2,33 % 8,87 % 23,08 % 36,97 % 51,37 % 
14 CONSTANŢA 3,86 % 12,91 % 30,40 % 45,51 % 59,37 % 
15 COVASNA 2,28 % 7,88 % 17,70 % 28,62 % 38,72 % 
16 DÂMBOVIŢA 4,38 % 14,64 % 31,43 % 47,95 % 61,01 % 
17 DOLJ 3,00 % 11,14 % 26,11 % 40,16 % 55,75 % 
18 GALAŢI 3,78 % 12,87 % 27,99 % 43,19 % 55,91 % 
19 GIURGIU 3,60 % 11,28 % 25,60 % 41,22 % 54,54 % 
20 GORJ 2,78 % 8,28 % 22,37 % 36,79 % 50,64 % 
21 HARGHITA 2,65 % 8,98 % 21,59 % 33,46 % 46,77 % 
22 HUNEDOARA 1,94 % 7,15 % 22,05 % 37,87 % 53,89 % 
23 IALOMIŢA 3,08 % 11,43 % 24,49 % 38,90 % 52,22 % 
24 IAŞI 3,01 % 11,18 % 28,16 % 44,43 % 54,71 % 
25 ILFOV 5,88 % 15,73 % 29,21 % 50,11 % 59,16 % 
26 MARAMUREŞ 2,19 % 7,91 % 23,41 % 38,10 % 49,23 % 
27 MEHEDINŢI 2,69 % 9,92 % 23,77 % 37,96 % 50,59 % 
28 MUREŞ 2,34 % 8,92 % 21,34 % 33,81 % 47,88 % 
29 NEAMŢ 3,69 % 12,27 % 29,77 % 45,90 % 54,74 % 
30 OLT 2,72 % 9,86 % 23,91 % 40,20 % 53,01 % 
31 PRAHOVA 2,62 % 9,63 % 25,76 % 40,67 % 55,61 % 
32 SATU MARE 1,96 % 6,18 % 16,28 % 27,15 % 36,25 % 
33 SĂLAJ 1,96 % 6,70 % 19,35 % 34,56 % 47,04 % 
34 SIBIU 2,41 % 8,83 % 24,32 % 40,31 % 55,68 5 
35 SUCEAVA 3,17 % 10,72 % 28,60 % 45,95 % 57,05 % 
36 TELEORMAN 4,10 % 14,80 % 32,45 % 49,35 % 61,29 % 
37 TIMIŞ 1,10 % 4,81 % 18,59 % 31,78 % 45,76 % 
38 TULCEA 3,29 % 11,72 % 25,70 % 40,06 % 52,74 % 
39 VASLUI 3,31 % 11,71 % 29,30 % 46,44 % 57,17 % 
40 VÂLCEA 2,66 % 9,69 % 26,80 % 44,78 % 58,40 % 
41 VRANCEA 3,66 % 12,51 % 29,88 % 47,50 % 59,39 % 
42 Mun. Bucureşti 1,23 % 6,42 % 21,06 % 34,26 % 52,38 % 

Total ţară 2,80 % 9,94 % 25,09 % 40,15 % 53,33 % 
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Anexa nr. 18 

 

Mandatele obţinute de fiecare partid politic, alianţă politică, 

alianţă electorală şi candidat independent  

pe circumscripţii electorale 

 
 

Mandate obţinute  
Nr. 
crt. 

 
Circumscripţie 

electorală 

 
Partid politic, alianţă 

politică, alianţă electorală 
şi candidat independent 

Camera 
Deputaţilor 

 

Senat 
 

Uniunea PSD+PUR 3 1 
Alianţa D.A. PNL-PD 2 1 

P.R.M. 1 0 
UDMR 0 0 

 
 
 

1. 

 
 
 

ALBA 
 

Candidat independent 0 0 
T O T A L   M A N D A T E 6 2 

Uniunea PSD+PUR 2 1 
Alianţa D.A. PNL-PD 3 1 

P.R.M. 1 1 

UDMR 1 0 

 
 
 

2. 

 
 
 

ARAD 
 

Candidat independent 0 0 
T O T A L   M A N D A T E 7 3 

Uniunea PSD+PUR 4 2 
Alianţa D.A. PNL-PD 3 1 
P.R.M. 2 1 
UDMR 0 0 

 
 

3. 

 
 

ARGEŞ 
 

Candidat independent 0 0 
T O T A L   M A N D A T E 9 4 

Uniunea PSD+PUR 5 2 
Alianţa D.A. PNL-PD 3 2 

P.R.M. 2 1 
UDMR 0 0 

 
 

4. 
 

 
 

BACĂU 
 

Candidat independent 0 0 
T O T A L   M A N D A T E 10 5 

Uniunea PSD+PUR 3 1 
Alianţa D.A. PNL-PD 3 1 
P.R.M. 1 1 
UDMR 2 1 

 
 

5. 

 
 

BIHOR 
 

Candidat independent 0 0 
T O T A L   M A N D A T E 9 4 

Uniunea PSD+PUR 2 1 
Alianţa D.A. PNL-PD 2 1 

 
 

6. 

 
 

BISTRIŢA- P.R.M. 1 0 
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UDMR 0 0 NĂSĂUD 
 Candidat independent 0 0 
T O T A L   M A N D A T E 5 2 

Uniunea PSD+PUR 4 2 
Alianţa D.A. PNL-PD 2 1 
P.R.M. 1 0 
UDMR 0 0 

 
 

7. 

 
 

BOTOŞANI 
 

Candidat independent 0 0 
 T O T A L   M A N D A T E 7 3 

Uniunea PSD+PUR 3 1 
Alianţa D.A. PNL-PD 4 2 
P.R.M. 1 1 
UDMR 1 0 

 
 

8. 

 
 

BRAŞOV 
 

Candidat independent 0 0 
T O T A L   M A N D A T E 9 4 

Uniunea PSD+PUR 2 1 
Alianţa D.A. PNL-PD 2 1 
P.R.M. 1 0 
UDMR 0 0 

 
 

9. 

 
 

BRĂILA 
 

Candidat independent 0 0 
T O T A L   M A N D A T E 5 2 

Uniunea PSD+PUR 4 2 
Alianţa D.A. PNL-PD 2 1 
P.R.M. 1 0 
UDMR 0 0 

 
 

10. 

 
 

BUZĂU 
 

Candidat independent 0 0 
T O T A L   M A N D A T E 7 3 

Uniunea PSD+PUR 2 1 
Alianţa D.A. PNL-PD 2 1 
P.R.M. 1 0 
UDMR 0 0 

 
 

11. 

 
 

CARAŞ- 
SEVERIN 

 Candidat independent 0 0 
T O T A L   M A N D A T E 5 2 

Uniunea PSD+PUR 2 1 
Alianţa D.A. PNL-PD 2 1 
P.R.M. 1 0 

UDMR 0 0 

 
 

12. 

 
 

CĂLĂRAŞI 
 

Candidat independent 0 0 
T O T A L   M A N D A T E 5 2 

Uniunea PSD+PUR 3 1 
Alianţa D.A. PNL-PD 3 1 
P.R.M. 2 1 
UDMR 2 1 

 
 

13. 

 
 

CLUJ 
 

Candidat independent 0 0 
T O T A L   M A N D A T E 10 4 

Uniunea PSD+PUR 4 1 
Alianţa D.A. PNL-PD 4 1 

 
 

14. 

 
 

CONSTANŢA P.R.M. 2 1 
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UDMR 0 1  
Candidat independent 0 0 

T O T A L   M A N D A T E 10  4 
Uniunea PSD+PUR 0 0 
Alianţa D.A. PNL-PD 1 0 
P.R.M. 3 0 
UDMR 0 2 

 
 

15. 

 
 

COVASNA 
 

Candidat independent 0 0 
T O T A L   M A N D A T E 4  2 

Uniunea PSD+PUR 4 1 
Alianţa D.A. PNL-PD 3 1 
P.R.M. 1 1 
UDMR 0 0 

 
 

16. 

 
 

DÂMBOVIŢA 
 

Candidat independent 0 0 
 T O T A L   M A N D A T E 8  3 

Uniunea PSD+PUR 5 2 
Alianţa D.A. PNL-PD 3 2 
P.R.M. 2 1 
UDMR 0 0 

 
 

17. 

 
 

DOLJ 
 

Candidat independent 0 0 
T O T A L   M A N D A T E 10  5 

Uniunea PSD+PUR 4 2 
Alianţa D.A. PNL-PD 3 1 
P.R.M. 1 1 
UDMR 1 0 

 
 

18. 

 
 

GALAŢI 
 

Candidat independent 0 0 
T O T A L   M A N D A T E 10  4 

Uniunea PSD+PUR 2 1 
Alianţa D.A. PNL-PD 1 0 
P.R.M. 1 1 
UDMR 0 0 

 
 

19. 

 
 

GIURGIU 
 

Candidat independent 0 0 
T O T A L   M A N D A T E 4  2 

Uniunea PSD+PUR 2 1 
Alianţa D.A. PNL-PD 2 0 
P.R.M. 2 1 
UDMR 0 0 

 
 

20. 

 
 

GORJ 
 

Candidat independent 0 0 
T O T A L   M A N D A T E 6  2 

Uniunea PSD+PUR 1 0 
Alianţa D.A. PNL-PD 0 0 
P.R.M. 0 0 
UDMR 4 2 

 
21. 

 
HARGHITA 

 

Candidat independent 0 0 
T O T A L   M A N D A T E 5  2 

Uniunea PSD+PUR 3 1  
 

 
 Alianţa D.A. PNL-PD 3 1 
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P.R.M. 1 1 
UDMR 0 0 

22. HUNEDOARA 
 

Candidat independent 0 0 
T O T A L   M A N D A T E 7  3 

Uniunea PSD+PUR 2 1 
Alianţa D.A. PNL-PD 1 1 
P.R.M. 1 0 

UDMR 0 0 

 
 

23. 

 
 

IALOMIŢA 
 

Candidat independent 0 0 
T O T A L   M A N D A T E 4  2 

Uniunea PSD+PUR 6 3 
Alianţa D.A. PNL-PD 4 2 
P.R.M. 2 0 
UDMR 0 0 

 
 

24. 
 

 
 

IAŞI 
 

Candidat independent 0 0 
T O T A L   M A N D A T E 12  5 

Uniunea PSD+PUR 2 1 
Alianţa D.A. PNL-PD 1 1 
P.R.M. 1 0 
UDMR 0 0 

 
 

25. 

 
 

ILFOV 
 
 
 
 

Candidat independent 0 0 

T O T A L   M A N D A T E 4  
 

2 

Uniunea PSD+PUR 3 1 
Alianţa D.A. PNL-PD 2 1 
P.R.M. 1 1 
UDMR 1 0 

 
 

26. 

 
 

MARAMUREŞ 
 

Candidat independent 0 0 
T O T A L   M A N D A T E 7  3 

Uniunea PSD+PUR 2 1 
Alianţa D.A. PNL-PD 1 1 
P.R.M. 1 0 
UDMR 0 0 

 
 

27. 

 
 

MEHEDINŢI 
 

Candidat independent 0 0 
T O T A L   M A N D A T E 4  2 

Uniunea PSD+PUR 2 1 
Alianţa D.A. PNL-PD 2 1 
P.R.M. 1 0 
UDMR 3 2 

 
28. 

 
MUREŞ 

 

Candidat independent 
 

0 0 

T O T A L   M A N D A T E 8  4 
Uniunea PSD+PUR 4 2 
Alianţa D.A. PNL-PD 3 1 

 
 

29. 

 
 

NEAMŢ P.R.M. 1 1 
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UDMR 0 0  
Candidat independent 0 0 

T O T A L   M A N D A T E 8  4 
Uniunea PSD+PUR 4 2 
Alianţa D.A. PNL-PD 2 1 
P.R.M. 1 0 
UDMR 0 0 

 
 

30. 

 
 

OLT 
 

Candidat independent 0 0 

T O T A L   M A N D A T E 7  3 

Uniunea PSD+PUR 5 2 
Alianţa D.A. PNL-PD 5 2 
P.R.M. 2 1 
UDMR 0 0 

 
 

31. 

 
 

PRAHOVA 
 

Candidat independent 0 0 
T O T A L   M A N D A T E 12  5 

Uniunea PSD+PUR 2 1 
Alianţa D.A. PNL-PD 1 0 
P.R.M. 0 0 
UDMR 2 1 

 
 

32. 

 
 

SATU-MARE 
 

Candidat independent 0 0 
T O T A L   M A N D A T E 5  2 

Uniunea PSD+PUR 2 0 
Alianţa D.A. PNL-PD 1 0 
P.R.M. 0 1 
UDMR 1 1 

 
 

33. 

 
 

SĂLAJ 
 

Candidat independent 0 0 
T O T A L   M A N D A T E 4  2 

Uniunea PSD+PUR 2 2 
Alianţa D.A. PNL-PD 3 1 
P.R.M. 1 0 
UDMR 0 0 

 
 

34. 

 
 

SIBIU 
 

Candidat independent 0 0 
T O T A L   M A N D A T E 6  3 

Uniunea PSD+PUR 5 2 
Alianţa D.A. PNL-PD 4 2 
P.R.M. 1 0 
UDMR 0 0 

 
 

35. 

 
 

SUCEAVA 
 

Candidat independent 0 0 

T O T A L   M A N D A T E 10  4 

Uniunea PSD+PUR 3 2 
Alianţa D.A. PNL-PD 2 1 
P.R.M. 1 0 
UDMR 0 0 

 
 

36. 

 
 

TELEORMAN 
 

Candidat independent 0 0 

T O T A L   M A N D A T E 6  3 

  Uniunea PSD+PUR 3 1 
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Alianţa D.A. PNL-PD 4 2 
P.R.M. 1 1 
UDMR 1 0 

 
37. 

 
TIMIŞ 

 
Candidat independent 0 0 

T O T A L   M A N D A T E 9  4 
Uniunea PSD+PUR 2 1 
Alianţa D.A. PNL-PD 1 1 
P.R.M. 1 0 
UDMR 0 0 

 
 

38. 

 
 

TULCEA 
 

Candidat independent 0 0 

T O T A L   M A N D A T E 4  2 

Uniunea PSD+PUR 4 2 
Alianţa D.A. PNL-PD 2 1 
P.R.M. 1 0 
UDMR 0 0 

 
 

39. 

 
 

VASLUI 
 

Candidat independent 0 0 

T O T A L   M A N D A T E 7  3 

Uniunea PSD+PUR 3 1 
Alianţa D.A. PNL-PD 2 1 
P.R.M. 1 1 

UDMR 0 0 

 
 

40. 

 
 

VÂLCEA 
 

Candidat independent 0 0 

T O T A L   M A N D A T E 6  3 

Uniunea PSD+PUR 3 1 
Alianţa D.A. PNL-PD 2 1 
P.R.M. 1 0 
UDMR 0 0 

 
 

41. 

 
 

VRANCEA 
 

Candidat independent 0 0 

T O T A L   M A N D A T E 6  2 

Uniunea PSD+PUR 9 4 
Alianţa D.A. PNL-PD 16 6 
P.R.M. 3 2 
UDMR 0 0 

 
 

42. 
 
 
 

 
 

BUCUREŞTI 
 

Candidat independent 0 0 

T O T A L   M A N D A T E 28  12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 96

  Anexa nr. 19 
 

Situaţia cererilor şi contestaţiilor depuse la B.E.C. 

cu privire la desfăşurarea şi rezultatul alegerilor 

 
Nr. 
crt. 

 

Contestatar Nr. 
contestaţie 

Cu privire la Hotărâre 
B.E.C. 

Admisă-
Respinsă 

1. Asociaţia 
Culturală Bulgară 

din România 

543/C Nereguli constatate 
în desfăşurarea 

alegerilor 

Hotărârea 
nr. 95 din 

29.11.2004 

respinsă 

2. Asociaţia 
Culturală Bulgară 

din România 

550/C Renumărarea 
voturilor în 

circumscripţia 
electorală nr.17-

Dolj 

Hotărârea 
nr.96 din 

29.11.2004 

respinsă 

3. Alianţa Popular 
Creştin-

Democrată  Dolj 

552/C Invalidarea 
alegerilor în unele 
secţii de votare din 

judeţul Dolj 

Hotărârea 
nr.99 din 

29.11.2004 

respinsă 

4. Partidul România 
Mare 

239/CT Anularea alegerilor 
parlamentare şi 
prezidenţiale din 

28.11.2004 

Hotărârea 
nr.100 din 
01.12.2004 

respinsă 

5. Alianţa D.A. 
P.N.L.- P.D. 

233/CT Suspendarea 
procesului de 
centralizare a 
rezultatelor 
scrutinului şi 

anularea alegerilor 

Hotărârea 
nr.101 din 
06.12.2004 

respinsă 

6. Alianţa D.A. 
P.N.L.- P.D. 

238/CT Anularea alegerilor 
din 28.11.2004 în 

circumscripţia 
electorală nr.38- 

Tulcea 

Hotărârea 
nr.116 din 
02.12.2004 

respinsă 

7. Asoc.Democratică 
a Macedonilor 
Slavi din Rom. 

573/C Renumărarea 
voturilor 

Hotărârea 
nr.117 din 
01.12.2004 

respinsă 

8. Asoc. 
Democratică a 

Macedonilor Slavi 
din Rom. 

569/C Renumărarea 
voturilor în 

circumscripţia 
electorală nr.1-Alba 

Hotărârea 
nr.118 din 
01.12.2004 

respinsă 

9. Asoc. 
Democratică a 

Macedonilor Slavi 
din Rom.şi d-l 

Dediu Lili 

568/C Renumărarea 
voturilor în 

circumscripţia 
electorală nr.17-

Dolj 

Hotărârea 
nr.119 din 
01.12.2004 

respinsă 
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10. Tunaru Raj 
Alexandru 

264/CT Renumărarea 
voturilor din 

circumscripţia 
electorală nr.22-

Hunedoara 

Hotărârea 
nr.120 din 
01.12.2004 

respinsă 

11. Alianţa Popular 
Creştin 

Democrată 

249/CT Verificarea soft-
ului,a 

listelor,renumărarea 
voturilor,anularea 

alegerilor 

Hotărârea 
nr.121din 

01.12.2004 

respinsă 

12. Alianţa D.A. 
P.N.L.-P.D. 

              Ilfov 

240/CT Anularea alegerilor 
în circumscripţia 
electorală nr.25-

Ilfov 

Hotărârea 
nr.122 din 
01.12.2004 

respinsă 

13. Nicolae Vasilescu 
–P.R.M. 

577/C Renumărarea 
voturilor în 

circumscripţia 
electorală nr.42-

Bucureşti 

Hotărârea 
nr.123 din 
02.12.2004 

respinsă 

14. Alianţa D.A. 
P.N.L.-P.D. 

Vâlcea 

248/CT Renumărarea 
voturilor în 

circumscripţia 
electorală nr.40-

Vâlcea 

Hotărârea 
nr.124 din 
02.12.2004 

respinsă 
ca tardiv 
formulată 

15. Alianţa D.A. 
P.N.L.-P.D. 

234/CT Anularea alegerilor 
din secţia de votare 
nr.214 din judeţul 

Alba 

Hotărârea 
nr.125 din 
02.12.2004 

respinsă 

16. Partidul Naţional 
Ţărănesc Creştin 

Democrat-
Bucureşti 

247/CT Renumărarea 
voturilor la secţiile 

de votare de la 
oficiul electoral al 

sect.6-Buc. 

Hotărârea 
nr.126 din 
02.12.2004 

respinsă 

17. Alianţa D.A. 
P.N.L.-P.D.-Dolj 

579/C Anularea alegerilor Hotărârea 
nr.127 din 
02.12.2004 

respinsă 

18. Asoc.Culturală 
Bulgară din 
România 

282/CT Renumărarea 
voturilor valabil 

exprimate pentru 
Uniunea Bulgară din 

Banat 

Hotărârea 
nr.130 din 
07.12.2004 

respinsă 

19. Uniunea Turcă 
Musulmană din 

România 

265/CT Renumărarea 
voturilor acestei 

formaţiuni 

Hotărârea 
nr.131 din 
02.12.2004 

respinsă 

20. Partidul România 
Mare Braşov 

264/CT Fraudarea alegerilor 
la circumscripţia 

nr.8-Braşov 

Hotărârea 
nr.132 din 
02.12.2004 

respinsă 

21. Alianţa D.A. 584/C Renumărarea Hotărârea respinsă 
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P.N.L.-P.D. voturilor şi 
refacerea 

centralizării lor în 
sectorul 2-Bucureşti 

nr.133 din 
02.12.2004 

22. Alianţa D.A. 
P.N.L.-P.D.-Ilfov 

242/CT Renumărarea 
voturilor din secţiile 
unde s-au produs 
nereguli în judeţul 

Ilfov 

Hotărârea 
nr.134 din 
02.12.2004 

respinsă 

23. Alianţa D.A. 
P.N.L.-P.D. 

 Renumărarea 
voturilor 

Hotărârea 
nr.135 din 
06 12.2004 

respinsă 

24 Asociaţia 
Culturală a 

Macedonilor Slavi 
din România 

651/C Renumărarea 
voturilor obţinute 
de reprezentantul 
acesteia pentru 

Camera Deputaţilor 

Hotărârea 
nr.142 din 
12.12.2004 

respinsă 

 
 


