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I. INTRODUCERE 

 

 

Alegerile de la 30 noiembrie pentru Camera Deputaţilor şi Senatul României se înscriu 

în istoria electorală postcomunistă ca un moment de referinţă. Este cea de-a şasea convocare 

la urne vizând reînnoirea Parlamentului României şi, totodată, un semnificativ test electoral în 

condiţiile modificărilor survenite la nivelul sistemului electoral românesc prin adoptarea Legii 

nr. 35/2008 şi introducerea votului uninominal.  

Dezbaterea privind reforma sistemului electoral românesc, deşi prezentă în societatea 

românească încă din anii ’90 ai secolului trecut, a căpătat amploare îndeosebi începând cu 

anul 2005 când tot mai mulţi lideri politici şi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale 

au susţinut ideea potrivit căreia scrutinul de listă blocată folosit pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor şi Senat ar trebui înlocuit cu scrutinul uninominal. Argumentele susţinătorilor 

modificării modului de scrutin au fost legate de carenţele scrutinului de listă blocată: legătura 

slabă dintre alegător şi ales, infiltrarea impostorilor politici la adăpostul listelor, lipsa de 

răspundere (inclusiv a celei morale) a parlamentarilor în faţa cetăţenilor, formarea anevoioasă 

a majorităţilor guvernamentale datorită unui Parlament fărâmiţat şi, nu în ultimul rând, o 

scădere progresivă a încrederii populaţiei în instituţia Parlamentului.  

Având în vedere interesul general în modificarea legislaţiei electorale, la 10 mai 2006, 

Parlamentul României a adoptat Hotărârea nr. 6 privind constituirea Comisiei comune a 

Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea 

Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a Preşedintelui României, alegerile autorităţilor 

administraţiei publice locale, finanţarea campaniilor electorale şi alegerea 

europarlamentarilor1.  

Tema reformării sistemului electoral parlamentar a mai fost abordată atât de 

Preşedintele României cât şi de Guvern. Astfel, prin Decretul preşedintelui României nr. 909 

din 23 octombrie 2007, publicat în Monitorul Oficial nr. 719 din 24 octombrie 2007, cetăţenii 

români cu drept de vot au fost chemaţi la urne pentru a se pronunţa prin DA sau NU la 

întrebarea:  

 „Sunteţi de acord ca, începând cu primele alegeri care vor fi organizate pentru 

Parlamentul României, toţi deputaţii şi senatorii să fie aleşi în circumscripţii uninominale, pe 

baza unui scrutin majoritar în două tururi?”  

                                                 
1 Comisia de Cod electoral. 
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La 29 octombrie 2007, Guvernul, la rândul său, şi-a angajat răspunderea în faţa 

Camerei Deputaţilor şi a Senatului asupra unui proiect de lege elaborat de Comisia de cod 

electoral.  

Preşedintele României a sesizat Curtea Constituţională cu privire la 

neconstituţionalitatea proiectului de Lege asupra căruia Guvernul îşi angajase răspunderea. 

Astfel, referendumul privind introducerea votului uninominal convocat de preşedinte s-a 

desfăşurat aşa cum se stabilise iniţial, în favoarea introducerii votului uninominal 

pronunţându-se majoritatea celor prezenţi la vot. Datorită participării reduse la vot a 

alegătorilor, referendumul a fost însă invalidat. 

Având în vedere că în decembrie 2007, Curtea Constituţională a declarat 

neconstituţionale unele prevederi din proiectul de Lege asupra căruia Guvernul îşi angajase 

răspunderea, în Comisia de Cod electoral au fost reluate discuţiile asupra modificării 

sistemului electoral pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. După mai multe 

negocieri între partidele politice, mediate de Asociaţia Pro Democraţia, s-a ajuns la un 

consens, concretizat prin adoptarea la data de 13 martie 2008 a Legii nr. 35 pentru alegerea 

Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale 

nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. 

Pentru distribuirea mandatelor s-a utilizat atât formula majoritară (pentru candidaţii 

care au obţinut 50% plus unu din voturile valabil exprimate în colegiile uninominale în care 

aceştia au candidat), cât şi formula proporţională.  

Alegerile de la 30 noiembrie au condus la diminuarea numărului de partide ce 

evoluează pe scena parlamentară românească: PSD+PC, PD-L, PNL, UDMR. Spre deosebire 

de alegerile anterioare ce au permis cu mari dificultăţi constituirea de majorităţi parlamentare 

pe care să se sprijine coaliţiile la guvernare, în 2008 a fost posibilă după mai multe runde de 

negocieri realizarea unei „mari coaliţii” între PSD+PC şi PD-L, partide ce totalizează 

împreună două treimi din voturile exprimate. 

Cu toate că numărul persoanelor cu drept de vot a crescut, corpul electoral însumând 

circa 18,5 milioane de alegători, participarea la vot a înregistrat o curbă descendentă în raport 

cu anii anteriori, situându-se la aproape 40%.  

În organizarea şi desfăşurarea alegerilor au putut fi constatate, din păcate, şi o serie de 

imperfecţiuni ale legii electorale, anumite disfuncţionalităţi şi iregularităţi în cadrul procesului 

electoral ce se impun a fi examinate şi remediate în perioada următoare de către organismele 

îndrituite.  
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Pe ansamblu însă, alegerile de la 30 noiembrie pentru Camera Deputaţilor şi Senatul 

României s-au caracterizat prin grija pentru respectarea prevederilor legii şi preocuparea 

competitorilor electorali pentru conformarea în raport cu regulile jocului democratic, prin 

transparenţă şi evidenţierea aspectelor contrare spiritului civic şi corectitudinii în viaţa 

publică. 
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II. CADRUL NORMATIV 
 

 

 Prin adoptarea  Legii nr. 35/2008, scrutinul proporţional de listă  a fost înlocuit cu o 

variantă originală de scrutin uninominal. Acesta nu face parte însă din categoria sistemelor 

electorale majoritare deoarece urmăreşte proporţionalitatea raportului dintre voturile 

exprimate de corpul electoral şi mandatele de parlamentar. 

 Deputaţii şi senatorii sunt aleşi în colegii uninominale prin scrutin uninominal, potrivit 

principiului reprezentării proporţionale. În fiecare colegiu uninominal este atribuit, de regulă, 

un singur mandat. Formaţiunile politice obţin mandate proporţional cu numărul de voturi 

obţinute iar candidatul independent primeşte un mandat dacă a obţinut 50% + 1 din numărul 

total de voturi valabil exprimate în colegiul în care a candidat.  

 Norma de reprezentare pentru alegerea Camerei Deputaţilor este de un deputat la 

70.000 de locuitori în timp ce pentru alegerea Senatului este de un senator la 160.000 de 

locuitori. 

 Pentru organizarea alegerilor se constituie circumscripţii electorale la nivelul celor 41 

de judeţe, o circumscripţie în municipiul Bucureşti şi o circumscripţie separată pentru românii 

cu domiciliul în afara României. 

 Delimitarea colegiilor uninominale este efectuată de către Guvern conform hotărârii 

unei comisii parlamentare speciale constituite pe baza proporţionalităţii reprezentării 

parlamentare. 

 Pragul electoral a fost stabilit la 5% din voturile valabil exprimate pe întreaga ţară, 

pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale sau la 6 colegii uninominale pentru Camera Deputaţilor şi 3 

colegii uninominale pentru Senat, în care candidaţii partidelor politice, alianţelor politice sau 

electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale se situează pe primul 

loc. În cazul alianţelor politice şi alianţelor electorale, la pragul de 5% se adaugă, pentru al 

doilea membru al alianţei, 3% din voturile valabil exprimate pe întreaga ţară şi, pentru fiecare 

membru al alianţei, începând cu al treilea, câte un procent din voturile valabil exprimate pe 

întreaga ţară, fără a se putea depăşi 10% din aceste voturi. 

Pentru organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care nu au îndeplinit 

condiţiile prevăzute de lege şi care au dreptul conform legii la reprezentare în Camera 
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Deputaţilor se stabileşte un coeficient electoral la nivel naţional, reprezentând numărul mediu 

de voturi valabil exprimate necesare pentru alegerea unui deputat, pentru a determina acele 

organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care pot avea reprezentanţi în 

Camera Deputaţilor. Coeficientul electoral la nivel naţional se stabileşte prin împărţirea 

numărului total de voturi valabil exprimate la nivel naţional pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor la numărul de colegii uninominale constituite la nivel naţional pentru alegerea 

Camerei Deputaţilor. Are dreptul la reprezentare organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţii 

naţionale care a obţinut cel puţin 10% din coeficientul electoral. Se declară ales acel 

reprezentant al organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale care a obţinut cel mai 

mare număr de voturi. 

 Repartizarea şi atribuirea mandatelor este efectuată în mai multe etape.  Astfel, într-o 

primă etapă, Biroul Electoral Central stabileşte partidele politice care au îndeplinit pragul 

electoral, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au obţinut cel puţin 

10% din numărul mediu de voturi exprimate pentru alegerea unui deputat şi candidaţii 

independenţi care au obţinut 50%+1 din numărul total de voturi valabil exprimate în colegiul 

în care a candidat.  

 În a doua etapă, birourile electorale de circumscripţie stabilesc coeficientul electoral al 

circumscripţiei electorale, determinat prin împărţirea tuturor voturilor valabil exprimate în 

circumscripţia respectivă pentru competitorii electorali care au îndeplinit pragul electoral, 

precum şi pentru candidaţii independenţi care au obţinut 50% + 1 din numărul total de voturi 

valabil exprimate în colegiul în care au candidat la numărul de mandate de deputat, respectiv 

senator care revin circumscripţiei respective. 

 În a treia etapă, voturile rămase neutilizate se adună de către Biroul Electoral Central 

care repartizează pe baza metodei d’Hondt mandatele rămase nerepartizate de către biroul 

electoral de circumscripţie. Tot Biroul Electoral Central distribuie mandatele obţinute de 

partide pe circumscripţii electorale.  

 În ultima etapă birourile electorale de circumscripţie alocă pe colegii şi candidaţi 

mandatele care revin partidelor politice.  

 

Cadrul normativ principal 

 Alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din 30 noiembrie 2008 au avut loc în 

conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 35/2008, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 66/2008, precum şi prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2008. 
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 Modificările şi completările aduse de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2008 

au vizat, printre altele, modificarea regulilor pentru delimitarea colegiilor uninominale pentru 

a permite comisiei parlamentare speciale posibilitatea efectivă de a realiza această delimitare 

în termenul prevăzut de lege.  

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2008, iniţiată de Autoritatea Electorală 

Permanentă, a urmărit reglementarea unor aspecte de procedură electorală privind alianţele 

electorale, birourile electorale organizate pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare, 

modalitatea de exercitare a dreptului de vot de către cetăţenii români cu reşedinţa în 

străinătate, condiţiile şi modul de utilizare a urnei speciale, alegerile parţiale, sondajele de 

opinie cu conţinut electoral, precum şi sancţionarea unor fapte care pot aduce atingere bunei 

desfăşurări a operaţiunilor electorale. 

 O serie de termeni utilizaţi în legea electorală pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 

Senatului, cum ar fi cei de alianţă electorală, act de identitate, perioadă electorală, registru 

electoral, propunere de candidatură, au fost mai bine precizaţi sau au fost introduse noţiuni 

noi, cum ar fi cea de partide politice parlamentare.  

 Mai multe prevederi care aveau acelaşi obiect de reglementare au fost reunite cu 

scopul de a facilita înţelegerea legii de către alegători şi candidaţi. Aşadar, dispoziţiile privind 

secţia de votare la care votează diferitele categorii de alegători au fost reunite la articolul 8 iar 

prevederile referitoare la birourile electorale au fost grupate în mod unitar la articolele 131, 

132, 133, 14, 15, 16 şi 17. Nu în ultimul rând, la articolele 291 şi 301 a fost stabilit de o 

manieră detaliată cuprinsul dosarului de candidatură pe care trebuie să-l depună partidele 

politice, alianţele politice, alianţele electorale sau organizaţiile  cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale, precum şi candidaţii independenţi.  

        Totodată, a fost stabilită o delimitare clară între actele adoptate de către birourile şi 

oficiile electorale în soluţionarea litigiilor electorale şi în aplicarea individuală a legii şi actele 

adoptate de către Biroul Electoral Central în interpretarea legii, primele fiind denumite decizii 

şi ultimele hotărâri, acestea fiind general obligatorii şi publicându-se în Monitorul Oficial al 

României, Partea I. 

         Ordonanţa de urgenţă sus menţionată a mai modificat sau completat şi dispoziţiile legale 

care priveau delimitarea şi dotările minimale ale secţiilor de votare, posibilitatea 

competitorilor electorali de a retrage şi înlocui candidaţii, afişarea candidaturilor şi afişajul 

electoral, precum şi circuitul proceselor verbale. Au fost îmbunătăţite prevederi legale privind 

aspecte tehnice ale organizării şi desfăşurării alegerilor, prin detalierea cuprinsului proceselor 

verbale întocmite pentru constatarea rezultatelor alegerilor, prin detalierea modalităţii de 
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repartizare şi alocare a mandatelor, precum şi prin precizarea obligaţiilor care incumbă 

Guvernului şi altor autorităţi în perioada electorală.        

 

 Cadrul normativ secundar 

 În conformitate cu dispoziţiile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea 

Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale 

nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, „Prima delimitare a 

colegiilor uninominale va fi efectuată prin hotărâre a Guvernului, conform hotărârii unei 

comisii parlamentare speciale constituite pe baza proporţionalităţii reprezentării 

parlamentare, în termen de maximum 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului titlu.” 

Luând în considerare că termenul prevăzut mai sus este un termen legal de drept 

public şi se calculează pe zile calendaristice, data limită pentru adoptarea Hotărârii 

Guvernului privind prima delimitare a colegiilor uninominale era 11 iulie 2008. Cu toate 

acestea, la data prevăzută de lege, comisia parlamentară specială nu finalizase propunerile 

privind delimitarea colegiilor uninominale.  

Având în vedere că delimitarea colegiilor uninominale reprezintă, potrivit Legii nr. 

35/2008, o condiţie sine qua non pentru desfăşurarea alegerilor pentru cele două camere ale 

Parlamentului şi pentru asigurarea realizării concrete a principiului periodicităţii alegerilor 

prevăzut de dispoziţiile art. 2 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Guvernul 

României a adoptat, în data de 31 iulie a aceluiaşi an, Hotărârea nr. 802/2008 pentru 

aprobarea primei delimitări a colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 

Senatului1. 

Totodată, în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 35/2008, cu modificările şi completările 

ulterioare sus menţionate, Guvernul a adoptat, la propunerea Autorităţii Electorale 

Permanente şi a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, mai multe hotărâri pentru 

buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din 30 

noiembrie 2008.  

Acestea au privit cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor, programul calendaristic, stabilirea măsurilor pentru organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor, modelul timbrului autocolant şi condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare 

ale acestuia, modelele listelor electorale şi ale altor tipizate, modelul buletinelor de vot, 

                                                 
1 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din  8 august 2008. 
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modelul ştampilelor,  durata şi condiţiile de păstrare a buletinelor de vot întrebuinţate, a celor 

contestate precum şi a celor neîntrebuinţate, a ştampilelor şi a celorlalte materiale utilizate în 

procesul electoral, modelul proceselor-verbale2. 

Totodată, Autoritatea Electorală Permanentă a adoptat hotărâri şi instrucţiuni 

referitoare la desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile 

electorale de circumscripţie şi oficiile electorale, stabilirea normelor privind constituirea şi 

restituirea depozitelor pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, procedura de 

acreditare pe lângă birourile şi oficiile electorale constituite pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor şi a Senatului, consemnarea opţiunilor care rezultă din citirea buletinelor de vot în 

formularele tipizate elaborate de Autoritatea Electorală Permanentă, condiţiile pe care trebuie 

să le îndeplinească localurile secţiilor de votare pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 

Senatului3. 

                                                 
2 Hotărârea Guvernului nr.984/2008 privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008; (Monitorul Oficial nr. 
631/2008) Hotărârea Guvernului  nr. 985/2008 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea 
acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008; 
(Monitorul Oficial nr. 631/2008) Hotărârea Guvernului  nr. 986/2008 privind stabilirea măsurilor pentru 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008; (Monitorul Oficial nr. 
634/2008) Hotărârea Guvernului  nr. 987/2008 pentru aprobarea modelului timbrului autocolant şi a condiţiilor 
de tipărire, de gestionare şi de utilizare ale acestuia la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 
2008; (Monitorul Oficial nr. 634/2008) Hotărârea Guvernului  nr. 988/2008 pentru aprobarea modelului copiei 
de pe lista electorală permanentă, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe copia listei 
electorale permanente sau a listei suplimentare, al listei susţinătorilor, a modelului listei membrilor organizaţiei 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, al declaraţiei de acceptare a candidaturii, al declaraţiei de renunţare 
la candidatură, a modelului propunerilor de candidatură, precum şi al certificatului doveditor al alegerii 
deputaţilor şi senatorilor ce vor fi folosite pentru alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008; 
(Monitorul Oficial nr. 634/2008) Hotărârea Guvernului  nr. 989/2008 pentru aprobarea modelului buletinelor de 
vot care se folosesc la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008; (Monitorul Oficial nr. 
634/2008) Hotărârea Guvernului  nr. 990/2008 pentru aprobarea modelului ştampilelor care se folosesc la 
alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008. (Monitorul Oficial nr. 634/2008) Hotărârea 
Guvernului nr. 1341/2008 privind durata şi condiţiile de păstrare a buletinelor de vot întrebuinţate, a celor 
contestate precum şi a celor neîntrebuinţate, a ştampilelor şi a celorlalte materiale utilizate în procesul electoral 
la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008 (Monitorul Oficial nr. 734/2008). 
3 Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 2/2008 privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii 
Electorale Permanente în birourile electorale de circumscripţie constituite pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi 
a Senatului din anul 2008 (Monitorul Oficial nr. 660 din 19 septembrie 2008); Hotărârea Autorităţii Electorale 
Permanente nr. 3/2008 pentru stabilirea Normelor privind constituirea şi restituirea depozitelor pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a Senatului (Monitorul Oficial nr. 667 din 25 septembrie 2008); Hotărârea Autorităţii 
Electorale Permanente nr. 4/2008 privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească localurile secţiilor de 
votare pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului (Monitorul Oficial nr. 675 din 1 octombrie 2008); 
Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 6/2008 privind procedura de acreditare pe lângă birourile şi 
oficiile electorale constituite pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului din 30 noiembrie 2008 
(Monitorul Oficial nr.  684 din  7 octombrie 2008); Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 7/2008 
privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în oficiile electorale constituite la nivelul 
sectoarelor municipiului Bucureşti pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului din anul 2008 (Monitorul 
Oficial nr. 755 din 10 noiembrie 2008). 
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III. ORGANIZAREA ALEGERILOR  

 

 

III.1 Instituţii şi autorităţi publice implicate în organizarea  
şi desfăşurarea alegerilor 

 
 

Prin Hotărârea nr. 986/2008 adoptată de către Guvernul României în data de 27 august 

s-au stabilit măsurile pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor 

şi Senat care urmau să se desfăşoare în 30 noiembrie 2008.  

Astfel, a fost constituită Comisia tehnică centrală pentru a coordona şi urmări 

îndeplinirea sarcinilor prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul alegerii Camerei 

Deputaţilor şi Senatului care revin Guvernului, ministerelor şi celorlalte organe de specialitate 

ale administraţiei publice centrale, precum şi instituţiilor prefectului. 

La şedinţele Comisiei tehnice centrale au putut participa, în calitate de invitaţi, 

reprezentanţi ai partidelor politice parlamentare, ai Clubului Român de Presă, precum şi ai 

altor instituţii ale administraţiei publice centrale interesate şi ai organizaţiilor 

neguvernamentale. 

De asemenea, au fost constituite comisiile tehnice judeţene şi Comisia tehnică a 

municipiului Bucureşti cu atribuţii în coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin 

autorităţilor administraţiei publice locale şi serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor 

şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale în domeniul 

alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008. Şi la şedinţele acestor comisii 

tehnice judeţene, respectiv Comisia Tehnică a municipiului Bucureşti, au putut participa în 

calitate de invitaţi reprezentanţi ai partidelor politice parlamentare, ai Clubului Român de 

Presă, precum şi ai organizaţiilor neguvernamentale. 

La nivelul comisiilor tehnice judeţene au fost realizate periodic instruiri ale primarilor 

şi secretarilor comunelor, oraşelor şi municipiilor cu privire la sarcinile ce le revin în vederea 

organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor.  

Comisia tehnică centrală a fost informată săptămânal de către comisiile tehnice 

judeţene şi a municipiului Bucureşti de stadiul pregătirii şi organizării alegerilor pentru 

Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008, iar la rândul ei, Comisia tehnică centrală a 

informat săptămânal Guvernul în legătură cu stadiul îndeplinirii acţiunilor privind pregătirea 

şi organizarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat. 
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Pentru urmărirea şi soluţionarea operativă a problemelor curente din circumscripţia 

electorală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe lângă comisia tehnică s-a 

constituit un grup tehnic de lucru condus de unul dintre subprefecţi, format din specialişti 

desemnaţi de conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte 

organe de specialitate ale administraţiei publice centrale organizate la nivelul judeţului, 

respectiv al municipiului Bucureşti. Din grupul tehnic de lucru au făcut parte şi 2-3 specialişti 

din aparatul de specialitate al consiliilor judeţene, respectiv al Consiliului General al 

municipiului Bucureşti. 

Instituţiile şi autorităţile publice implicate în organizarea alegerilor sunt: Ministerul 

Internelor şi Reformei Administrative, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, 

Ministerul Culturii şi Cultelor, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Ministerul 

Transporturilor, Ministerul Sănătăţii Publice, Ministerul Afacerilor Externe, Secretariatul 

General al Guvernului, Institutul Naţional de Statistică, Autoritatea Electorală Permanentă, 

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, instituţiile prefectului şi primarii. 

Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) a avut următoarele atribuţii 

în organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din 30 noiembrie 

2008: 

- a dispus măsuri pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice în localităţile ţării pe 

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

premerg şi succed acestei zile. Astfel a fost realizat un Plan de Măsuri de Ordine şi Siguranţă 

Publică şi conform acestuia au fost stabilite misiunile de ordine publică pe care Poliţia, 

Jandarmeria, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Poliţia de Frontieră şi celelalte 

structuri operative ale ministerului le-au desfăşurat în această perioadă. Măsurile luate au fost 

suplimentate astfel încât efectivele forţelor de ordine angrenate în asigurarea ordinii şi liniştii 

publice pentru această perioadă au depăşit 55.000 de persoane din MIRA, din care 3.000 din 

partea poliţiei comunitare. În plus, a fost activat Centrul Operaţional de Comandă, care a 

funcţionat în regim de 24 din 24 de ore. Pentru perioada de final a campaniei, conducerea 

ministerului a dispus ca alături de Poliţie la misiunile de ordine publică să participe 

aproximativ 1.100 de studenţi şi elevi de la şcolile proprii ale ministerului – Academia de 

Poliţie şi Şcoala de Agenţi de Poliţie de la Câmpina, care au avut misiuni de patrulare şi 

ordine publică numai însoţiţi de poliţişti sau jandarmi. Toate aceste măsuri suplimentare au 

fost luate ca urmare a numărului semnificativ de incidente electorale înregistrate în campanie. 

Pentru o buna gestionare a acestui gen de incidente, s-a solicitat inspectorilor şefi să raporteze 

în regim de urgenţă toate semnalările sau incidentele constatate în această perioadă. Pentru 
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fiecare semnalare s-a stabilit, la nivelul Centrului Operaţional de Comandă, realizarea unui 

sistem de monitorizare, verificare şi investigare în regim de urgenţă. Secţiile de votare au fost 

luate în pază cu o zi înaintea alegerilor până în seara zilei de luni, 1 decembrie 2008; 

- a asigurat achiziţionarea hârtiei necesare pentru tipărirea buletinelor de vot la alegerile 

parlamentare din anul 2008 şi a repartizat instituţiilor prefectului cantităţile de hârtie necesare 

tipăririi buletinelor de vot; 

- a asigurat dotarea tehnică şi materială a Biroului Electoral Central; 

- a stabilit dimensiunea ştampilei cu menţiunea “VOTAT”, precum şi pe cea a Biroului 

Electoral Central şi s-a ocupat şi de confecţionarea acestora; 

- în data de 17 noiembrie 2008, ministerul a demarat acţiunea de distribuire către 

instituţiile prefectului şi Ministerul Afacerilor Externe a ştampilelor cu menţiunea “VOTAT“ 

şi a timbrelor autocolante care au fost utilizate în procesul electoral, acţiune ce a fost 

finalizată în 20 noiembrie 2008; 

- MIRA, prin Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa 

Persoanelor a finalizat activitatea de arondare a persoanelor cu drept de vot pe colegii 

uninominale şi secţii de votare şi a asigurat tipărirea listelor electorale permanente şi a 

copiilor de pe listele electorale permanente; 

- Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor din 

cadrul MIRA a pus la dispoziţia primarilor, în 3 exemplare, copii de pe listele electorale 

permanente care cuprindeau alegătorii din fiecare secţie de votare şi a comunicat numărul 

alegătorilor care deţineau cărţi de identitate, înscrişi în listele electorale permanente, pe 

fiecare secţie de votare; 

- a asigurat paza secţiilor de votare şi a dosarelor întocmite de birourile electorale pe 

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

Electoral Central, precum şi paza pe timpul tipăririi, transportului şi depozitării buletinelor de 

vot şi celorlalte materiale necesare votării; 

- a organizat instruirea prefecţilor şi subprefecţilor cu privire la organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat şi a acordat sprijin de specialitate 

prefecţilor şi primarilor, în vederea realizării la termen şi în condiţii corespunzătoare a 

sarcinilor ce le reveneau în organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor 

şi Senat; 

- a asigurat, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, aparatul tehnic auxiliar 

necesar funcţionării Biroului Electoral Central; 
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-  la nivelul întregii ţări, au fost centralizate datele privind numărul persoanelor cu drept 

de vot înscrise în copiile listelor electorale permanente, pentru fiecare colegiu uninominal şi 

secţie de votare, fiind comunicate Institutului Naţional de Statistică, direcţiilor judeţene de 

statistică şi instituţiilor prefectului; 

- şefii structurilor judeţene de ordine şi siguranţă publică au luat măsurilor necesare 

pentru instruirea personalului de serviciu cu privire la locurile de afişaj. 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Ministerul Culturii şi Cultelor, 

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Ministerul Transporturilor şi Ministerul 

Sănătăţii Publice au dispus măsurile necesare de punere la dispoziţia autorităţilor 

administraţiei publice locale a spaţiilor corespunzătoare în unităţile din subordine, în vederea 

organizării de secţii de votare şi au sprijinit cu personal operaţiunile tehnice la secţiile de 

votare.  

Ministerul Sănătăţii Publice (MSP) a luat măsurile necesare pentru asigurarea 

asistenţei medicale la secţiile de votare. 

Ministerul Afacerilor Externe (MAE)  a avut următoarele atribuţii cu privire la 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din 30 noiembrie 

2008 pentru cetăţenii români cu drept de vot care au domiciliul sau reşedinţa în străinătate: 

- a luat măsurile necesare pentru organizarea şi dotarea secţiilor de votare din 

străinătate, precum şi pentru funcţionarea biroului electoral de circumscripţie nr. 43 pentru 

românii cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate; 

- ministrul a stabilit prin ordin numerotarea secţiile de votare din străinătate, 

- a organizat secţii de votare atât pe lângă misiunile diplomatice ale României 

(ambasade, consulate generale şi consulate, birouri consulare şi consulate onorifice), cât şi în 

alte localităţi unde sunt concentrate comunităţi româneşti. Cetăţenii români cu domiciliul sau 

reşedinţa într-un stat în care nu existau misiuni diplomatice sau oficii consulare ale României 

şi în care nu erau organizate secţii de votare şi-au putut exprima dreptul la vot în oricare dintre 

secţiile de votare organizate în statele care fac parte din acelaşi colegiu uninominal; 

-  la propunerea partidelor politice parlamentare, a întocmit o listă cu persoane care 

aveau o bună reputaţie şi nu aparţineau nici unui partid politic, din care s-au stabilit, prin 

tragere la sorţi de către preşedintele biroului electoral de circumscripţie, membrii birourilor 

electorale ale secţiilor de votare din străinătate; 

- a distribuit secţiilor de votare din străinătate buletinele de vot, ştampila de control şi 

ştampilele cu menţiunea "VOTAT", formularele pentru încheierea proceselor-verbale şi alte 
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materiale necesare desfăşurării procesului electoral, precum şi două buletine de vot anulate, 

câte unul pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului; 

- a distribuit timbrele autocolante misiunilor diplomatice care le-a predat birourilor 

electorale ale secţiilor de votare din străinătate cel mai târziu în preziua alegerilor; 

- prin intermediul MAE, birourile electorale ale secţiilor de votare de pe lângă misiunile 

diplomatice şi oficiile consulare au predat biroului electoral de circumscripţie pentru românii 

cu domiciliul în afara ţării procesele-verbale cuprinzând rezultatele votării, buletinele de vot 

nule şi cele contestate, împreună cu contestaţiile depuse şi materialele la care acestea se 

referă, precum şi listele electorale utilizate în cadrul secţiei de votare; în cazul în care acesta 

şi-a încetat activitatea documentele au fost predate Tribunalului Bucureşti; 

- a propus Autorităţii Electorale Permanente acreditarea reprezentanţilor presei, 

radiourilor şi posturilor de televiziune străine precum şi a reprezentanţilor organizaţiilor 

internaţionale care lucrează în domeniul democraţiei şi al drepturilor omului; 

- a asigurat împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, personalul auxiliar la biroul 

electoral al circumscripţiei pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării. 

Institutul Naţional de Statistică (INS) a asigurat dotarea secţiilor de prelucrare de pe 

lângă birourile electorale de circumscripţie respectiv oficiile electorale ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti, precum şi de pe lângă Biroul Electoral Central cu echipamente, 

tehnică de calcul precum  şi cu personal de specialitate necesar realizării operaţiunilor tehnice 

pentru stabilirea rezultatului alegerilor la nivelul circumscripţiilor electorale precum şi al 

oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. 

A instruit conducerile direcţiilor regionale şi judeţene de statistică privind participarea 

specialiştilor statisticieni, informaticieni şi a personalului auxiliar la efectuarea operaţiunilor 

tehnice pentru stabilirea rezultatelor alegerilor. 

În cadrul secţiilor de prelucrare, personalul Institutului Naţional de Statistică a realizat 

operaţiunile tehnice de  monitorizare a prezenţei populaţiei la urne în ziua desfăşurării 

alegerilor, verificarea şi prelucrarea automată a proceselor verbale întocmite de birourile 

electorale ale secţiilor de votare pentru alegerea Camerei Deputaţilor respectiv a Senatului, 

editarea automată a proceselor verbale la nivel de circumscripţie pentru prezentarea 

rezultatelor alegerilor şi a modului de repartizare respectiv de atribuire a mandatelor de 

parlamentari. 

La nivelul fiecărei staţii de prelucrare s-a organizat un sistem unitar de înregistrare a 

circuitelor proceselor verbale, a intrărilor şi ieşirilor acestor documente în cadrul desfăşurării 

operaţiunilor tehnice de constatare a rezultatului alegerii Camerei Deputaţilor şi a Senatului. 
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De asemenea, au asigurat la cererea membrilor birourilor electorale de circumscripţie, 

respectiv ai oficiilor electorale de sector, asistenţa tehnică pentru verificarea proceselor 

verbale. Reprezentanţii INS au primit procesele verbale întocmite la nivelul birourilor 

electorale ale secţiilor de votare validate sub semnătură, de către preşedinţii ori un membru al 

birourilor electorale de circumscripţie sau al oficiilor sectoarelor municipiului Bucureşti, în 

vederea prelucrării electronice. Un exemplar al procesului verbal primit de la secţia de votare 

a rămas în staţia de prelucrare până la terminarea operaţiunilor de verificare şi omologare a 

rezultatului alegerilor parlamentare la nivel naţional, iar după aceea a fost arhivat de către 

direcţia teritorială a Institutului Naţional de Statistică. 

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a avut următoarele atribuţii în organizarea 

şi desfăşurarea alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2008: 

- a făcut parte din Biroul Electoral Central, fiind reprezentată de către preşedintele 

autorităţii şi cei doi vicepreşedinţi; 

- a avut câte un reprezentant şi în birourile electorale de circumscripţie, aceştia fiind 

desemnaţi prin hotărâre, în 24 de ore de la desemnarea judecătorilor precum şi în oficiile 

electorale care au fost organizate la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti; 

- a avizat listele care cuprindeau persoanele ce puteau fi desemnate, prin tragere la sorţi, 

preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare/oficiilor electorale şi locţiitorii 

acestora şi a comunicat avizul prefecţilor şi preşedinţilor tribunalelor cu 5 zile înainte de 

realizarea desemnării; 

- împreună cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative a asigurat aparatul 

tehnic auxiliar necesar funcţionării Biroului Electoral Central; de asemenea, împreună cu 

Ministerul Afacerilor Externe a asigurat aparatul tehnic auxiliar necesar funcţionării biroului 

electoral de circumscripţie a românilor cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării; 

- a sprijinit instruirea membrilor birourilor electorale şi a celorlalţi participanţi la 

procesul electoral;  

- a asigurat realizarea unor publicaţii, materiale, broşuri şi acţiuni de informare a 

participanţilor la procesul electoral, 

- a avizat cererile organizaţiilor neguvernamentale care îndeplineau condiţiile legale 

pentru desemnarea de observatori interni la alegeri şi a acreditat reprezentanţii presei scrise, a 

radioului şi televiziunilor din România precum şi observatorii străini şi delegaţii mass-media 

străini la propunerea Ministerului Afacerilor Externe; 

-  a deschis conturi  pentru constituirea depozitelor candidaţilor la funcţia de deputat sau 

de senator şi a stabilit prin hotărâre normele privind constituirea şi restituirea depozitelor; 
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- a elaborat un tipizat pe care se consemna opţiunea rezultată din citirea fiecărui buletin 

de vot. 

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) a asigurat serviciile şi echipamentele de 

comunicaţii speciale, închirierea de la operatorii publici a elementelor de infrastructură pentru 

servicii de comunicaţii, pentru crearea de aplicaţii specifice şi funcţionarea sistemului de 

colectare a datelor privind participarea la vot, necesare Biroului Electoral Central, birourilor 

electorale de circumscripţie, oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi 

biroului electoral de circumscripţie nr. 43 pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa în 

străinătate. 

Secretariatul General al Guvernului (SGG) a asigurat sediul corespunzător pentru 

Biroul Electoral Central. 

Instituţiile prefectului au avut următoarele atribuţii: 

- până la data de 30 septembrie 2008 împreună cu primarii comunelor, oraşelor, 

municipiilor sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor componente şi cu 

structurile teritoriale ale Centrului Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind 

Evidenţa Persoanelor au fost delimitate secţiile de votare fără ca acestea să depăşească 

limitele colegiilor uninominale pentru Camera Deputaţilor. Astfel, au fost organizate la 

nivelul întregii ţări 17.881 de secţii de votare; 

- tot până la data de 30 septembrie 2008 a fost realizată şi numerotarea secţiilor de 

votare la nivelul fiecărei circumscripţii electorale, începând cu localitatea reşedinţă de judeţ şi 

continuând cu cele din municipii, oraşe şi comune, în ordinea alfabetică a acestora; 

- împreună cu preşedinţii tribunalelor au întocmit lista cu jurişti din cadrul cărora au fost 

desemnaţi prin tragere la sorţi preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare /oficiilor 

electorale şi locţiitorii acestora. Aceste liste cu jurişti precum şi cele cu magistraţi întocmite 

de către preşedintele tribunalului au fost transmise spre avizare, prin poşta electronică, 

Autorităţii Electorale Permanente, în formatul solicitat de aceasta, şi au primit avizul din 

partea acesteia cu 5 zile înaintea desemnării preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de 

votare şi a locţiitorilor acestora. Lista propusă de prefect a cuprins un număr de persoane mai 

mare cu 10% decât cel necesar, acestea fiind rezervă la dispoziţia preşedintelui tribunalului; 

- au comunicat primarilor componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare aflate 

în raza teritorială a localităţilor acestora având la bază datele transmise de către preşedintele 

biroului electoral de circumscripţie; 

- până la data de 15 noiembrie 2008, prefecţilor li s-a solicitat să prezinte macheta 

pentru fiecare tip de buletin de vot, din fiecare colegiu uninominal, membrilor biroului 
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electoral de circumscripţie. În cazul în care aceasta prezenta greşeli sau nu era vizibilă, biroul 

electoral de circumscripţie era îndreptăţit să pretindă prefectului modificarea machetei şi 

tipărirea corectă a buletinelor de vot (spre exemplu, în jud. Vâlcea s-a realizat rectificarea 

machetei după ce prefectul judeţului i-a semnalat preşedintelui Biroului Electoral Judeţean că 

UDMR fusese trecută în machete ca Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, în loc de 

Uniunea Democrată Maghiară din România, cum este denumirea corectă a formaţiunii 

politice. De asemenea, alianţa social-democraţilor şi conservatorilor fusese înscrisă într-o 

formă prescurtată, Alianţa Politică PSD+PUR, în loc de Alianţa Politică Partidul Social 

Democrat + Partidul Conservator, cum este menţionată în actul constitutiv, în vreme ce în jud. 

Bacău s-a dispus refacerea machetei deoarece a fost greşit numele candidatului PDS + PC 

George Sabin Cutaş); 

- au asigurat imprimarea buletinelor de vot în vederea garantării securităţii acestor 

documente (buletinele de vot pentru colegiile electorale din străinătate au fost asigurate de 

către Instituţia Prefectului municipiului Bucureşti); 

- au stabilit prin ordin, dimensiunea ştampilei biroului electoral de circumscripţie şi a 

ştampilelor de control ale secţiilor de votare;  

- au asigurat confecţionarea ştampilelor birourilor electorale de circumscripţie şi a 

ştampilelor de control ale secţiilor de votare. Confecţionarea ştampilei biroului electoral de 

circumscripţie pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa din afara ţării, precum şi a 

ştampilelor de control ale secţiilor de votare din străinătate au fost asigurate de  către Instituţia 

Prefectului  municipiului Bucureşti; 

- au asigurat achiziţionarea tuşului, tuşierelor şi a celorlalte materiale necesare votării; 

- au stabilit un grafic de distribuire a buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare 

votării (ştampile, tuşiere, timbre autocolante) primarilor, pe bază de proces verbal în funcţie 

de asigurarea condiţiilor de păstrare în siguranţă a acestora, cu respectarea prevederilor legale; 

- au asigurat materialele consumabile necesare tipăririi listelor electorale permanente, a 

listelor electorale suplimentare, a copiilor de pe listele electorale permanente şi a copiilor de 

pe listele electorale suplimentare; 

- împreună cu primarii şi reprezentanţii Ministerului Internelor şi Reformei 

Administrative au pus la dispoziţia preşedintelui biroului electoral ale secţiei de votare 

mijloacele de ordine necesare; 

- au asigurat sediul şi dotarea birourilor electorale de circumscripţie împreună cu 

preşedinţii consiliilor judeţene, respectiv cu primarul general al municipiului Bucureşti; 

- au asigurat condiţiile materiale necesare funcţionării grupului tehnic de lucru; 
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- au organizat instruirea primarilor şi a secretarilor comunelor, oraşelor şi municipiilor 

cu privire la sarcinile ce le reveneau în vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a 

alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat; 

- au achiziţionat noi bunuri materiale necesare votării (cabine şi urne de vot, plăcuţe 

indicatoare, panouri de afişaj, piese de mobilier şi altele) de acelaşi tip pentru toate secţiile de 

votare de pe raza unei circumscripţii electorale în situaţia în care bunurile materiale rămase de 

la alegerile anterioare nu mai puteau fi reutilizate. 

Primarii au avut următoarele atribuţii: 

- până la data de 30 septembrie 2008, împreună cu prefecţii şi cu structurile teritoriale 

ale Centrului Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor, au 

fost delimitate secţiile de votare fără ca acestea să depăşească limitele colegiilor uninominale 

pentru Camera Deputaţilor; 

- împreună cu secretarii comunelor, oraşelor sau municipiilor şi cu Centrul Naţional de 

Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor au asigurat toate datele, 

informaţiile şi sprijinul necesar prefecţilor pentru îndeplinirea obligaţiilor referitoare la 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare; 

- pe 27 noiembrie 2008, primarii au dat, pe bază de proces verbal, preşedinţilor 

birourilor electorale ale secţiilor de votare  două copii de pe listele electorale permanente care 

cuprindeau alegătorii din secţia de votare, iar pe data de 28 noiembrie 2008 au distribuit 

preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, pe bază de proces verbal, buletinele 

de vot, ştampila de control şi ştampilele cu menţiunea “VOTAT”, formularele pentru 

încheierea proceselor verbale şi alte materiale necesare desfăşurării procesului electoral - 

borderoul de predare/primire a cuprins felul şi numărul de exemplare din fiecare imprimat; de 

asemenea, au asigurat cabinele, urnele, ştampilele şi celelalate materiale necesare votării 

împreună cu prefecţii. 

- au asigurat, împreună cu prefecţii şi preşedinţii consiliilor judeţene, condiţiile 

corespunzătoare pentru funcţionarea birourilor electorale  de circumscripţie; 

- prin dispoziţie s-au pronunţat asupra întâmpinărilor realizate de către cetăţenii cu 

drept de vot împotriva omisiunilor, a înscrierilor greşite şi a oricăror erori existente în listele 

electorale permanente; 

- au asigurat prin dispoziţie locuri speciale pentru afişajul electoral ţinând seama de 

numărul de competitori electorali, dispoziţia fiind afişată la sediul primăriei; 

- au asigurat înlăturarea din spaţiul public a materialelor de propagandă electorală 

rămase de la campaniile electorale precedente; 
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- împreună cu prefecţii şi reprezentanţii Ministerului Internelor şi Reformei 

Administrative au pus la dispoziţia preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare 

mijloacele de ordine necesare; 

- au asigurat împreună cu prefecţii sediul şi dotarea oficiilor electorale şi a birourilor 

electorale ale secţiilor de votare; 

- pînă la data de 26 octombrie 2008 au pus la dispoziţia partidelor politice, a alianţelor 

politice şi a alianţelor electorale, la cererea şi pe cheltuiala acestora, copii de pe listele 

electorale permanente. 

 

III.2 Cheltuieli pentru organizarea alegerilor 

 

Alocarea fondurilor necesare organizării procesului electoral s-a realizat prin HG nr. 

984/2008 privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea 

şi desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi a Senatului din anul 2008.  Prin acest 

act normativ sunt menţionate şi principalele destinaţii ale sumelor alocate pentru pregătirea, 

organizarea şi desfăşurarea procesului electoral. Astfel, au fost suplimentate, din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, bugetele 

unui număr de 5 autorităţi ale administraţiei publice centrale. Cuantumul fondurile alocate 

însumează 164.255 mii lei, (44.635 mii euro1) din care: 84.896 mii lei cheltuieli de personal, 

67.445 mii lei bunuri şi servicii şi 11.914 mii lei active nefinanciare. 

                                                 
1  Curs valutar BNR 3,68 lei/euro din data de 04.11.2008 
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Ulterior, ca urmare a reevaluării estimărilor iniţiale privind necesarul cheltuielilor cu 

organizarea şi desfăşurarea procesului electoral, HG nr. 984/2008 a fost modificată prin  HG 

nr. 1329/2008 în sensul majorării fondurile alocate cu suma de 20.000 mii lei, vizând bugetul 

Ministerului Internelor şi Reformei Administrative (pct.1- aparatul propriu şi instituţiile 

prefectului la capitolul – cheltuieli de personal).  

 
 

Prin H. G. nr. 1424/2008 fondurile alocate sunt majorate cu suma de 40.000 mii lei la 

aceeaşi destinaţie (M.I.R.A., pct.1 – aparatul propriu şi instituţiile prefectului, capitolul 
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cheltuieli cu personalul). Sumele alocate suplimentar au fost destinate, în principal, plăţii 

indemnizaţiilor pentru membrii birourilor electorale.  

 
  
 

Prin bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative au fost alocate 

sumele necesare acoperirii cheltuielilor pentru următoarele activităţi :  

- repartizarea sumelor necesare către Inspectoratul General al Poliţiei Române, 

Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de 

Date privind Evidenţa Persoanelor, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Baza 

Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor şi Inspectoratul General pentru Situaţii de 

Urgenţă, ca instituţii cu atribuţii în pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor Camerei 

Deputăţiilor şi a Senatului din anul 2008; 

- repartizarea către instituţiile prefectului a sumelor necesare pentru activitatea 

acestora legate de pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor 

şi a Senatului din anul 2008; 

- achiziţionarea, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, cu plata în 30 de 

zile de la publicarea rezultatului alegerilor, a hârtiei pentru tipărirea buletinelor de vot  şi 

repartizarea acesteia instituţiilor prefectului; 

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

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

(în mod deosebit în ziua votării, precum şi în zilele care premerg şi succed acestei zile); 



 25

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

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

Electoral Central; 

- asigurarea pazei pe timpul tipăririi, transportului şi depozitării buletinelor de vot şi a 

celorlalte materiale necesare votării; 

- asigurarea pazei şi protecţiei birourilor electorale şi a localului secţiilor de votare; 

- confecţionarea ştampilelor cu menţiunea “VOTAT”, a timbrelor autocolante ce se 

aplică pe cărţile de identitate şi repartizarea acestora instituţiilor prefectului; 

- plata indemnizaţiei de 66 lei/zi de activitate pentru membrii Biroului Electoral 

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

- plata indemnizaţiei de 50 lei/zi de activitate pentru statisticienii, informaticienii şi 

personalului tehnic auxiliar care au participat la executarea operaţiunilor generate de 

activitatea Biroului Electoral Central; 

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

gustări în limita sumei de 8 lei/persoană, pentru membrii Biroului Electoral Central, pentru 

statisticienii, informaticienii şi personalul tehnic auxiliar care participă la executarea 

operaţiunilor generate de activitatea acestuia, precum şi personalului Ministerului Internelor şi 

Reformei Administrative, care este în misiune de pază Biroul Electoral Central; 

- selectarea  şi prelucrarea datelor privind cetăţenii cu drept de vot, precum şi dotarea 

cu echipamente şi tehnică de calcul necesare desfăşurării acestor activităţi. 

Prin intermediul instituţiilor prefectului: 

- imprimarea buletinelor de vot utilizate pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 

Senatului (buletinele de vot pentru colegiile electorale din străinătate au fost asigurate de 

Instituţia Prefectului municipiului Bucureşti); 

- asigurarea repartizării şi transportului către primării a cantităţilor de hârtie necesare 

tipăririi buletinelor de vot; 

- transportul şi distribuirea materialelor, documentelor şi a tipizatelor prevăzute de 

lege pentru desfăşurarea procesului electoral; 

- asigurarea materialelor consumabile necesare tipăririi listelor electorale, a altor 

formulare tipizate;  

- confecţionarea celorlalte modele de ştampile necesare în vederea controlului şi 

desfăşurării procesului electoral (ştampile de control, ştampilele birourilor electorale de 

circumscripţie); 
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- asigurarea cheltuielilor pentru materialele necesare tipăririi listelor electorale 

permanente, a copiilor de pe acestea, a listelor suplimentare, precum şi a celorlalte tipizate; 

- plata indemnizaţiilor şi a cheltuielilor de protocol pentru membrii birourilor 

electorale ale secţiilor de votare; 

- confecţionarea ştampilei biroului electoral de circumscripţie pentru românii cu 

domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, precum şi a ştampilelor de control ale secţiilor de votare 

din străinătate se asigură de Instituţia Prefectului municipiului Bucureşti; 

- achiziţionarea de bunuri materiale (urne, cabine, etc.) necesare dotării 

corespunzătoare a secţiilor de votare, ţinând cont că o parte din cele vechi nu mai pot fi 

recuperate şi utilizate. 

Prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul Naţional de 

Statistică au fost alocate sumele necesare acoperirii cheltuielilor pentru următoarele 

activităţi: 

- tipărirea proceselor-verbale pentru constatarea rezultatelor alegerilor şi centralizarea 

rezultatelor votării la nivel naţional; 

- dotarea cu echipamente şi tehnică de calcul, aplicaţii informatice şi consumabile 

necesare efectuării operaţiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor, în staţiile de 

prelucrare organizate la nivelul circumscripţiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, 

şi al birourilor electorale de circumscripţie ale sectoarelor municipiului Bucureşti  şi al 

circumscripţiei pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării. 

Prin bugetul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale au fost alocate sumele 

necesare acoperirii cheltuielilor pentru următoarele activităţi: 

- închirierea de la operatorii publici a circuitelor telefonice şi conexiunilor locale de 

comunicaţii de date, în vederea asigurării serviciilor de telefonie specială şi de comunicaţii de 

date necesare Biroului Electoral Central, birourilor electorale de circumscripţie judeţeană, 

respectiv al municipiului Bucureşti, şi birourilor electorale de circumscripţie ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti;  

- asigurarea serviciilor de telefonie şi comunicaţii între birourile electorale ale secţiilor 

de votare şi birourile electorale de circumscripţie pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea, pe 

de o parte, şi între birourile electorale de circumscripţie organizate la nivelul comunelor, 

oraşelor şi municipiilor şi birourile electorale de circumscripţie judeţeană, respectiv între 

birourile electorale de circumscripţie ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi Biroul 

Electoral de Circumscripţie al municipiului Bucureşti, pe de altă parte, în zonele în care 

autorităţile locale nu pot asigura mijloace de comunicaţii din surse proprii; 
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- organizarea unui sistem informatic care să furnizeze, în ziua alegerilor, date privind 

prezenţa populaţiei la vot, pe baza datelor transmise de către birourile electorale ale secţiilor 

de votare cuprinse într-un eşantion reprezentativ la nivel judeţean şi naţional. 

Prin bugetul Autorităţii Electorale Permanente au fost alocate sumele necesare 

acoperirii cheltuielilor  pentru: 

- achiziţionarea aplicaţiilor şi serviciilor informatice utilizate de Biroul Electoral 

Central pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi a 

Senatului din anul 2008; 

- instruirea şi informarea membrilor birourilor electorale şi a celorlalţi participanţi la 

procesul electoral, precum şi alte activităţi îndeplinite de Autoritatea Electorală Permanentă şi 

filialele sale regionale, specifice perioadei electorale; 

- realizarea unor publicaţii, materiale, broşuri şi acţiuni de informare a participanţilor 

la procesul electoral. În scopul asigurării instruirii şi îndrumării eficiente a membrilor 

birourilor electorale şi a celorlalţi participanţi la procesul electoral, publicaţiile au cuprins 

variante actualizate ale reglementărilor legale privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a 

Senatului din anul 2008. 

Prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe au fost alocate sumele necesare 

acoperirii cheltuielilor, în principal, pentru desfăşurarea următoarele activităţi: 

- organizarea şi dotarea secţiilor de votare din străinătate, precum şi achiziţionarea de 

alte materiale necesare procesului electoral ; 

- dotarea şi funcţionarea biroului electoral de circumscripţie  pentru românii cu 

domiciliul sau reşedinţa în afara ţării; 

- plata indemnizaţiilor, a cheltuielilor de protocol, precum şi a cheltuielilor de 

transport, cazare şi indemnizaţia de delegare pentru membrii secţiilor de votare din străinătate; 

În vederea desfăşurării activităţilor specifice, consumul de carburanţi şi cheltuielile cu 

telefoanele efectuate de autorităţile administraţiei publice implicate în organizarea alegerilor 

au fost suplimentate cu 50% faţă de normativele în vigoare, în perioada septembrie – 

decembrie 2008.  

Ordonatori de credite răspund de utilizarea corespunzătoare a sumelor puse la 

dispoziţia acestora, fiind obligaţi conform legii ca, sumele rămase neutilizate a fi restituite în 

vederea reîntregirii Fondului de rezervă  bugetară la dispoziţia Guvernului, până la încheierea 

exerciţiului bugetar al anului 2008. În ceea ce priveşte, calculul şi plata indemnizaţiilor 

personalului care a participat la desfăşurarea procesului electoral, acestea au fost impozitate 

cu 16 %.  
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Achiziţionarea bunurilor şi serviciilor necesare organizării şi desfăşurării 

procesului electoral 

  Pentru rezolvarea dificultăţilor referitoare la perioada necesară derulării procedurilor 

stabilite prin OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 

modificările şi completările ulterioare, a fost  propusă şi s-a aprobat, prin adoptarea art. 7 alin. 

(1) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, prelungirea perioadei 

electorale prin aducerea la cunoştinţă publică a datei alegerilor „cu cel puţin 90 de zile 

înaintea votării” faţă de 45 de zile cât era prevăzut anterior. În nenumărate rânduri AEP a 

menţionat că, în cazul organizării procesului electoral nu poate fi invocată o situaţie de 

urgenţă, deoarece data scrutinului este cunoscută cu mult timp înainte. În acest sens, au fost 

făcute propuneri pentru introducerea unor noi articole bugetare în planul bugetului de stat, 

stabilirea, pe lângă bugetul anual, a unor bugete multianuale, prevederea în bugetul AEP a 

sumelor necesare pentru dezvoltarea aplicaţiilor informatice parametrizate necesare 

centralizării rezultatelor votării, pentru proiecte pilot de vot electronic etc. Dintre toate 

propunerile înaintate, cea mai importantă ar fi elaborarea unor propuneri de modificare a 

OUG nr. 34/2006, în sensul introducerii unei proceduri speciale, derogatorii, de achiziţii 

publice, având în vedere interesul public major pe care îl reprezintă procesul electoral, mai 

ales în ceea ce priveşte realizarea pachetului de aplicaţii informatice necesar centralizării 

rezultatelor votării, precum şi a altor elemente ce compun „sistemul informatic electoral”. Pe 

de altă parte, merită a fi reiterate şi inconvenientele generate de alocarea greoaie a resurselor 

financiare necesare finanţării organizării şi desfăşurării procesului electoral (deschiderile 

bugetare), aprobate cu întârzieri, generând probleme în derularea achiziţiilor necesare. 
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TABEL CENTRALIZATOR 
privind fondurile bugetare alocate şi utilizate de către instituţiile administraţiei publice cu atribuţii în 

 organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare din 2008 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
-   mii lei   - 

CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI MATERIALE ACTIVE NEFINANCIARE Nr. 
crt
. 

AUTORITATEA/INSTITUŢIA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
FONDURI 
ALOCATE 

FONDURI 
UTILIAZTE 

FONDURI 
RESTITUITE 

FONDURI 
ALOCATE 

FONDURI  
UTILIZATE 

FONDURI 
RESTITUITE 

FONDURI 
ALOCATE 

FONDURI 
UTILIZATE 

FONDURI 
RESTITUITE 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI REFORMEI 
ADMINISTRATIVE din care: 

80380,0 69474,5 10905,5
  

44539,0 25540,0 18999,0 850,0 702,0 148,0 
 

- Aparat propriu - - - 4670,0 2166,2 2503,8 - - - 
- Instituţiile prefectului 77010,0 69033,9      7976,1 33455,0    23143,8 10311,2 720,0 702,0 18,0 
- Biroul Electoral Central 580,0 440,6 139,4 1354,0 230,0 1124,0 130,0 - 130,0 

1 

- Fonduri nerepartizate 2790,0 - 2790,0 5060,0 - 5060,0 - - - 
2 Inspectoratul general al Poliţiei  Române 3074,0 3074,0 - 10000,0 9940,0 60,0 - - - 
3 Inspectoratul General  al Jandarmeriei Române 100,0 100,0 - 3000,0 3000,0 - - - - 

4 Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date 
privind Evidenţa Persoanelor 490,0 422,0 68,0 27,0 9,0 18,0 1500,0 1499,0 1,0 

5 Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră 33,0 33,0 - 300,0 300,0 - - - - 
6 Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor - - - 700,0 640,0 60,0 - - - 
7 Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă 50,0 39,0 11,0 1300,0 1300,0 - - - - 

8 SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI 
- Institutul Naţional de Statistică 8,0 8,0 - 2519,0 2174,0 345,0 2009,0 1945,0

 
 

64,0 
9 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 41,0 5,0 36,0 500,0 335,0 165,0 7555,0 7322,0 233,0 
10 SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE - - - 1500,0 1500,0 - - - - 
11 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 720,0 225,6 494,4 3060,0 1417,9 1642,1 - - - 

TOTAL GENERAL 84.896,0 73.381,1 11.514,9 67.445 46.155,9 21.289,1 11.914 11.468,0 446,0 
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IV. CONTRIBUŢIA AUTORITĂŢII ELECTORALE 

PERMANENTE LA ORGANIZAREA ALEGERILOR 

 

 
IV.1 Monitorizarea asigurării logisticii electorale 

 

Organizarea şi desfăşurarea alegerilor constituie un ansamblu de operaţiuni electorale 

subsecvente, realizate în conformitate cu anumite proceduri, acte juridice şi materiale, 

prevăzute de legislaţia electorală. 

În cadrul operaţiunilor privind pregătirea desfăşurării procesului electoral întâlnim o 

serie de activităţi de planificare-organizare-conducere-control. 

Aceste activităţi au în vedere, în principal, următoarele:  

- planificarea operaţiunilor electorale privind organizarea procesului electoral; 

- organizarea teritorială, respectiv stabilirea, numerotarea şi delimitarea 

circumscripţiilor electorale, colegiilor uninominale  şi a secţiilor de votare; 

- organizarea condiţiilor de desfăşurare a procesului electoral; 

- finanţarea activităţilor de organizare şi desfăşurare a procesului electoral; 

- stabilirea şi planificarea măsurilor necesare a fi luate de către fiecare autoritate 

publică având atribuţii în materie de alegeri; 

- stabilirea şi asigurarea materialelor şi formularisticii electorale (ştampile electorale, 

tuşiere, panouri de afişaj, buletinele de vot, listele electorale permanente şi copiile după 

acestea, listele electorale suplimentare, procesele verbale de constatare a rezultatelor votării); 

- organizarea electoratului, respectiv înregistrarea şi evidenţa acestuia conform 

registrului electoral/listelor electorale; 

- organizarea structurii organizatorice necesare  (birourile electorale); 

- organizarea competiţiei electorale (depunerea semnelor electorale ale 

competitorilor electorali, înregistrarea candidaturilor, stabilirea timpilor  de antenă, finanţarea 

campaniei electorale). 

În conformitate cu competenţele stabilite prin dispoziţiile Legii nr.35/2008 pentru 

alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

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

publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, a Legii nr. 
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67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Hotărârii nr. 2/2007 a 

Parlamentului României privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

AEP, precum şi prin celelalte acte normative de punere în executare a legilor mai sus 

menţionate, au fost stabilite ca obiective principale evaluarea, verificarea şi monitorizarea 

aspectelor relevante în ceea ce priveşte: 

• planificarea activităţilor de organizare a procesului electoral şi monitorizarea 

îndeplinirii acestora;  

• organizarea administrativ-electorală a teritoriului; 

• asigurarea sediilor şi a dotărilor necesare birourilor electorale şi secţiilor de votare, 

realizarea din timp a dotărilor specifice secţiilor de votare (urne şi cabine, 

ştampile, tuşiere, panouri, indicatoare), precum şi modul de păstrare a acestora 

între perioadele electorale;  

• asigurarea fondurilor necesare realizării logisticii electorale. 

 

Planificarea şi monitorizarea activităţilor de organizare a procesului electoral 

Operaţiunea electorală prin care este iniţiată organizarea şi desfăşurarea alegerilor o 

reprezintă stabilirea datei alegerilor. Alegerile pentru Camera Deputaţilor şi pentru Senat se 

desfăşoară în cel mult 3 luni de la expirarea mandatului sau de la dizolvarea Parlamentului, în 

conformitate cu prevederile art. 63 alin. (2) din Constituţie. Legea nr.35/2008 prevede la art. 6 

că „Alegerile se desfăşoară într-o singură zi care poate fi numai duminica”, precum şi faptul 

că „Aducerea la cunoştinţă publică a datei alegerilor se face cu cel puţin 90 de zile înainte de 

ziua votării prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii Guvernului 

privind data alegerilor.” (alin. (1) al art. 7). Astfel, prin hotărârea Guvernului nr. 983/2008, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 1 septembrie 2008, a fost 

stabilită data de duminică, 30 noiembrie 2008, ca dată pentru desfăşurarea alegerilor pentru 

Camera Deputaţilor şi Senat. 

 Organizarea procesului electoral presupune derularea unui număr însemnat de 

activităţi, astfel încât se impune programarea acestora, în funcţie de conţinutul şi succesiunea 

temporală. În acest sens, art. 65 alin. (1) lit. s) din Legea nr. 35/2008, prevede că AEP 

„elaborează şi supune Guvernului spre aprobare, împreună cu Ministerul Internelor şi 

Reformei Administrative, calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale”. Au fost 

identificate 114 operaţiuni electorale principale a căror realizare, respectiv monitorizare a fost 

posibilă prin adoptarea H. G. nr. 983/2008 privind aprobarea Programului calendaristic pentru 
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realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale1, la alegerile pentru Camera Deputaţilor 

şi Senat din anul 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.631 din 1 

septembrie 2008. 

 La stabilirea concretă a datelor şi termenelor prevăzute de actul normativ menţionat   

s-au avut în vedere prevederile art. 71 alin. (1) din Legea nr. 35/2008, care dispune că 

termenele pe zile „se calculează din ziua când încep să curgă, care este luată în calcul, până 

inclusiv în ziua când se împlinesc, chiar dacă acestea nu sunt zile lucrătoare, până la ora 24,00 

a zilei respective”.  

Din raportările primite privind îndeplinirea acţiunilor programate se poate concluziona 

că acestea au fost realizate la termen în marea majoritate a cazurilor. 

 

Organizarea administrativ-electorală a teritoriului 

Alegerea deputaţilor şi a senatorilor necesită stabilirea unui cadru organizatoric 

teritorial care presupune o anumită divizare administrativă a teritoriului şi a populaţiei în 

circumscripţii electorale, colegii uninominale şi secţii de votare. În acest sens, principalele 

operaţiuni privesc stabilirea, delimitarea şi numerotarea circumscripţiilor electorale, colegiilor 

uninominale  şi a secţiilor de votare. 

 

Circumscripţiile electorale 

 

Constituirea, delimitarea, denumirea şi numerotarea circumscripţiilor electorale 

Prin dispoziţiile art.10 din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările 

ulterioare, au fost constituite un număr de 43 circumscripţii electorale (41 la nivelul judeţean, 

una la nivelul municipiului Bucureşti şi una pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa în 

afara ţării). Delimitarea circumscripţiilor electorale coincide cu limitele teritoriale ale 

judeţelor, respectiv ale municipiului Bucureşti. Elementul de noutate îl reprezintă constituirea 

pentru prima dată a unei circumscripţii în afara graniţelor pentru românii cu domiciliul sau 

reşedinţa în afara ţării. Denumirea şi numerotarea circumscripţiilor electorale sunt prevăzute 

în anexa nr. 1 din Legea nr. 35/2008. Denumirea conţine următoarele elemente de 

identificare: tip/număr/denumire judeţ. Spre exemplu: Circumscripţia electorală nr.1 judeţul 
                                                            
1     Art. 2 pct. 25 din Legea nr. 35/2008 defineşte perioada electorală ca „intervalul de timp care începe la data 
aducerii la cunoştinţă publică a zilei alegerilor şi se încheie odată cu publicarea în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, a rezultatului scrutinului. Perioada electorală cuprinde intervalul de timp dintre data aducerii 
la cunoştinţă publică a zilei alegerilor şi data începerii campaniei electorale, campania electorală, desfăşurarea 
efectivă a votării, numărarea şi centralizarea voturilor, stabilirea rezultatului votării, atribuirea mandatelor şi 
publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I”. 
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Alba. Circumscripţiile electorale sunt ordonate şi numerotate în ordinea alfabetică a denumirii 

judeţelor, urmate de municipiul Bucureşti şi se încheie cu cea pentru românii cu domiciliul 

sau reşedinţa în afara ţării. 

  

 Colegiile uninominale 

 

Constituirea, delimitarea, denumirea, numerotarea şi actualizarea colegiilor 

uninominale 

Pentru prima dată a fost utilizată pentru organizarea alegerilor din România o 

delimitare a teritoriului care nu coincide cu limitele teritoriale ale unităţilor administrativ-

teritoriale. O circumscripţie electorală este compusă din mai multe colegii uninominale, 

numărul acestora fiind stabilit în conformitate cu dispoziţiile  art.11 din Legea nr.35/2008, cu 

modificările şi completările ulterioare, prin împărţirea numărului de locuitori2 al fiecărei 

circumscripţii electorale la 70.000 de locuitori în cazul colegiilor uninominale pentru alegerea 

Camerei Deputaţilor, respectiv la 160.000 de locuitori în cazul colegiilor uninominale pentru 

alegerea Senatului3. La acestea se adaugă câte un colegiu pentru ceea ce depăşeşte jumătatea 

normei de reprezentare. Numărul colegiilor uninominale dintr-o circumscripţie electorală nu 

poate fi mai mic de 6 (4 colegii pentru deputaţi şi 2 pentru senatori). 

Prima delimitare a colegiilor uninominale a fost realizată prin hotărâre a Guvernului, 

conform hotărârii unei comisii parlamentare speciale constituite pe baza proporţionalităţii 

reprezentării parlamentare. În acest sens, delimitarea aprobată prin HG nr. 802/2007, a fost 

efectuată potrivit regulilor stabilite de prevederile art. 11 alin. (2) din Legea nr. 35/2008, cu 

modificările şi completările ulterioare, dintre care pot fi menţionate următoarele: 

- o circumscripţie electorală este compusă din mai multe colegii uninominale întregi 

(numărul minim 6); 

- teritoriul cuprins de un colegiu uninominal trebuie să se afle pe teritoriul unei singure 

circumscripţii electorale; 

- un colegiu uninominal cuprinde, de regulă, una sau mai multe localităţi întregi (pot 

exista şi excepţii, cum ar fi, spre exemplu, cazul localităţilor municipii reşedinţă de judeţ al 

căror număr de locuitori depăşeşte norma de reprezentare);  

                                                            
2 Se ia în calcul numărul de locuitori rezultat în urma ultimului recensământ al populaţiei, publicat de Institutul 
Naţional de Statistică, repartizat pe localităţi (art. 5 alin. (4) din Legea nr.35/2008). 
3 Norma de reprezentare pentru alegerea Camerei Deputaţilor este de un deputat la 70.000 de locuitori,în timp 
pentru alegerea  Senatului este de un senator la 160.000 de locuitori (art. 5 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 35/2008. 
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- din punct de vedere al numărului de locuitori, între colegiile uninominale din cadrul 

unei circumscripţii electorale nu trebuie să existe o diferenţă mai mare de 30%; 

- colegiile uninominale pentru senatori sunt formate din mai multe colegii uninominale 

pentru deputaţi, întregi şi alăturate. 

Ulterior adoptării HG nr. 802/2008 s-a constatat existenţa unui număr mare de erori 

constând în omiterea arondării unor artere ori secţiuni ale acestora, imobile, numere 

administrative, localităţi ori părţi componente ale acestora, precum şi în introducerea greşită a 

denumirii acestora. Pentru remedierea acestor situaţii au fost publicate în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, o serie de rectificări succesive privind delimitarea colegiilor uninominale 

din 22 de circumscripţii electorale, după cum urmează: nr. 3 (Judeţul Argeş), nr. 7 (Judeţul 

Botoşani), nr. 19 (Judeţul Giurgiu), nr. 28 (Judeţul Mureş), nr. 37 (Judeţul Timiş), nr. 43 

(Circumscripţia electorală pentru românii cu domiciliul în afara României), publicate în M. 

Of. nr. 645/10.IX.2008; nr. 2 (Judeţul Arad), nr. 4 (Judeţul Bacău), nr. 10 (Judeţul Buzău), nr. 

17 (Judeţul Dolj), publicate în M. Of. nr. 712/20.X.2008; nr. 8 (judeţul Braşov), nr. 9 (judeţul 

Brăila), nr. 13 (judeţul Cluj), nr. 20 (judeţul Gorj), nr. 24 (judeţul Iaşi), nr. 29 (judeţul 

Neamţ), nr. 26 (judeţul Maramureş), nr. 27 (judeţul Mehedinţi), nr. 29 (judeţul Neamţ), nr. 32 

(judeţul Satu Mare), nr. 34 (judeţul Sibiu), nr. 38 (judeţul Tulcea), nr. 42 (municipiul 

Bucureşti), publicate în M. Of. nr. 764/12.XI.2008 şi din circumscripţia electorală nr. 32  

(judeţul Satu Mare), publicate în M. Of. nr.  802/28.XI.2008. 

Denumirea şi numerotarea colegiilor uninominale sunt cele stabilite prin H. G. nr. 

802/2008, în conformitate cu prevederile art. 12  alin. (1) din Legea nr. 35/2008, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi conţine următoarele elemente de identificare: _tip 

(colegiul pentru alegerea Camerei Deputaţilor/Senatului) _ număr (colegiul pentru alegerea 

Camerei Deputaţilor/Senatului) _ structura colegiului (denumirea municipiilor, oraşelor, 

comunelor sau a colegiului ce intră în compunere). Spre exemplu: Circumscripţia electorală 

nr.1 judeţul Alba, Colegiul uninominal nr. 1 pentru alegerea Camerei Deputaţilor - 

municipiul Alba Iulia, Comunele Berghin, Ciugud, Daia Română, Ohaba. În ceea ce priveşte 

denumirea colegiilor uninominale este necesară introducerea unor criterii suplimentare pentru 

denumirea acestora, astfel încât să permită identificarea rapidă de către alegători (de exemplu, 

Circumscripţia electorală nr.1 judeţul Alba, Colegiul uninominal nr._ pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor, Alba Centru/Est/Vest/Sud). 

Delimitarea şi numerotarea colegiilor uninominale se actualizează de către Autoritatea 

Electorală Permanentă anual (în cazul în care au apărut modificări în structura, denumirea sau 
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rangul unităţilor administrativ-teritoriale), precum şi după fiecare recensământ al populaţiei4. 

Modificarea colegiilor uninominale nu poate fi făcută decât dacă faţă de delimitarea 

anterioară a apărut o variaţie pozitivă sau negativă de minimum 10% din populaţia 

respectivului colegiu uninominal. 

 

 

DELIMITAREA COLEGIILOR UNINOMINALE PENTRU ALEGEREA CAMEREI 
DEPUTAŢILOR 

 
 

                                                            
4 Cu cel puţin 12 luni înainte de alegerile parlamentare la termen, prin emiterea unei hotărâri a Autorităţii 
Electorale Permanente, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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DELIMITAREA COLEGIILOR UNINOMINALE PENTRU ALEGEREA SENATULUI 
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Secţiile de votare 

 

Terminologie 

Prin „secţie de votare” se înţelege, în principal, o subdiviziune administrativ-teritorială 

a unui colegiu uninominal, o delimitarea teritorială ce permite gruparea unui număr potrivit de 

alegători pentru a asigura o organizare eficientă a operaţiunilor electorale cu scopul de le 

permite acestora să voteze într-o singură zi la aceeaşi locaţie.  

Totodată, termenul de „secţie de votare” este utilizat şi pentru a denumi generic 

localul (sediul) secţiei de votare. Localul secţiei de votare reprezintă sediul biroului electoral 

al secţiei de votare şi locul unde se desfăşoară efectiv votarea. 

 

Criterii privind constituirea secţiilor de votare 

Numărul secţiilor de votare constituite într-o localitate se stabileşte în funcţie de 

criteriul demografic (numărul de locuitori). Astfel: 

a) dacă populaţia ≥ 1.500 de locuitori (nr. secţii de votare = nr. locuitori/1.000 ÷ 2.000 

de locuitori). Spre exemplu, într-o localitate cu 8667 locuitori pot fi înfiinţate între 4 şi 8 secţii 

de votare.  

b) dacă populaţia ≤ 1.500 de locuitori  (o singură secţie de votare). 

Legea electorală prevede în afara normelor de arondare mai sus amintite şi criteriul 

distanţei, respectiv situaţia în care există sate cu o populaţie de până la 1.000 de locuitori, 

situate la o distanţă mai mare de 3 km faţă de sediul secţiei de votare din reşedinţa unităţii 

administrativ-teritoriale. 

Raţiunea pentru care este utilizat criteriul numărului de locuitori (demografic) la 

stabilirea numărului secţiilor de votare a fost aceea de a se păstra o anumită congruenţă cu alte 

dispoziţii legale care utilizează acest criteriu5, precum şi faptul că deputaţii şi senatorii îi 

reprezintă pe toţi cetăţenii, nu numai pe cei cu drept de vot.  

Cu toate acestea, considerăm că la stabilirea secţiilor de votare ar trebui să se ia în 

calcul şi criteriul numărului de alegători, ceea ce ar duce la îmbunătăţirea modului de 

organizare a acestora. De lege ferenda ar trebui stabilit şi numărul minim, respectiv maxim de 

alegători ce pot fi arondaţi unei secţii de votare. Din experienţa proceselor electorale 

anterioare se poate trage concluzia că, în condiţiile asigurării unui spaţiu adecvat, precum şi a 

materialelor şi dotărilor necesare, pot fi arondaţi unei secţii de votare un număr maxim de cel 

                                                            
5 Cum ar fi, spre exemplu, norma de reprezentare (un deputat la 70.000 de locuitori iar un senator la 160.000 de 
locuitori). 
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mult 2000 de alegători. În ceea ce priveşte numărul minim de alegători necesar pentru 

înfiinţarea unei secţii de votare, acesta ar putea să fie de aproximativ 25 de alegători, însă ar 

trebui luate în calcul şi alte criterii cum ar fi: existenţa fondurilor necesare, inclusiv la nivel 

local, distanţa până la cea mai apropiată secţie, existenţa logisticii electorale, a căilor de acces 

şi comunicare. Totodată, dispoziţiile art.18 din Legea nr.35/2008 trebuie completate în sensul 

stabilirii termenului până la care prefecţii comunică AEP delimitarea şi numerotarea secţiilor 

de votare pentru înregistrarea în Registrul secţiilor de votare, precum şi pentru stabilirea 

modalităţilor concrete de colaborare între instituţiile cu competenţe în domeniu. 

În cadrul modificărilor legislative privind sistemul electoral legiuitorul a avut în 

vedere şi luarea unor măsuri pentru  eliminarea  turismului electoral. Din această cauză au fost 

eliminate secţiile de votare „speciale” organizate în unităţi militare, spitale, maternităţi, 

sanatorii, case de invalizi, centre de îngrijire, asistenţă şi recuperare a persoanelor adulte cu 

handicap şi cămine de bătrâni, staţiile de cale ferată, autogări, porturi şi aeroporturi, cămine 

studenţeşti etc. Aceste măsuri au generat o serie de nemulţumiri. Pentru studenţi a fost  

adoptată OUG nr. 183/2008 privind facilitarea exercitării dreptului de vot la alegerile 

parlamentare din data de 30 noiembrie 2008 de către tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 

de ani,  prin care aceştia au beneficiat de bilete gratuite de tren pentru a-şi putea exercita 

dreptul de vot la domiciliu.  

Pentru prima dată se stipulează în legislaţia electorală că secţiile de votare rămân 

„fixe” (se păstrează numerotarea şi delimitarea teritorială). Permanentizarea secţiilor de votare 

a fost considerată necesară pentru ca alegătorii să ştie din timp unde pot vota. Pe de altă parte, 

în cazul în care apar modificări de orice natură, inclusiv cele privind structura unităţilor 

administrativ-teritoriale sau planul urbanistic al localităţilor, acestea se comunică de îndată 

Autorităţii Electorale Permanente. 

Delimitarea secţiilor de votare trebuie realizată în termen de 30 de zile de la stabilirea 

datei alegerilor, de către primari, împreună cu prefecţii şi cu structurile teritoriale ale 

Centrului Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor şi 

reprezintă operaţiunile de arondare a arterelor, a unor secţiuni ale acestora, a imobilelor, a 

localităţilor ori a unor părţi componente ale acestora, deoarece potrivit noii legi electorale 

„alegătorii votează numai la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea unde 

îşi au domiciliul”6.  

                                                            
6 Art. 8 alin. (1) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Singurele excepţii sunt 
prevăzute de alin. (4) ale aceluiaşi articol: „Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum şi 
persoanele însărcinate cu menţinerea ordinii votează la secţia la care îşi desfăşoară activitatea, după înscrierea lor 
în lista electorală suplimentară, dacă este cazul, doar dacă domiciliază pe raza acelui colegiu uninominal în care 
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Numerotarea secţiilor de votare se stabileşte prin ordin în termen de 30 de zile de la 

stabilirea datei alegerilor, de către prefecţi, după criteriul rangului localităţilor (municipii, 

oraşe, comune) în ordinea alfabetică a acestora. În străinătate, numerotarea este realizată de 

către ministrul afacerilor externe, prin ordin. 

 

Registrul secţiilor de votare 

Registrul secţiilor de votare reprezintă ansamblul înregistrărilor (date şi informaţii) 

privind delimitarea teritorială şi numerotarea secţiilor de votare din România şi este 

administrat (constituire, actualizare, modificare, completare) de către Autoritatea Electorală 

Permanentă. În ceea ce priveşte localul secţiei de votare, Registrul secţiilor de votare va 

conţine date de identificare a acestora (numărul secţiei de votare, precum şi al unităţii 

administrativ-teritoriale, al colegiului uninominal şi al circumscripţiei electorale din care 

aceasta face parte, denumirea şi adresa localului secţiei de votare, număr de telefon, fax), 

precum şi date privind membrii secţiei de votare, candidaţii, competitorii, logistica electorală 

şi orice alte informaţii considerate utile. Pentru administrarea eficientă a datelor şi 

informaţiilor colectate a fost realizată o aplicaţie informatică „Baza de Date a Secţiilor de 

Votare”. 

 
 
 

                                                                                                                                                                                          
se află secţia de votare respectivă şi sunt arondaţi, conform domiciliului, în altă secţie de votare a aceluiaşi 
colegiu uninominal, iar candidaţii pot vota la oricare dintre secţiile de votare din cadrul colegiului uninominal în 
care candidează.” 
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Printre funcţiunile registrului secţiilor de votare, menţionăm: 

- asigurarea evidenţei delimitării şi numerotării secţiilor de votare (arondarea 

arterelor, a unor secţiuni ale acestora, a imobilelor, a localităţilor ori a unor părţi componente 

ale acestora la secţiile de votare); 

- asigurarea evidenţei localurilor secţiilor de votare (numărul secţiei de votare, 

precum şi al unităţii administrativ-teritoriale, al colegiului uninominal şi al circumscripţiei 

electorale din care aceasta face parte, denumirea şi adresa localului secţiei de votare, numărul 

de telefon, fax etc.); 

- asigurarea evidenţei privind condiţiile minimale, dotarea şi amenajarea secţiilor de 

votare, alte date şi informaţii privind membrii secţiei de votare, candidaţii, competitorii, 

logistica electorală, orice alte informaţii considerate utile; 

- asigurarea informării alegătorilor, a competitorilor electorali, a autorităţilor publice 

cu atribuţii în domeniul electoral; 

- facilitarea unor estimări corecte a resurselor necesare, respectiv alocarea din timp a 

fondurilor destinate procesului electoral; 

- asigurarea informaţiilor necesare pentru fundamentarea unor propuneri de lege 

ferenda, precum şi pentru elaborarea politicilor de management a operaţiunilor electorale; 

- crearea unor instrumente logistice care să asigure suportul pentru colectarea datelor 

şi informaţiilor necesare actualizării colegiilor uninominale, remedierea erorilor privind 

delimitarea secţiilor de votare, inclusiv pentru organizarea viitoare a Registrului electoral. 

 

Întocmirea şi actualizarea Registrului secţiilor de votare 

Prefecţii comunică Autorităţii Electorale Permanente, pentru înregistrarea în Registrul 

secţiilor de votare, delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare de la nivelul circumscripţiei 

electorale. Pentru a realiza comunicarea către AEP a delimitării şi numerotării, prefecţii sunt 

sprijiniţi de primarii şi secretarii localităţilor, precum şi de Centrul Naţional de Administrare a 

Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanei (CNABDEP) (aceştia au obligaţia de a asigura 

toate datele, informaţiile şi sprijinul necesar prefecţilor). AEP a solicitat instituţiilor 

prefectului comunicarea datelor şi informaţiilor privind Registrul secţiilor de votare, în baza 

unei machete-tip şi a instrucţiunilor de completare a acesteia. Având în vedere complexitatea 

operaţiunilor de delimitare a secţiilor de votare, termenul relativ scurt de realizare, precum şi 

lipsa unui termen concret de transmitere a datelor de la instituţiile prefecţilor către AEP, 

comunicarea a fost destul de dificilă. Totodată, au existat un număr foarte mare de modificări 
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în ceea ce priveşte arondarea la secţiile de votare, precum şi a localurilor unde au fost 

organizate secţii de votare. Pentru colectarea în timp util a datelor şi informaţiilor privind 

delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare se impune reglementarea desemnării şi 

autorizării unor operatori la nivel de instituţii a prefecturilor, direcţii judeţene a CNABDEP, 

primării (persoanele cu atribuţii în domeniul electoral), precum şi dezvoltarea unei aplicaţii 

informatice care să permită  colectarea on-line a tuturor informaţiilor necesare. Pe de altă 

parte, atât pentru actualizarea Registrului secţiilor de votare, cât şi pentru actualizarea 

delimitării colegiilor uninominale considerăm oportună încheierea unui protocol de colaborare 

cu CNABDEP. Aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării secţiilor de votare, 

precum şi a localurilor acestora s-a realizat, la nivel local, prin tipărirea şi distribuirea unor 

publicaţii, precum şi prin postarea pe site-urile instituţiilor publice. Totodată, AEP a publicat 

online „Lista secţiilor de votare” şi  aplicaţia informatică „Harta interactivă a alegerilor 

parlamentare din 30 noiembrie 2008”. 

 

Asigurarea condiţiilor pentru exercitarea dreptului de vot în localurile secţiilor 

de votare 

Prin prevederile art. 69 alin. (3) din Legea nr.35/2008, cu modificările şi completările 

ulterioare, este prevăzut faptul că „În termen de 30 de zile de la stabilirea datei alegerilor, 

Autoritatea Electorală Permanentă elaborează un set de condiţii minimale pe care trebuie să le  

îndeplinească locaţiile în care vor fi organizate secţiile de votare, precum şi privind dotarea 

minimală a acestora.” În acest sens, a fost adoptată Hotărârea Autorităţii Electorale 

Permanente nr.4 din 29 septembrie 2008 privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească 

localurile secţiilor de votare pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 675 din 1 octombrie 2008. Pentru a evita confuzia dintre secţia 

de votare, privită ca delimitare teritorială, în tot cuprinsul actului normativ mai sus menţionat 

este utilizat termenul de „local” al secţiei de votare (în sensul de clădire, spaţiu în care 

alegătorii îşi exercită dreptul de vot, respectiv sediul biroului electoral al secţiei de votare). 

Prin actul normativ mai sus menţionat sunt reglementate aspecte privind tipologia şi 

caracteristicile pe care trebuie să le prezinte imobilele în care urmează să funcţioneze secţiile 

de votare, precum şi condiţii privind luminozitatea, accesul, paza şi securitatea secţiei de 

votare, a buletinelor de vot şi a celorlalte tipizate, protecţia participanţilor la procesul 

electoral. Totodată, se dispune necesitatea existenţei dotărilor prevăzute de legislaţia privind 

prevenirea şi stingerea incendiilor, a mijloacelor de comunicaţii, a energiei electrice, a 

condiţiilor igienico-sanitare dar şi a confortului termic. 
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Având în vedere faptul că „forma, dimensiunile, modalităţile de confecţionare şi 

amplasare a cabinelor şi urnelor utilizate în localurile secţiilor de votare trebuie să asigure 

derularea eficientă, corectă şi transparentă a operaţiunilor electorale şi să garanteze caracterul 

secret al votului”, au fost prevăzute o serie de recomandări privind confecţionarea, amplasarea 

şi depozitarea acestora. Pentru prima dată, în legislaţia electorală românească este 

reglementată o modalitate concretă de estimare a dotărilor necesare în secţiile de votare 

(cabine, urne, ştampile, tuşiere etc.) în funcţie de criterii cuantificabile, cum ar fi spre 

exemplu, numărul alegătorilor, durata legală a votării. 

În urma analizării datelor şi informaţiilor privind desfăşurarea scrutinului din data de 

30 noiembrie 2008 se poate trage concluzia că, prin adoptarea hotărârii AEP privind condiţiile 

pe care trebuie să le îndeplinească localurile secţiilor de votare pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor şi a Senatului, au fost eliminate în mare parte situaţiile în care lipsa unor materiale 

şi dotări necesare a dus la îngreunarea şi chiar blocarea procesului electoral.   

Monitorizarea pregătirilor privind organizarea procesului electoral s-a realizat prin 

activităţi de îndrumare, evaluare şi control desfăşurate la următoarele unităţi administrativ-

teritoriale: comunele Ardeoani, Faraoani, Gioseni, Scorţeni, Strugari, Tamaşi (Judeţul Bacău); 

municipiul Oradea,  comunele Biharia, Ceica, Girişu de Criş, Hidişelu de Sus, Husasău de 

Tinca, Nojorid, Oşorhei, Sânmartin, Sântandrei,  Tileagd, Tinca, Toboliu (Judeţul Bihor); 

oraşele Beclean, Năsăud (Judeţul  Bistriţa – Năsăud); municipiile Braşov, Făgăraş, Săcele, 

oraşele Predeal, Râşnov, Victoria, Zărneşti, comunele Fundata, Mândra, Moeciu, Prejmer, 

Tărlungeni, Ucea (Judeţul Braşov); municipiul Brăila, oraşele Făurei, Însurăţei, comunele 

Cazasu, Mircea Vodă, Tudor Vladimirescu, Viziru (Judeţul  Brăila); municipiul Buzău, 

comunele Mărăcineni,  Săpoca, Verneşti (Judeţul Buzău); oraşul Oraviţa şi comunele Băuţar, 

Brebu, Ciuchici, Constantin Daicoviciu, Forotic, Goruia, Glimboca, Grădinari, Lupac, 

Naidăş,  Obreja, Păltiniş, Răcăşdia, Sacu, Ticvaniu Mare, Vărădia, Vrani, Zăvoi (Judeţul 

Caraş-Severin); municipiul Cluj-Napoca, oraşul Huedin, comunele Aghireşu, Aşchileu, 

Căpaşu Mare, Ceanu Mare, Feleacu, Floreşti, Gârbău, Gilău, Izvoru Crişului, Tureni, 

Vultureni (Judeţul Cluj); municipiile Constanţa, Medgidia, oraşele Cernavodă, Hârşova, 

Năvodari, Ovidiu (Judeţul Constanţa); municipiile Sfântu Gheorghe şi Târgu Secuiesc, 

oraşele Baraolt, Covasna, comunele Băţani, Brateş, Ilieni, Moacşa, Vâlcele (Judeţul 

Covasna); oraşele Răcari, Titu, comunele Bărbuleţu, Braniştea, Brezoaele, Buciumeni, Cobia, 

Corbii Mari, Cornăţelu, Costeştii Vale, Dobra, Dragomireşti, Gura Foii, Hulubeşti, Iedera, 

Ludeşti, Odobeşti, Petreşti, Pietrari, Pietroşiţa, Potlogi, Răscăeţi,  Slobozia-Moară, Tărtăşeşti, 

Tătărani, Ulieşti, Vârfuri, Vişina (Judeţul Dâmboviţa); comunele Amărăştii de Jos, Amărăştii 
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de Sus, Apele Vii, Bratovoeşti, Calopăr, Castranova, Cârcea, Daneţi, Dobroteşti, Drăgoteşti, 

Ghindeni, Malu Mare, Mârşani, Podari, Rojiştea, Teasc, Ţuglui (Judeţul Dolj); comunele 

Barcea, Cosmeşti, Matca, Umbrăreşti, Valea Mărului (Judeţul Galaţi); comunele Dăneşti, 

Drăguţeşti, Mătăsari, Săuleşti, Turburea, Vladimir (Judeţul Gorj); municipiile Miercurea 

Ciuc, Odorheiul Secuiesc, comunele Sânmartin, Tuşnad (Judeţul Harghita); comunele Baru, 

Băcia, Băiţa, Băniţa, Beriu, Boşorod, Bucureşci, Burjuc, Cerbăl, Certeju de Sus, Crişcior, 

Dobra, G-ral Berthelot, Ghelari, Gurasada, Hărău, Lăpugiu de Jos,  Lelese, Lunca Cernii de 

Jos, Luncoiu de Jos,  Mărtineşti, Pestişu Mic, Pui, Râu de Mori, Răchitova, Romos, Sălaşu de 

Sus, Sânmăria Orlea, Teliucu Inferior, Topliţa, Turdaş, Vorţa, Zam (Judeţul Hunedoara); 

municipiul Iaşi, comunele Bălţaţi, Lungani, Voineşti (Judeţul Iaşi); comunele Gârdani şi 

Ruscova (Judeţul Maramureş); municipiile Sighişoara, Târgu Mureş, comunele Bălăuşeri, 

Nadeş, Zagăr (Judeţul Mureş); municipiile Piatra Neamţ, Roman, comunele Cordun, Dochia, 

Dulceşti, Gâdinţi, Gherăieşti, Icuşeşti, Ion Creangă, Mărgineni, Piatra Şoimului, Rediu, 

Săbăoani, Trifeşti (Judeţul Neamţ); comunele Baldovineşti, Bobiceşti, Bucinişu, Călui, 

Dobreţu, Dobrun, Găvăneşti, Ipoteşti, Milcov, Osica de Jos, Redea, Slătioara, Şopârliţa, 

Vulpeni (Judeţul Olt); comunele Ariceştii Rahtiveni, Cocorăştii Colţ, Filipeştii de Pădure, 

Filipeştii de Târg, Floreşti,  Şirna (Judeţul Prahova); municipiul Carei şi oraşele Ardud, 

Livada, Negreşti – Oaş, Tăşnad (Judeţul Satu Mare); comunele Hida, Sânmihaiu Almăşului, 

Zimbor (Judeţul Sălaj); municipiul Sibiu (Judeţul Sibiu); oraşul Liteni şi comuna Udeşti, 

(Judeţul Suceava); municipiul Turnu Măgurele şi comunele Bujoreni, Buzescu, Drăgăneşti  

Vlaşca,  Izlaz, Nanov, Măgura, Vităneşti (Judeţul Teleorman); oraşul Jimbolia şi Sânnicolau 

Mare, comunele  Balinţ, Bara, Beba Veche, Becicherecu Mic, Bethausen, Biled,  Bogda, 

Boldur, Brestovăţ, Cărpiniş, Cenad, Cenei, Chevereşu  Mare, Comloşu Mare, Criciova 

Curtea, Darova, Dudeştii  Vechi, Dumbrava, Gavojdia, Giarmata,  Giroc, Gottlob, Iecea 

Mare, Lenauheim, Lovrin, Margina, Maşloc, Mănăştiur, Moşniţa Nouă, Niţchidorf, Periam, 

Pesac, Pietroasa, Pişchia, Racoviţa, Sacoşu Turcesc, Saravale, Satchinez, Săcălaz, Sânpetru 

Mare, Secaş, Şandra, Teremia Mare, Tomeşti,  Tomnatic, Topolovăţu Mare, Tormac, Ştiuca, 

Valcani, Variaş (Judeţul Timiş); oraşele Babadag şi Sulina, comunele  Carcaliu, Greci 

(Judeţul Tulcea); municipiul Vaslui şi oraşul Negreşti, comuna Todireşti (Judeţul Vaslui); 

comunele Diculeşti, Făureşti, Guşoeni, Laloşu, Mădulari, Sineşti, Zătreni (Judeţul Vâlcea); 

municipiul Focşani şi oraşul Mărăşeşti, comunele Câmpineanca, Gugeşti (Judeţul Vrancea). 

 Listele de verificare privind logistica electorală au avut în vedere aspecte cum ar fi: 

tipologia locaţiilor utilizate pentru organizarea secţiilor de votare; evidenţierea modului de 

asigurare a condiţiilor în localurile secţiilor de votare, în conformitate cu dispoziţiile Hotărârii 
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AEP nr.4/2008; cantităţile şi tipo-dimensiunile cabinelor de vot, al urnelor „fixe” şi speciale, 

procentul de reutilizare a acestora, locaţiile şi condiţiile de depozitare; prevederea unor 

atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea procesului electoral în sarcina persoanelor 

încadrate la autorităţile şi instituţii ale administraţiei publice responsabile; identificarea 

măsurilor necesare, respectiv evidenţierea propunerilor privind buna desfăşurare a alegerilor. 

 

Asigurarea dotărilor necesare birourilor electorale şi secţiilor de votare 

La alegerile din data de 30 noiembrie 2008, materialele şi dotările logistice prezintă 

un grad de uzură cuprins în medie între 10-25%, din aceasta rezultând că pot fi recuperate şi 

reutilizate un procent mediu de 85%.  În unele cazuri se constată un grad destul de avansat de 

uzură fizică şi morală, ca urmare a folosirii repetate a acestora în perioada 2000-2007. 

Tradiţional, materialele cel mai des utilizate la confecţionarea cabinelor şi urnelor de vot 

sunt: lemn, metal şi material textil. Astfel, cabinele de vot sunt confecţionate îndeosebi din 

schelet metalic (cornier, ţeavă) cu elemente demontabile şi/sau material lemnos, iar urnele 

fixe şi cele mobile sunt confecţionate, de regulă, din material lemnos (plăci PFL, PAL, 

placaj). În general,  cabinele şi urnele confecţionate sunt grele, dificil de manipulat şi ocupă 

la depozitare un spaţiu semnificativ. Au fost în continuare utilizate şi materiale de unică 

folosinţă (urne din carton) îndeosebi în municipiul Bucureşti. Prin Hotărârea nr. 4/2008, AEP 

a recomandat şi alte tipuri de materiale moderne, uşor de manevrat, asamblat şi depozitat. 

Repararea şi recondiţionarea ori achiziţionarea logisticii electorale, necesită fonduri mari. În 

acest sens, se impune realizarea unui program pe termen mediu şi  lung de modernizare a 

logisticii electorale. Condiţiile de păstrare şi depozitare sunt acceptabile. În situaţiile în care 

nu a fost posibilă recuperarea materialelor şi a dotărilor necesare secţiilor de votare, utilizate 

la procesele electorale anterioare, s-au achiziţionat altele noi de către instituţiile prefectului 

în limita fondurilor alocate. 

Majoritatea locaţiilor în care au funcţionat secţiile de votare au fost reprezentate de 

spaţii aparţinând unităţilor de învăţământ. Astfel, situaţia se prezintă după cum urmează: 

60,8% din secţiile de votare au funcţionat în şcoli primare; 7,5% în grădiniţe, creşe, case de 

copii; 9,8% în licee, colegii şi grupuri şcolare; 0,4% în unităţi de învăţământ superior; 13,3% 

în case de cultură, cămine culturale şi cluburi; 3,8% în imobile aparţinând administraţiei 

publice; 0,6% în centre şi unităţi sportive; 3,8% în alte instituţii. În anumite zone din ţară se 

constată un deficit al spaţiilor propice organizării secţiilor de votare. Totodată, se constată 

faptul că cele mai multe secţii de votare sunt organizate în mediul rural (10.114), în timp ce în 

mediul urban au fost organizate 7.769 secţii de votare (1671 în oraşe şi 6.098 în municipii). 
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Informaţii şi grafice privind tipologia localurilor în care au fost organizate secţii de votare, 

numărul mediu de locuitori pe secţii de votare, numărul secţiilor de votare înfiinţate, 

asigurarea materialelor necesare exercitării dreptului de vot (buletine de vot, ştampile 

electorale), materialele din care este confecţionată logistica şi posibilitatea de reutilizare, 

numărul de ştampile cu menţiunea “Votat” pe circumscripţii electorale etc. se regăsesc în 

Anexa nr. 1. 

 

IV.2 Îndrumare electorală şi control 

 

Dintre atribuţiile prevăzute de lege, Autoritatea Electorală Permanentă a acordat o 

atenţie aparte verificării modului în care s-au desfăşurat pregătirile pentru organizarea 

alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat, desfăşurând în acest sens, prin intermediul 

filialelor sale regionale, activităţi de îndrumare electorală şi control la nivelul tuturor judeţelor 

ţării (a se vedea Anexa nr. 2). 

Din controalele efectuate a rezultat faptul că, în majoritatea cazurilor, autorităţile 

administrative au respectat prevederile Legii nr. 35/2008 cu modificările şi completările 

ulterioare, atât în ceea ce priveşte întocmirea şi actualizarea listelor electorale permanente, cât 

şi asigurarea logistică a birourilor electorale ale secţiilor de votare cu materialele necesare 

procesului electoral. 

  De asemenea, s-a constatat că personalul cu atribuţii în domeniul electoral din cadrul 

instituţiilor cu competenţe în organizarea şi desfăşurarea alegerilor are pregătirea juridică şi 

cunoştinţele necesare în acest domeniu, observându-se o implicare responsabilă a factorilor de 

conducere.  

La serviciile publice comunitare locale de evidenţa persoanelor şi birourile judeţene de 

administrare a bazelor de date privind evidenţa persoanelor s-a constatat, de asemenea, o mai 

mare preocupare pentru acurateţe în întocmirea listelor electorale permanente şi a copiilor 

listelor electorale. 

În cadrul activităţilor de îndrumare electorală şi control s-au constatat şi anumite 

deficienţe, dintre care unele persistă de perioade îndelungate de timp, de natură a provoca 

disfuncţionalităţi în desfăşurarea procesului electoral. O deficienţă des întâlnită a fost 

neradierea din listele electorale permanente a persoanelor decedate şi a celor care şi-au pierdut 

drepturile electorale, conform prevederilor Legii 35/2008 coroborat cu HG 720/2000 art. 9, 

alin. (1). De asemenea, s-a constatat că numeroase persoane nu aveau trecute seria şi numărul 

actului de identitate. Pe de altă parte, operaţiunile în listele electorale permanente au fost 
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efectuate de către persoane care nu erau autorizate în scris de către primar să îndeplinească 

astfel de atribuţii, conform prevederilor legale. 

Totodată, în unele localităţi listele electorale permanente nu au fost întocmite conform 

prevederilor legale datorită faptului că nu toate imobilele au numere administrative (poştale). 

În aceste situaţii, listele au fost întocmite în ordinea alfabetică a denumirii străzilor şi în 

ordinea alfabetică a numelui alegătorilor, fără a se ţine cont de ordinea numerelor de imobil. 

De asemenea, sunt numeroase cazuri în care primarii au întârziat nejustificat predarea 

exemplarului doi al listelor electorale permanente la judecătorie. S-a constatat că nu toţi 

primarii au dovedit o preocupare constantă pentru actualizarea exemplarului doi al listelor 

electorale permanente aflat la primării sau pentru semnarea acestuia. În cazul operării de 

modificări în exemplarul de la primărie, acestea nu au fost comunicate întotdeauna către 

judecătoria competentă teritorial.  

La unităţile administrativ-teritoriale s-au mai constatat nereguli privind păstrarea 

listelor electorale permanente în condiţii necorespunzătoare (ex. în plicuri şi nu în registru cu 

file detaşabile, conform prevederilor legale). O altă deficienţă sesizată a fost cea de 

nerespectare a prevederilor art. 18 alin. (6) din Legea nr. 35/2008 privind organizarea secţiilor 

de votare prin  depăşirea  numărului maxim de locuitori prevăzut de lege.  

 Discuţiile purtate în timpul activităţilor de control cu factorii cu atribuţii în 

organizarea alegerilor din instituţia prefectului şi primării au relevat o serie de greutăţi în 

selecţionarea candidaţilor pentru funcţiile de preşedinte şi de locţiitor ai birourilor electorale 

ale secţiilor de votare, în multe cazuri personalul selecţionat neavând pregătirea juridică 

necesară îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege pentru aceste funcţii. În acest sens, la 

nivelul judeţelor, instituţiile prefectului au demarat acţiuni de informare şi instruire a 

participanţilor la procesul electoral, respectiv a competitorilor electorali, a membrilor 

birourilor electorale, privind unele proceduri de îndeplinire a prevederilor Legii nr. 35/2008 şi 

a Legii nr. 334/2006 şi au sprijinit distribuirea materialelor realizate de către AEP (afişe, 

pliante şi broşuri). Problemele dezbătute au vizat atribuţiile preşedinţilor şi locţiitorilor 

birourilor secţiilor de votare, cele referitoare la modalitatea de completare a proceselor 

verbale şi a formularelor tipizate F1 si F2 conf. art. 45 alin. (7-9) din Legea 35/2008, precum 

şi  Instrucţiunile nr. 1 a AEP privind consemnarea opţiunilor care rezultă din citirea 

buletinelor de vot în formularele tipizate elaborate de Autoritatea Electorală Permanentă. 

Activităţile de îndrumare electorală şi control desfăşurate au evidenţiat, în general,  

lipsa de preocupare a autorităţilor cu atribuţii în domeniul electoral pentru informarea 

sistematică şi cuprinzătoare a electoratului asupra prevederilor legislaţiei electorale, a 
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drepturilor alegătorilor, a sistemului electoral românesc, activitate care se desfăşoară, de 

obicei, în apropierea datei alegerilor. 

Atât deficienţele constatate, cât şi măsurile propuse pentru remedierea acestora au fost 

aduse la cunoştinţa factorilor responsabili cu organizarea alegerilor din unităţile 

administrative controlate, pe bază de proces-verbal, fixându-se, totodată, termene precise de 

remediere a lor.  

Rezultatele controalelor şi măsurile propuse au fost consemnate în note care au fost 

transmise instituţiei prefectului din judeţele unde au avut loc acţiunile de control, pentru 

informare şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor, potrivit competenţei. 

 

Cooperarea cu instituţii din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei 

Administrative cu atribuţii în domeniul electoral 

În contextul cooperării pe linia asigurării bunei desfăşurări a procesului electoral din 

30 noiembrie 2008, experţi din cadrul AEP au avut întrevederi şi cu conducerea 

Inspectoratului Naţional de Evidenţa Persoanelor şi a Centrului Naţional de Administrare a 

Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor cu privire la principalele lipsuri şi neajunsuri 

care au fost constatate cu ocazia controalelor efectuate la autorităţile publice şi instituţiile cu 

atribuţii în domeniul electoral. Astfel, au fost analizate în comun cu cele două instituţii 

menţionate principalele probleme rezultate din controalele efectuate de AEP, precum: 

- delimitarea secţiilor de votare, întrucât în multe cazuri aceasta s-a realizat în mod 

eronat folosindu-se criteriul numărului de alegători pe secţii de votare şi nu numărul de 

locuitori pe secţia de votare aşa cum prevede art. 18 alin. (6) din Legea nr. 35/2008 cu 

modificările şi completările ulterioare. 

- dificultăţile generate în întocmirea listelor electorale permanente datorită lipsei 

numerelor administrative de la unele imobile (în special blocuri) în marile localităţi urbane; 

astfel, în municipiile - Târgovişte, Tg. Jiu şi Giurgiu,  listele electorale permanente au fost 

întocmite pe străzi în ordine alfabetică, alegătorii fiind trecuţi în ordine alfabetică indiferent 

de numărul imobilului în care locuiesc. 

Controalele şi măsurile iniţiate de către reprezentanţii AEP au determinat primarii care 

nu-şi îndepliniseră obligaţia legală să desemneze, prin dispoziţii scrise, funcţionarii care să 

actualizeze listele electorale permanente prin radierea din acestea a persoanelor decedate 

precum şi a celor care şi-au pierdut cetăţenia română sau drepturile electorale, să-şi 

îndeplinească această obligaţie. 
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În contextul cooperării pe baza protocoalelor încheiate de către AEP cu INEP şi 

CNABDEP pentru  asigurarea unor condiţii optime de desfăşurare a alegerilor pentru Camera 

Deputaţilor şi Senat, a crescut acurateţea datelor privind evidenţa persoanelor în scopul 

întocmirii listelor electorale permanente şi a copiilor de pe listele electorale permanente, 

conform prevederilor legale. 

Dezbaterile organizate şi stabilirea de contacte directe cu reprezentanţii principalelor 

instituţii cu atribuţii în domeniul electoral au contribuit la întărirea rolului AEP în 

organizarea procesului electoral, la recunoaşterea acesteia ca autoritate competentă în 

domeniu, dovadă fiind solicitările scrise sau telefonice cu tematică electorală, inclusiv din 

ziua alegerilor, prin care unii cetăţeni sau instituţii publice au cerut lămuriri şi opinii cu 

privire la aplicarea unor prevederi legale controversate din domeniul electoral. 

 

IV.3 Informatică electorală 

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 65 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 35/2008 pentru 

alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, Autoritatea Electorală Permanentă a organizat 

licitaţia în vederea selecţionării programelor de calculator necesare centralizării de către 

Biroul Electoral Central a rezultatelor de la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2008. 

Prin contractul de achiziţie publică nr. 81838/03.11.2008,  încheiat cu furnizorul de 

Sisteme Informatice Integrate - TeamNet Internaţional S.A., în valoare de 5.822.080 lei, fără 

T.V.A., s-a achiziţionat pachetul de servicii informatice necesare pentru buna desfăşurare a 

alegerilor parlamentare. Obiectivele acestor servicii informatice au fost: 

• realizarea programelor informatice  pentru  centralizarea datelor din procesele 

verbale întocmite la nivelul  celor 18104 secţii de votare, atât pentru Camera 

Deputaţilor  cât şi pentru Senat; 

• asigurarea suportului tehnic 24 de ore din 24 pe perioada centralizării datelor şi 

repartizării mandatelor, în 50 de locaţii; 

• realizarea unei hărţi interactive a colegiilor, postată pe site-ul AEP; 

• realizarea structurilor pentru baza de date a secţiilor de votare, necesare pentru 

elaborarea viitorului registru electoral. 
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Desfăşurarea etapei de achiziţie a serviciilor şi programelor destinate  

centralizării şi repartiţiei mandatelor 

 În conformitate cu prevederile legale şi atribuţiile sale, Autoritatea Electorală 

Permanentă a asigurat toate condiţiile pentru desfăşurarea întregului proces de achiziţie sub 

semnul transparenţei, informând opinia publică prin comunicate de presă cu privire la 

operaţiunile efectuate. 

I. La data de 08.08.2008 s-a demarat procedura de achiziţie – licitaţie deschisă – 

privind sistemul informatic de centralizare a datelor referitoare la alegerea Camerei 

Deputaţilor şi Senatului din 2008. 

 La data de 04.09.2008 Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice 

din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, a recomandat anularea licitaţiei deschise ca 

urmare a faptului că „autoritatea contractantă a utilizat cerinţele referitoare la calificare ca 

factori de evaluare a ofertelor”. 

 La data de 10.09.2008, preşedintele Autorităţii Electorale Permanente a emis decizia 

de anulare nr. 81412. 

II. Având în vedere prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii, la data de 12.09.2008 s-a iniţiat procedura de licitaţie restrânsă 

accelerată, urmând ca deschiderea ofertelor să aibă loc la data de 30.09.2008. 

 Datorită faptului că la data deschiderii ofertelor nu a fost posibilă asigurarea unui nivel 

satisfăcător al concurenţei, respectiv doi operatori economici au depus ofertă, faţă de cel puţin 

trei operatori conform art. 86 alin. (1) din OUG 34/2006 s-a emis decizia de anulare nr. 89008 

din 30.09.2008. 

III. La data de 01.10.2008 s-a publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice 

anunţul de participare nr. 65266 privind procedura de „negociere cu publicarea prealabilă a 

unui anunţ de participare accelerată”. 

 Având în vedere perioada extrem de scurtă rămasă până la desfăşurarea alegerilor din 

30 noiembrie 2008 şi în condiţiile în care certificarea spre neschimbare a softului trebuie 

făcută până la data de 20 noiembrie 2008, s-au aplicat prevederile art. 113 alin. (2) şi (3) din 

OUG 34/2006 privind reducerea termenului de finalizare a procedurii. 

 La termenul din data de 13.10.2008, fixat pentru deschiderea ofertelor, s-au prezentat 

şi au fost calificaţi 3 operatori economici cu care s-au purtat mai multe runde de negocieri. 

 Valoarea estimată pentru achiziţionarea sistemului informatic de centralizare a datelor 

referitoare la alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului din 2008, a fost de 3.000.000 lei 
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având la bază costurile pentru achiziţionarea sistemului similar utilizat la alegerile locale din 

2008. 

 După deschiderea ofertelor financiare şi după negocieri s-a constatat faptul că valoarea 

achiziţiei depăşeşte suma estimată. 

 Potrivit art. 5 din HG 984/2008 privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare 

pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat 

din anul 2008, „sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru achiziţionarea 

aplicaţiilor şi serviciilor informatice pentru centralizarea şi stabilirea rezultatului alegerilor se 

suportă din bugetul Autorităţii Electorale Permanente”.  

 În acest sens, pentru achiziţionarea aplicaţiilor şi serviciilor informatice, cât şi pentru 

celelalte achiziţii de natura investiţiilor (tehnică de calcul) s-a alocat suma totală de 3.300.000 

lei, din care 3.000.000 lei au fost estimaţi pentru aplicaţie. 

În condiţiile în care suma alocată Autorităţii Electorale Permanente pentru 

achiziţionarea aplicaţiilor şi serviciilor informatice pentru centralizarea şi stabilirea 

rezultatului alegerilor a fost insuficientă şi nu permitea în acel moment încheierea 

contractului, a fost  suplimentat bugetul cu suma de 4.255.000 lei.    

Conform OUG nr. 34/2006, anunţurile licitaţiei au fost publicate în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene. 
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Desfăşurarea proiectului 

 

Ca urmare a etapei de achiziţie, contractul cu operatorul economic declarat câştigător a fost semnat în data de 3 noiembrie. 

Începând cu aceeaşi dată a fost demarat proiectul de dezvoltare, testare şi implementare a sistemului informatic pentru centralizarea şi 

repartiţia mandatelor conform graficului de mai jos. 

  Noiembrie Decembrie
Faze Proiect 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 

Semnare contract                                                                 
Analiza                                                                 
Dezvoltare Modul Local                                                                 
Dezvoltare Modul Central                                                                 
Testare                                                                 
Certificare spre Neschimbare                                                                 
Instruire                                                                 
Rulare Program                                                                 

 

Membrii Biroului Electoral Central au fost ţinuţi la curent cu desfăşurarea proiectului pe întreg parcursul implementării. 

În perioada 30 noiembrie – 4 decembrie a fost asigurat suportul tehnic pentru aparatul tehnic ataşat Biroului Electoral Central, Birourilor 

Electorale de Circumscripţie şi Oficiile Sectoarelor din Bucureşti, de către specialiştii Team Net. 

Echipele de suport au fost la dispoziţia aparatului tehnic 24 de ore din 24 în această perioadă. 
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Obiectivele programelor informatice pentru centralizarea datelor şi repartiţia 

mandatelor au fost: 

• asigurarea unei interfeţe cu soluţia de scanare a proceselor verbale, soluţie pusă 

la dispoziţie de către Institutul Naţional de Statistică, în vederea introducerii 

automate a rezultatelor în sistem (această interfaţă a fost asigurată la nivelul 

celor 43 de circumscripţii electorale şi a celor 6 oficii electorale aferente 

sectoarelor din Bucureşti); 

• asigurarea centralizării datelor prin infrastructura de comunicaţii pusă la 

dispoziţie de către STS; 

• repartiţia mandatelor în conformitate cu prevederile legale; 

• asigurarea unui instrument uşor de utilizat de către aparatul tehnic din cadrul 

BEC (pentru realizarea acestui obiectiv şi ţinând cont de complexitatea 

algoritmului de repartiţie la toate şedinţele de analiză au fost prezenţi pe lângă 

echipa de experţi din cadrul TeamNet, specialişti din cadrul AEP şi din cadrul 

INS; pentru a facilita utilizarea programelor de către specialiştii INS, 

interfeţele programelor au fost elaborate în aşa fel încât să fie asemănătoare cu 

produsele utilizate la procesele electorale anterioare; de asemenea, rapoartele 

scoase de aplicaţie au respectat forma şi conţinutul HG nr. 1397, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 753/2008); 

 
Fig. 1 Interfaţa aplicaţiei centrale de centralizare şi repartiţie a mandatelor 
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• asigurarea instruirii utilizatorilor; 

• certificarea spre neschimbare cu 10 zile înainte de data alegerilor prin 

introducerea unor identificatori unici la nivelul aplicaţiei; 

• asigurarea unei interfeţe securizate pentru introducerea manuală a datelor în 

cazul în care se ajunge la tragere la sorţi sau înţelegere intre competitori, parola 

fiind cunoscută doar de preşedintele BEC (în cazul în care s-ar fi ajuns la o 

situaţie excepţională, rularea algoritmului ar fi fost oprită şi ar fi fost generat 

un raport complet al situaţiei întâlnite, iar în urma deciziei membrilor BEC 

datele noi ar fi fost introduse manual); 

 

 
Fig. 2 Interfaţă de introducere a parolei de către preşedintele BEC 

 

• testarea soluţiei în prezenţa membrilor AEP şi INS; durata de testare a 

aplicaţiei a fost de aproximativ 2 săptămâni, perioadă în care au fost 

generate zeci de scenarii de test în vederea acoperirii tuturor cazurilor 

posibile. 

 Softul pentru centralizarea şi repartizarea mandatelor a fost testat, recepţionat şi 

certificat  spre neschimbare, cu 10 zile înainte de data alegerilor, de către specialiştii 

Autorităţii Electorale Permanente şi a fost pus la dispoziţia partidelor înscrise în competiţia 

electorală.  

 Fluxul informaţional de centralizare a datelor s-a realizat pe mai multe nivele şi în 

mai multe etape, iar programele informatice au fost utilizate la: 

• transmiterea securizată a datelor; 

• centralizarea rezultatelor de la nivelul birourile electorale de circumscripţie  

şi oficiilor aferente sectoarelor municipiului Bucureşti; 

• verificării şi validării datelor înscrise în procesele verbale cu rezultatele 

parţiale şi finale; 
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• aplicarea algoritmului electoral şi repartizarea mandatelor; 

• realizarea statisticilor electorale. 

Soluţia aleasă  pentru introducerea rapidă a datelor în sistem a fost scanarea proceselor 

verbale, în cadrul  circumscripţiilor electorale judeţene. 

Trecerea la o altă procedură de introducere a datelor, respectiv de la tastatura 

calculatoarelor, nu a fost posibilă deoarece infrastructura sistemului informatic utilizat în 

alegeri acoperă numai informatizarea circumscripţiilor electorale judeţene, respectiv a 

sectoarelor şi municipiului Bucureşti, neexistând dotările informatice necesare şi la celelalte 

birouri electorale (secţii de votare din comune, oraşe şi municipii). 

 Pentru evitarea unor costuri inutile, la realizarea acestor programe s-a ţinut seama de 

dotările informatice existente (calculatoare, imprimante, scannere, soft-uri de bază,  deţinute 

de Institutul Naţional de Statistică şi folosite la alegerile anterioare pentru realizarea 

sistemului informatic al alegerilor).  

Programele informatice achiziţionate şi utilizate la alegerile Parlamentare din data de 

30 noiembrie 2008, au fost parametrizate în aşa fel încât să se asigure utilizarea lor şi la 

viitoarele alegeri, în condiţiile în care nu are loc modificarea legislaţiei electorale în materie. 

De asemenea, cerinţele şi specificaţiile tehnice formulate de personalul de specialitate 

din cadrul AEP a permis dezvoltarea bazei de date a Registrului secţiilor de votare, aşa cum se 

specifică la art. 18 alin. (1)  din Legea nr. 35/2008. 

Pentru o transparenţă totală privind centralizarea datelor, în procesul electoral s-a 

realizat şi arhiva optică, aceasta conţinând toate documentele intrate în procesul de prelucrare, 

iar pe site-ul instituţiei se pot accesa toate informaţiile necesare, de la fişiere de date  la 

rezultate parţiale şi finale. 

 

IV.4 Informarea alegătorilor şi a oficialilor electorali 

 

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

autorităţilor şi instituţiilor cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, instrumente 

adecvate care să  permită o informare completă, AEP a conceput o hartă interactivă privind 

alegerile parlamentare din 2008 conţinând date şi informaţii ce permite căutarea şi afişarea 

localităţilor, a tuturor secţiilor de votare din ţară şi din străinătate, a oricărui candidat şi 

competitor electoral, precum şi situaţia voturilor valabil exprimate (atât reprezentare grafică, 

cât şi procesele-verbale privind atribuirea mandatelor). 
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Ca şi la alegerile locale, o componentă importantă a activităţii de informare a 

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

publicaţii cu conţinut electoral: 26.000 de broşuri în limba română conţinând acte normative 

privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi „Ghidul preşedinţilor birourilor 

electorale ale secţiilor de votare”; 5.500 de broşuri conţinând acte normative privind alegerea 

Camerei Deputaţilor şi a Senatului 2008 în ediţie bilingvă (română/maghiară); 2300 de 

broşuri conţinând acte normative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 2008 în 

ediţie trilingvă (română/franceză/engleză); precum şi 20.000 de afişe format A2 de 

popularizare a scrutinului. Pentru preşedinţii şi membrii birourilor electorale ale secţiilor de 

votare din străinătate din circumscripţia electorală nr. 43 s-a realizat un ghid special datorită 

specificului şi dificultăţilor ridicate de organizarea alegerilor în afara graniţelor ţării. Acest 

ghid a cuprins inclusiv procedura de completare şi comunicare a proceselor verbale de 

constatare a rezultatelor votării. Prin urmare, dacă pentru cele 53 de persoane care s-au 

deplasat la secţiile de votare din străinătate au avut loc instruiri la sediul MAE, în ceea ce 

priveşte membrii birourilor secţiilor de votare din străinătate, aceştia au fost instruiţi prin 

intermediul Internetului, fiindu-le pusă la dispoziţie o adresă web unde puteau accesa toate 

instrucţiunile necesare desfăşurării activităţii în bune condiţii.  
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De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe şi Autoritatea Electorală Permanentă au 

lansat „Ghidul alegătorului român din străinătate” (on-line, poate fi consultat la adresa: 

http://www.mae.ro/poze_editare/Ghid_alegeri_tip_brosura1.pdf), destinat informării corecte a 

cetăţenilor români stabiliţi peste hotare, în legătură cu condiţiile în care îşi vor putea exercita 

dreptul la vot. 

 

 
 

 

Având în vedere noutăţile aduse de legislaţia electorală prin introducerea votului 

uninominal, experţi din cadrul instituţiei au participat la mai multe emisiuni televizate cu 

tematică electorală organizate de postul public de televiziune pentru a aduce clarificări şi a 

dezbate aspecte tehnice ale aplicării legii. 

Totodată, în cadrul parteneriatului început la alegerile locale 2008, Autoritatea 

Electorală Permanentă, împreună cu Asociaţia Pro Democraţia, au realizat „Ghidul 

mandatarului financiar pentru alegerile parlamentare” şi un pliant informativ destinat 

preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare cu informaţii punctuale referitoare la 

succesiunea activităţilor pe zile pentru buna desfăşurare a procesului electoral. Pliantul a fost 

distribuit unui număr de 75.000 de preşedinţi şi locţiitori ai secţiilor de votare organizate cu 

ocazia scrutinelor din ultimii trei ani, fiind însoţit de o scrisoare care explica acest demers. 

„Ghidul mandatarului financiar pentru alegerile parlamentare”, tipărit într-un tiraj de 

700 de exemplare, conţine prevederi din Legea 35/2008 şi din Legea 334/2006 privind 

finanţarea partidelor politice în România şi a fost apreciat drept un instrument util destinat în 

primul rând mandatarilor financiari ai partidelor politice. 
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IV.5 Acreditarea mass-media naţională şi a observatorilor interni 

 

Pentru prima dată în istoria alegerilor din România acreditările pentru mass-media au 

fost acordate de Autoritatea Electorală Permanentă.  

Potrivit dispoziţiilor art. 43 alin. (3) din Legea nr. 35/2008 şi a Hotărârii nr. 6 a AEP 

privind procedura de acreditare pe lângă birourile şi oficiile electorale constituite pentru 

alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului, AEP a acreditat reprezentanţii presei scrise, 

radioului şi televiziunilor din România la cerea scrisă a unui reprezentat din conducerea 

instituţiei. Numărul instituţiilor mass-media care şi-au manifestat interesul de a-şi acredita 

reprezentanţii s-a ridicat la 470 (a se vedea Anexa nr. 3), ceea ce reprezintă peste 5000 de 

jurnalişti.  

Merită consemnat faptul că unele instituţii mass-media s-au remarcat prin numărul 

mare de colaboratori pentru care au cerut acreditare. Deşi unele televiziuni şi organizaţii 

neguvernamentale au tras un semnal de alarma asupra acestui fapt, AEP nu a avut 

instrumentele legale necesare pentru a verifica şi controla calitatea de colaborator, 

corespondent, redactor etc. a reprezentanţilor mass-media. În aceste condiţii, AEP nu a putut 

să retragă acreditările acordate unor instituţii media aşa cum au cerut organizaţiile 

neguvernamentale, întreaga responsabilitate revenind celui care a semnat cererea de acreditare 

în numele instituţiei media. 

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 35/2008 şi ale 

Hotărârii nr. 6, AEP a eliberat adeverinţe pentru organizaţiile neguvernamentale în vederea 

acreditării reprezentanţilor acestora la birourile electorale de circumscripţie. Numărul ONG-

urilor care au solicitat eliberarea unei adeverinţe s-a ridicat la 65 (a se vedea Anexa nr. 4). 

Majoritatea ONG-urilor au avut reprezentanţi la nivel local, singura excepţie reprezentând-o 

Asociaţia Pro Democraţia care a observat alegerile la nivel naţional. 
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Asociaţia a decis să observe alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat cu o misiune 

redusă în semn de protest faţă de Decizia 47 a Biroului Electoral Central prin care, conform 

celor spuse de Asociaţie, se îngrădea în mod flagrant activitatea observatorilor şi jurnaliştilor 

în secţiile de votare. APD a asigurat observarea alegerilor prin intermediul a 800 de 

observatori interni care şi-au desfăşurat activitatea cu preponderenţă în mediul rural din 20 

judeţe. De asemenea, Asociaţia a beneficiat şi de ajutorul a 15 observatori în secţiile de votare 

din străinătate (Anglia, Austria, Italia, Spania, SUA, Turcia şi Ungaria) şi a 22 de observatori 

internaţionali acreditaţi prin reţeaua europeană Network of election monitoring organizations. 

Pentru observarea procesului de votare şi pentru semnalarea diverselor situaţii care încălcau 

legea electorală, APD a reactivat linia Tel Verde, un număr de telefon cu apelare gratuită care 

a fost disponibil pentru cetăţeni pe tot parcursul zilei de votare. 

 

IV.6 Acreditarea mass-media străină şi a observatorilor internaţionali 

 

În exercitarea atribuţiilor sale legale decurgând din Legea nr. 35/2008, Autoritatea 

Electorală Permanentă a eliberat 14 acreditări pentru observatori internaţionali şi 67 acreditări 

pentru mass-media străină, conform Anexei nr. 5. 

Autoritatea Electorală Permanentă a stabilit, împreună cu Ministerul Afacerilor 

Externe, măsuri de implementare a procedurii de acreditare a observatorilor internaţionali şi 

mass-media străină pe lângă birourile şi oficiile electorale, constituite pentru alegerea 

Camerei Deputaţilor şi a Senatului din 30 noiembrie 2008, în baza Legii nr. 35/2008, precum 

şi a Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr. 6/30.09.2008, publicată în Monitorul 

Oficial al României nr. 684 din 7.10.2008. 

Documentul de acreditare, în original sau copie, a fost valabil numai însoţit de actul de 

identitate al titularului. Originalul documentului de acreditare putea fi obţinut de la sediul 

Autorităţii Electorale Permanente, în timpul programului de lucru, iar copia, în variantă 

scanată, de pe site-ul AEP. 

Buna colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe prin stabilirea detaliată a 

procedurilor de acreditare, inclusiv a termenelor în care trebuia depusă cererea de acreditare 

pentru observatorii internaţionali şi reprezentanţii mass-media străină, a asigurat desfăşurarea 

operativă şi fără sincope a acestui proces. 
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IV.7  Monitorizarea procesului electoral  

 

În conformitate cu art. 19 alin. (1)-(7) din Legea nr. 35/2008, desemnarea preşedinţilor 

birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora se efectuează de către 

preşedintele tribunalului, prin tragere la sorţi, pe funcţii, în şedinţă publică anunţată cu 48 de 

ore înainte. Listele magistraţilor care participă la tragerea la sorţi se întocmesc de către 

preşedintele tribunalului, iar cea a altor jurişti, de către prefect împreună cu preşedintele 

tribunalului. 

Listele cuprind un număr de persoane mai mare cu cel puţin 10% decât cel necesar, 

acestea constituind o rezervă aflată la dispoziţia preşedintelui tribunalului, pentru înlocuirea în 

cazuri deosebite, a titularilor. Juriştii  din lista propusă de prefect  sunt obligaţi să nu facă 

parte din niciun partid politic şi din nicio organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale care participă la alegeri şi nici să nu fie rude până la gradul al patrulea cu niciunul 

dintre candidaţi.  În situaţia în care, numărul juriştilor ce sunt trecuţi pe listă este insuficient, 

acesta va fi completat cu alte  persoane care au o reputaţie bună în localitate, care nu fac parte 

din niciun partid politic şi din nicio organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 

care participă la alegeri şi care nu sunt rude până la gradul al patrulea cu niciunul dintre 

candidaţi. Lista se completează la propunerea prefectului cu avizul Autorităţii Electorale 

Permanente. Atât lista întocmită de preşedintele tribunalului cât şi cea întocmită de prefect 

sunt avizate de către AEP.  

Gruparea în listă a persoanelor, în vederea tragerii la sorţi, se face avându-se în vedere 

necesitatea ca locuinţele acestor persoane să fie situate în apropierea sediului biroului 

electoral al secţiei de votare. Rezultatul tragerii la sorţi se consemnează într-un proces verbal 

semnat de preşedintele tribunalului judeţean, acesta constituind şi actul de învestitură. 

Avizarea listelor întocmite de preşedintele tribunalului şi respectiv de către prefect, pentru a 

participa la tragerea la sorţi în vederea desemnării preşedinţilor birourilor electorale ale 

secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora este realizată de către Autoritatea Electorală 

Permanentă pe baza analizei experienţei anterioare reieşite din analiza proceselor-verbale 

întocmite în cadrul biroului electoral al secţiei de votare, semnate şi predate de către aceştia 

birourilor electorale de circumscripţie sau oficiilor electorale, după caz.  

Autoritatea Electorală Permanentă a centralizat procesele-verbale ale secţiilor de 

votare întocmite cu ocazia referendumului pentru demiterea Preşedintelui din data de 19 mai 

2007, respectiv alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 25 noiembrie 

2007, constituind astfel o importantă bază de date utilă în rezolvarea procesului de avizare. 
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Procesul de centralizare a constat în scanarea tuturor proceselor-verbale întocmite în fiecare 

secţie de votare cu ocazia celor două scrutinuri. Cu ocazia referendumului pentru demiterea 

Preşedintelui din 19 mai 2007 s-a înregistrat un total de 17.480 secţii de votare la nivel 

naţional organizate în cele 42 circumscripţii electorale şi respectiv un număr de 17.529 secţii 

de votare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 25 noiembrie 

2007.  

Procesul de centralizare presupune studierea fiecărui proces-verbal, evidenţiind într-o 

diagramă sub formă tabelară pentru fiecare circumscripţie electorală numărul de corecturi, 

ilizibilităţi, rubrici incomplete sau lipsa semnăturilor, numele persoanelor ce compuneau 

biroul electoral al secţiei de votare, numele localităţii ori al străzii. Totodată, s-au centralizat 

şi listele, transmise de prefecturi către AEP, pentru avizare, cuprinzând persoanele propuse 

pentru a participa la tragerea la sorţi în vederea desemnării preşedinţilor secţiilor de votare şi a 

locţiitorilor acestora. Etapa următoare a constat în prelucrarea datelor rezultate din analiza 

proceselor-verbale, corelarea şi compararea cu listele transmise de prefecturi spre avizare. 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (6) din Legea nr. 35/2008 referitor la 

prelucrarea datelor necesare avizării listelor întocmite de prefecţi şi preşedinţii tribunalelor au 

fost emise criterii care au stat la baza avizării. Astfel s-a emis aviz nefavorabil în cazul 

persoanelor care, cu o experienţă anterioară în funcţia de preşedinte al biroului electoral  al 

secţiei de votare, au întocmit procese-verbale ce conţin ştersături sau corecturi, în număr de 

cel puţin trei (aproximativ 60). 

Ulterior datei de 19 noiembrie 2008, data limită conform art. 19 alin. (8) din Legea nr. 

35/2008 pentru avizarea listelor de către AEP toate prefecturile au solicitat avizări de noi liste 

cu propuneri datorită numeroaselor retrageri de persoane din diferite motive. Rezerva minimă 

de 10% prevăzută de lege s-a dovedit a fi insuficientă, neputând acoperi numărul mare de 

persoane care s-au retras. Acoperirea necesarului la nivel de circumscripţie a impus 

transmiterea către AEP de liste suplimentare în vederea avizării, mai multe circumscripţii 

transmiţând spre avizare listele inclusiv în preziua scrutinului. Comunicarea cu prefecturile, 

respectiv cu persoanele din cadrul prefecturilor ce aveau atribuţii de serviciu în domeniul 

electoral nu a fost în anumite cazuri una funcţională. Astfel, conform notei nr. 

81.861/10.11.2008 transmisă de AEP către filialele sale teritoriale cât şi prefecturilor, acestea 

din urmă au obligaţia stabilită prin Legea nr. 35/2008 să transmită către AEP în vederea 

avizării listele cu propunerile de persoane ce urmau a fi desemnate prin tragere la sorţi în 

funcţia de preşedinte de birou electoral al secţiei de votare sau locţiitor al acestuia, până cel 

târziu la data de 01.11.2008. Contrar calendarului stabilit de Legea nr. 35/2008 din care 
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decurge obligaţia menţionată anterior, prefectura Vaslui a transmis listele respective, abia în 

data de 11.11.2008, doar prin poşta electronică, impunând astfel un ritm de urgenţă în 

analizarea şi avizarea listelor. 

Toate aceste situaţii reclamă introducerea unor modificări ale prevederilor Legii nr. 

35/2008 referitoare la procesul de monitorizare/avizare de către AEP a listelor întocmite de 

preşedinţii tribunalelor şi prefecţi pentru a eficientiza procesul electoral. Dintre propunerile de 

îmbunătăţire a legii menţionăm: 

• avizarea listelor de către AEP se va face pe baza experienţei anterioare, 

corelată cu rezultatele monitorizării procesului electoral. Considerăm că în 

procesul de avizare a listelor trebuie să se ţină cont de contestaţiile şi 

sesizările depuse la biroul electoral municipal sau de circumscripţie, de 

sesizările făcute de organizaţiile neguvernamentale, cetăţeni sau 

reprezentanţi ai presei privitoare la organizarea şi desfăşurarea procesului 

electoral în cadrul secţiei de votare, precum şi de modul de soluţionare a 

diferitelor situaţii apărute pe durata votării; 

• creşterea cuantumului indemnizaţiei acordate membrilor birourilor secţiilor 

de votare. Datorită lipsei de interes a cetăţenilor faţă de indemnizaţia cu 

care erau plătiţi membrii birourilor secţiilor de votare, listele întocmite de 

unii prefecţi nu au acoperit necesarul de persoane, fiind incomplete. În 

unele cazuri, prefecţii aflaţi în această situaţie au recurs la anunţuri în presa 

locală pentru completarea listelor. Acest demers a favorizat introducerea pe 

liste a unor persoane cu pregătire slabă şi fără experienţă în domeniul 

electoral, fapt generator de confuzie la nivelul secţiei de votare. 

 

IV.8  Constituirea şi restituirea depozitelor competitorilor electorali 

 

La alegerile parlamentare din anul 2008, Autoritatea Electorală Permanentă, a deschis 

un cont colector special, nepurtător de dobândă, numit „Cont colector AEP Alegeri 

Parlamentare 2008” în vederea constituirii depozitelor candidaţilor la alegerile pentru Camera 

Deputaţilor şi Senat. 

Potrivit art. 29 alin. (5) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, la depunerea candidaturilor, 

fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a minorităţilor naţionale, 
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candidat independent, a trebuit să facă dovada constituirii unui depozit în contul Autorităţii 

Electorale Permanente, cu valoare de 5 salarii minime brute pe ţară pentru fiecare candidat. 

Conform art. 29 alin. (7) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi a Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr. 3/2008 – pentru stabilirea 

Normelor privind constituirea si restituirea depozitelor pentru alegerea Camerei Deputaţilor si 

Senatului, Autoritatea Electorală Permanentă a restituit depozitul unui candidat independent 

care a obţinut peste 20% din voturile valabil exprimate în colegiul în care a candidat, 

depozitele minorităţilor naţionale altele decât cele care au trecut pragul electoral, care au 

obţinut un mandat de deputat, depozitele candidaţilor respinşi, retraşi, care au renunţat la 

candidatură şi depozitele formaţiunilor politice care au obţinut un număr de voturi egal cu cel 

puţin 2% din voturile valabil exprimate la nivel naţional. Aceste formaţiuni politice sunt 

Alianţa Politică Partidul Social Democrat + Partidul Conservator, Partidul Democrat Liberal, 

Partidul Naţional Liberal, Uniunea Democrată Maghiară din România, Partidul România 

Mare, Partidul Noua Generaţie-Creştin Democrat. 

Autoritatea Electorală Permanentă a adus încasări la bugetul de stat în valoare de 

610.000 lei, reprezentând depozitele constituite de către formaţiunile politice care nu au 

obţinut un număr de voturi egal cu cel puţin 2% din voturile valabil exprimate la nivel 

naţional, respectiv Partidul Verde Ecologist (295.000 lei), Partidul Popular şi al Protecţiei 

Sociale (217.500 lei), Partidul Naţional Democrat Creştin (15.000 lei), Partidul Socialist 

Român (5.000 lei) şi Partidul României Europene (2.500 lei), la care se adaugă depozitele 

constituite de 30 de candidaţi independenţi (75.000 lei) care nu au obţinut 20% din voturile 

valabil exprimate în colegiile uninominale în care au candidat. 
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V. CAMPANIA ELECTORALĂ 

 

 
V.1 Finanţarea campaniei electorale 

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

partidelor politice şi a campaniilor electorale, Autoritatea Electorală Permanentă este 

autoritatea publică abilitată să controleze respectarea prevederilor legale privind 

finanţarea partidelor/alianţelor politice, asociaţiilor/uniunilor aparţinând minorităţilor 

naţionale şi candidaţilor independenţi. 

 În acest sens, Autoritatea Electorală Permanentă gestionează un registru fiscal 

al partidelor politice, al alianţelor politice şi al candidaţilor independenţi, în care sunt 

înregistrate toate datele referitoare la activitatea financiară a acestora, precum şi 

sancţiunile aplicate. 

 Partidele politice, alianţele politice şi candidaţii independenţi trebuie să pună 

la dispoziţie informaţii care vizează în principal următoarele aspecte: 

• înregistrarea mandatarilor financiari ai partidelor şi alianţelor politice, 

asociaţiilor/uniunilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţilor 

independenţi; 

• înregistrarea donaţiilor şi legatelor primite de partidele/alianţele 

politice/electorale, asociaţiile/uniunile aparţinând minorităţilor 

naţionale şi candidaţii independenţi după deschiderea campaniilor 

electorale de la persoane fizice şi/sau juridice şi declararea sumelor 

astfel primite la Autoritatea Electorală Permanentă de către mandatarul 

financiar în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1)-(2); 

• înregistrarea şi evidenţierea datelor raportate de către mandatarii 

financiari cu privire la: 

 respectarea condiţiilor legale privind finanţarea partidelor/alianţelor 

politice, asociaţiilor/uniunilor aparţinând minorităţilor naţionale şi 

candidaţilor independenţi conform prevederilor art. 23 – 25 din 

Legea nr. 334/2006 referitoare la finanţarea campaniilor electorale; 
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 respectarea limitelor maxime a cheltuielilor care pot fi efectuate în 

campania electorală conform art. 30 alin. (2) din Legea nr. 

334/2006 referitoare la finanţarea campaniilor electorale; 

 donaţiile primite în timpul campaniilor electorale; 

• întocmirea   şi   predarea   rapoartelor   detaliate   ale   veniturilor  şi 

cheltuielilor electorale. 

 Autoritatea Electorală Permanentă verifică legalitatea veniturilor şi încadrarea 

cheltuielilor în plafoanele stabilite de lege pentru candidaţii la alegerile Camerei 

Deputaţilor şi Senatului. 

 Legea nr. 334/2006, privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor 

electorale, stipulează o serie de sancţiuni (art. 41) în cazul nerespectării procedurilor 

de către partidele/alianţele politice/electorale, asociaţiile/uniunile aparţinând 

minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi, situaţie în care Autorităţii Electorale 

Permanente îi revine sarcina de a verifica şi  constata abaterile, de a întocmi actele de 

control cu respectarea prevederilor legale. 

 În scopul îndeplinirii sarcinilor prevăzute de lege, Autoritatea Electorală 

Permanentă a iniţiat o serie de activităţi, dintre care menţionăm:  

• organizarea de întâlniri atât cu reprezentanţii partidelor/alianţelor 

politice/electorale, asociaţiilor/uniunile aparţinând minorităţilor 

naţionale, cât şi cu mandatarii financiari coordonatori; 

• elaborarea unor materiale informative destinate asigurării unui cadru 

unitar privind evidenţa şi raportarea datelor ce trebuie declarate  

Autorităţii Electorale Permanente; 

• organizarea unei întruniri, la care a participat tot personalul cu atribuţii 

de control din cadrul Autorităţii Electorale Permanente, având ca temă 

modul de organizare a evidenţei, înregistrarea şi verificarea datelor ce 

trebuie raportate Autorităţii Electorale Permanente de către 

formaţiunile politice şi candidaţii independenţi, precum şi cadrul 

necesar desfăşurării controlului privind finanţarea campaniei electorale 

locale. 

Pe întreaga perioadă a derulării acestor activităţi s-a avut în vedere principiul 

echidistanţei faţă de participanţii la alegeri. 
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Date privind partidele, alianţele politice/electorale, asociaţiile/uniunile 

aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi care au participat 

la alegerile parlamentare-noiembrie 2008 

 

 Conform Hotărârii de Guvern nr. 985 din 27 august 2008 privind aprobarea 

Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei 

electorale, campania electorală pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului a 

început la data de 31 octombrie  2008. 

 La data începerii campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi 

a Senatului, la Biroul Electoral Central erau înscrise: 

 9 – partide politice; 
 1 – alianţă politică; 
         18  – asociaţii/uniuni aparţinând minorităţilor naţionale; 
 1 – alianţă electorală; 
          31 – candidaţi independenţi. 
 
PARTIDE POLITICE 
 

1. Partidul Naţional Liberal 
2. Partidul Democrat – Liberal 
3. Partidul România Mare 
4. Uniunea Democrată Maghiară din România  
5. Partidul Noua Generaţie – Creştin Democrat 
6. Partidul Popular şi al Protecţiei Sociale 
7. Partidul Naţional Democrat Creştin 
8. Partidul Socialist Român 
9. Partidul României Europene 

 

ALIANŢE POLITICE 

1. Alianţa Politică Partidul Social Democrat + Partidul Conservator 

 

ASOCIAŢII/UNIUNI APARŢINÂND MINORITĂŢILOR NAŢIONALE 
 

1 Uniunea Democrată a Slovacilor şi Cehilor din România 
1. Uniunea Culturală a Rutenilor din România 
2. Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România 
3. Partida Romilor „Pro Europa” 
4. Uniunea Ucrainenilor din România 
5. Uniunea Elenă din România 
6. Uniunea Bulgară din Banat - România 
7. Uniunea Armenilor din România 
8. Uniunea Croaţilor din România 
9. Forumul Democrat al Germanilor din România 
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10. Asociaţia Liga Albanezilor din România 
11. Asociaţia Macedonenilor din România 
12. Uniunea Polonezilor din România  
13. Uniunea Sârbilor din România 
14. Uniunea Democrată a Tătarilor Turco - Musulmani din România 
15. Uniunea Democrată Turcă din România 
16. Asociaţia Italienilor din România RO.AS.IT 
17. Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România 

 

ALIANŢE ELECTORALE 

1. Alianţa electorală Partidul Verde Ecologist 

 

Date privind declararea şi înregistrarea mandatarilor financiari de către 

partidele, alianţele politice şi electorale, asociaţiile/uniunile aparţinând 

minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi care au participat la alegerea 

Camerei Deputaţilor şi Senatului  noiembrie 2008 

 

 În baza prevederilor art. 26 alin. (8) din Legea nr. 334/2006, toate formaţiunile 

politice, asociaţiile/uniunile aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii 

independenţi aveau obligaţia să înregistreze oficial la Autoritatea Electorală 

Permanentă mandatarii financiari. Astfel, potrivit prevederilor legale „Calitatea de 

mandatar financiar se dobândeşte numai după înregistrarea sa oficială la Autoritatea 

Electorală Permanentă. Înregistrarea mandatarului financiar se realizează în intervalul 

dintre momentul aducerii la cunoştinţă publică a datei alegerilor şi începerea 

campaniei electorale, făcându-se publică în  presă sau pe pagina de Internet a 

partidului.” 

La declararea şi înregistrarea mandatarilor financiari a fost utilizat formularul 

cod FMF1 sau formularul cod FMF2.   

 Din evidenţele existente, rezultă că au fost înregistraţi mandatari financiari 

pentru: 

 9 – partide politice; 

 1 – alianţă politică 

         18  – asociaţii/uniuni aparţinând minorităţilor naţionale; 

 1 – alianţă electorală; 

          26 – candidaţi independenţi conform tabelului de mai jos: 
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Nr. 
crt. 

Formaţiune politică Mandatar 
financiar 
coordonator 

Nr. mandatari 
financiari 

 Total 
mandatari declaraţi 
la AEP 

 
PARTIDE POLITICE 

1. Partidul Naţional Liberal 1 120 121
2. Partidul Democrat – 

Liberal 
1 48 49

3. Uniunea Democrată 
Maghiară din România 

1 17 18

4. Partidul Noua Generaţie – 
Creştin Democrat 

1 36 37

5. Partidul România Mare 1 43 44
6. Partidul României 

Europene 
1 - 1

7. Partidul Naţional 
Democrat Creştin 

1 - 1

8. Partidul Socialist Român 1 - 1
9. Partidul Popular şi al 

Protecţiei Sociale 
1 14 15

 Total 9 278 287
 

ALIANŢE POLITICE 
1. Alianţa politică Partidul 

Social Democrat + Partidul 
Conservator 

1 76 77

 Total 1 76 77
 

ALIANŢE ELECTORALE 
1. Alianţa electorală Partidul 

Verde Ecologist 
1 17 18

 Total 1 17 18
 

ASOCIAŢII/UNIUNI APARŢINÂND MINORITĂŢILOR NAŢIONALE 
1. Uniunea Democrată a 

Slovacilor şi Cehilor din 
România 

1 - 1

2. Uniunea Culturală a 
Rutenilor din România 

1 - 1

3. Comunitatea Ruşilor 
Lipoveni din România 

1 - 1

4. Partida Romilor „Pro 
Europa” 

1 - 1

5. Uniunea Ucrainenilor din 
România 

1 - 1

6. Uniunea Elenă din 
România 

1 - 1

7. Federaţia Comunităţilor 
Evreieşti din România 

1 - 1

8. Uniunea Bulgară din Banat 
– Români 

1 - 1

9. Uniunea Croaţilor din 
România 

1 - 1
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10. Forumul Democrat al 
Germanilor din România 

1 - 1

11. Uniunea Armenilor din 
România 

1 - 1

12. Asociaţia Liga Albanezilor 
din România 

1 - 1

13. Asociaţia Macedonenilor 
din România 

1 - 1

14. Uniunea Polonezilor din 
România  

1 - 1

15. Uniunea Sârbilor din 
România 

1 - 1

16. Uniunea Democrată a 
Tătarilor Turco - 
Musulmani din România 

1 - 1

17. Uniunea Democrată Turcă 
din România 

1 - 1

18. Asociaţia Italienilor din 
România RO.AS.IT 

1 - 1

 Total 18 - 18
 

CANDIDAŢI INDEPENDENŢI 
1. 31 Candidaţi independenţi 26 - 26
 Total 26 - 26

 TOTAL MANDATARI 55 371 426
 
 

 Din datele statistice rezultă că din totalul de 426 mandatari financiari 

înregistraţi la Autoritatea Electorală Permanentă: 

• 197 mandatari sunt de sex masculin şi 223 de sex feminin; 

• Partidul Democrat–Liberal a apelat la 5 firme de specialitate şi Alianţa politică 

Partidul Social Democrat + Partidul Conservator a apelat la o firmă de 

specialitate pentru a îndeplini atribuţiile de mandatar financiar prevăzute de 

Legea nr. 334/2006; 

• din totalul de 420 mandatari financiari (persoane  fizice): 254 au studii 

superioare de specialitate, 101 au studii superioare din alt domeniu, 50 au 

studii  medii şi 15 nu şi-au declarat studiile. 
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  Din statisticile de mai sus, precum şi din graficul prezentat, rezultă că 

majoritatea formaţiunilor politice au acordat o mai mare atenţie în alegerea 

persoanelor care să gestioneze veniturile în perioada campaniei electorale. 

 Subliniem faptul că unele formaţiuni politice au optat pentru desemnarea unui 

mandatar financiar pentru fiecare circumscripţie electorală care să gestioneze 

veniturile fiecărui colegiu de deputat şi de senator (ex. Partidul Democrat Liberal, 

Uniunea Democrată Maghiară din România, Partidul Noua Generaţie-Creştin 

Democrat, Partidul România Mare), altele au optat pentru desemnarea unui mandatar 

financiar pentru fiecare circumscripţie electorală şi în cadrul acesteia au avut 

mandatari financiari desemnaţi şi pe colegii (ex. Partidul Naţional Liberal, Alianţa 

politică  Partidul Social Democrat + Partidul Conservator),  iar asociaţiile/uniunile 

aparţinând minorităţilor naţionale au desemnat numai mandatar financiar coordonator. 

 

Date privind veniturile.  Declararea şi înregistrarea donaţiilor şi  

legatelor de către mandatarii financiari 

 

  Donaţiile şi legatele primite după deschiderea campaniilor electorale de la 

persoanele fizice sau juridice trebuie declarate Autorităţii Electorale Permanente de 

către mandatarul financiar, în termen de 5 zile lucrătoare de la primire. 

 Donaţiile şi legatele primite după deschiderea campaniilor electorale pot fi 

folosite, în  campania electorală a unui partid, numai după declararea lor la 

Autoritatea Electorală Permanentă. (art. 23 alin. ( 1,2)  -  Legea nr.  334/2006). 

În timpul campaniei electorale, Autoritatea Electorală Permanentă a înregistrat 

suma de 38.370.398,05 lei reprezentând donaţii declarate de către partidele politice, 

alianţele politice, alianţele electorale, care au avut candidaţi înscrişi în cursa electorală 

pentru  Camera deputaţilor şi Senat şi de către candidaţii independenţi. 
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Formaţiunile politice au posibilitatea de a finanţa campania electorală şi cu 

venituri reprezentând „transferuri de la partid” , venituri realizate din cotizaţii, donaţii 

sau alte venituri încasate în perioada ante-campanie. 

Aceste sume transferate, precum şi donaţiile specifice campaniei electorale 

sunt menţionate pe formaţiune politie, asociaţie/uniune aparţinând minorităţilor 

naţionale şi candidat independent în tabelul următor: 

          Lei 

Nr.  
crt. 

Denumire formaţiune politică Total venituri 
din transferuri 
de la partid 

Total donaţii 
primite pentru 
campanie 

Total venituri  

PARTIDE POLITICE 
1. Partidul Democrat -  Liberal 8.637.838,00 9.609.440,00 18.247.278,00
2.  Partidul Naţional Liberal 13.602.738,00 10.835.130,00 24.437.868,00
3. Uniunea Democrată Maghiară din 

România 
 

45.978,00
 

2.397.313,00 
 

2.443.291,00
4. Partidul Noua Generaţie – Creştin 

Democrat 
 

43.300,00
 

1.095.801,34 
 

1.139.101,34
5. Partidul România Mare 182.176,02 281.778,04 463.954,06
6. Partidul României Europene 0 0 0
7. Partidul Naţional Democrat Creştin  

0
 

0 
 

0
8. Partidul Popular Şi al Protecţiei 

Sociale 
 

0
 

28.305,00 
 

28.305,00
 TOTAL 22.512.030.02 24.247.767.38 46.759.797.40
 
ALIANŢE POLITICE 
1. Alianţa politică Partidul Social 

Democrat + Partidul Conservator 
 

9.339.955,32
 

13.633.057,24 
 

22.973.012,56
 TOTAL 9.339.955,32 13.633.057,24 22.973.012,56
 
ALIANŢE ELECTORALE 
1. Alianţa electorală Partidul Verde 

Ecologist 
 

15.813,99
 

19.220,00 
 

35.033,99
 TOTAL 15.813,99 19.220,00 35.033,99
 
ASOCIAŢII/UNIUNI APARŢINÂND MINORITĂŢILOR NAŢIONALE 
1. Uniunea Democrată a Slovacilor şi 

Cehilor din România 
 

957,95
 

10.000,00 
 

10.957,95
2. Uniunea Culturală a Rutenilor din 

România 
 

0
 

25.600,00 
 

25.600,00
3. Comunitatea Ruşilor Lipoveni din 

România 
 

0
 

850,00 
 

850,00
4. Partida Romilor „Pro Europa” 15.006,08 0 15.006,08
5. Uniunea Ucrainenilor din România 0 4.030,00 4.030,00
6. Uniunea Elenă din România 1.000,00 12.540,00 13.540,00

7. Federaţia Comunităţilor Evreieşti din 
România 

 
27.556,87

 
0 

 
27.556,87

8. Uniunea Bulgară din Banat – Români  
0

 
3.300,00 

 
3.300,00
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9. Uniunea Croaţilor din România 8.482,85 0 8.482,85
10. Forumul Democrat al Germanilor din 

România 
 

54.003,37
 

16.958,00 
 

70.961,37
11. Uniunea Armenilor din România 6.560,00 0 6.560,00
12. Asociaţia Liga Albanezilor din 

România 
 

3.000,36
 

5.661,50 
 

8.661,86
13. Asociaţia Macedonenilor din 

România 
 

3.682,83
 

52 
 

3.734,83
14. Uniunea Polonezilor din România  0 14.267,00 14.267,00
15. Uniunea Sârbilor din România 0 4.498,20 4.498,20
16. Uniunea Democrată a Tătarilor Turco 

- Musulmani din România 
 

0
 

2.400,04 
 

2.400,04
17. Uniunea Democrată Turcă din 

România 
 

9.972,00
 

0,36 
 

9.972,36
18. Asociaţia Italienilor din România 

RO.AS.IT 
 

3.400,00
 

0 
 

3.400,00
 TOTAL 133.621,95 100.157,10 233.779,41
CANDIDATI INDEPENDENŢI 
1. Francisc-Iosif Kerekeş 

Circumscripţia elect.1 Colegiul 4 
Camera Deputaţilor 

 
 

-

 
 

600,00 

 
 

600,00
2. Alexandru Olălău 

Circumscripţia elect.1 Colegiul 3 
Camera Deputaţilor 

 
 

-

 
 

3.875,00 

 
 

3.875,00
3. Gheorghe Wagner 

Circumscripţia elect.1 Colegiul 2 
Camera Deputaţilor 

 
 

-

 
 

3.150,00 

 
 

3.150,00
4. Graziela Elena Bîrlă  

Circumscripţia elect.3  Colegiul 1 
Senat 

 
 

-

 
 

41.600,26 

 
 

41.600,16
5. Pândaru Traian 

Circumscripţia elect.4 Colegiul 3 
Camera Deputaţilor 

 
 

-

 
 

48.851,28 

 
 

48.851,28
6. Anghel Ilie 

Circumscripţia elect.12 Colegiul 5 
Camera Deputaţilor 

 
 

-

 
 

0 

 
 

0
7. Duţu Stelian 

Circumscripţia elect.14 Colegiul 5 
Camera Deputaţilor 

 
 

-

 
 

41.010,27 

 
 

41.010,27
8. Moise Ötvös 

Circumscripţia elect.15 Colegiul 2 
Camera Deputaţilor 

 
 

-

 
 

5.000,00 

 
 

5.000,00
9. János Rákosi 

Circumscripţia elect.15 Colegiul 3 
Camera Deputaţilor 

 
 

-

 
 

9.500,00 

 
 

9.500,00
10. Sándor Robert Szilágyi 

Circumscripţia elect.15 Colegiul 1 
Camera Deputaţilor 

 
 

-

 
 

1.000,00 

 
 

1.000,00
11. Ciobanu Mariana 

Circumscripţia elect.19 Colegiul 1 
Camera Deputaţilor 

 
 

-

 
 

22.000,00 

 
 

22.000,00
12. Chiriac Ion 

Circumscripţia elect.20 Colegiul 2 
Camera Deputaţilor 

 
 

-

 
 

5.000,00 

 
 

5.000,00
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13. Csaba-István Sebestyén 
Circumscripţia elect.21 Colegiul 3 
Camera Deputaţilor 

 
 

-

 
 

27.794,00 

 
 

27.794,00
14. Dezsö Kálmán Becsek-Garda 

Circumscripţia elect.21 Colegiul 4 
Camera Deputaţilor 

 
 

-

 
 

20.000,00 

 
 

20.000,00
15. Elöd Gheza Kincses 

Circumscripţia elect.28 Colegiul 2  
Senat 

 
 

-

 
 

34.040,00 

 
 

34.040,00
16. Vatavu Radu-Paul 

Circumscripţia elect.29 Colegiul 4 
Camera Deputaţilor 

 
 

-

 
 

18.235,72 

 
 

18.235,72
17. Ardelean Petru 

Circumscripţia elect.32 Camera 
Deputaţilor 

 
 

-

 
 

0 

 
 

0
18. Vasile Chira 

Circumscripţia elect.34 Colegiul 5 
Camera Deputaţilor 

 
 

-

 
 

20.900,00 

 
 

20.900,00
19. Niţurad Dumitru 

Circumscripţia elect.34 Colegiul 5 
Camera Deputaţilor 

 
 

-

 
 

44.332,80 

 
 

44.332,80
20. Butnariu Ionel 

Circumscripţia elect.35 Colegiul 2 
Camera Deputaţilor 

 
 

-

 
 

700,00 

 
 

700,00
21. Ivan Lăcrămioara Iolandina 

Circumscripţia elect.39 Colegiul 4 
Camera Deputaţilor 

 
 

-

 
 

0 

 
 

0
22. Şandru Lavinia Marcela 

Circumscripţia elect.42 Colegiul 22 
Camera Deputaţilor 

 
 

-

 
 

9.735,00 

 
 

9.735,00
23. Filip Cristina 

Circumscripţia elect.42 Colegiul 17 
Camera Deputaţilor 

 
 

-

 
 

8.600,00 

 
 

8.600,00
24. Rădulescu Gheorghe 

Circumscripţia elect. 42 Camera 
Deputaţilor 

 

25. Timoc Constantin 
Circumscripţia elect. 43 U.S.A. 
Camera Deputaţilor 

 
-

 
4.272,00 

 
4.272,00

 TOTAL 370.196,33 370.196,23
 
  

Pentru finanţarea campaniei electorale au fost angajate venituri totale de 

70.371.819,59 lei, din care 45,47% reprezintă transferuri de la partide şi 54,53%  

donaţii primite pentru campanie. 

Prezentăm grafic situaţia veniturilor care au fost angajate în campania 

electorală: 

 

 



 73

: 

 
 

Nr. 
Crt 

Denumire formaţiune politică Total venituri din transferuri 
de la partid 

Total donaţii primite 
pentru campanie 

1. Partidul Democrat -  Liberal 47.337 % 52.663 %
2. Partidul Naţional Liberal 55.662 % 44.338 %
3. Uniunea Democrată Maghiară 

din România 1.881 % 98.119 %
4. Partidul Noua Generaţie – 

Creştin Democrat 3.801 % 96.199 %
5. Partidul România Mare 39.265 % 60.735 %
6. Partidul României Europene 0,00 % 0,00 %
7. Partidul Naţional Democrat 

Creştin 0,00 % 0,00 %
8. Partidul Popular şi al Protecţiei 

Sociale 0,00 % 100.00 %
9. Alianţa Politică Partidul Social 

Democrat + Partidul 
Conservator 40.656 % 59.344 %

10. Alianţa Electorală Partidul 
Verde Ecologist 45.138 % 54.862 %
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Nr. crt. 

ASOCIAŢII/UNIUNI APARŢINÂND 
MINORITĂŢILOR NAŢIONALE 

Total venituri 
din transferuri 

de la partid 

Total donaţii 
primite pentru 

campanie 

1. Uniunea Democrată a Slovacilor şi Cehilor din România 8,742 % 91,258 %
2. Uniunea Culturală a Rutenilor din România 0,00 % 100,00 %
3. Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România 0,00 % 100,00 %
4. Partida Romilor „Pro Europa” 100,00 % 0,00 %
5. Uniunea Ucrainenilor din România 0,00 % 100,00 % 
6. Uniunea Elenă din România 7,385 % 92,615 %
7. Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România 100,00 % 0,00 %
8. Uniunea Bulgară din Banat – Români 0,00 % 100,00 %
9. Uniunea Croaţilor din România 100,00 % 0,00 %
10. Forumul Democrat al Germanilor din România 76,102 % 23,898 %
11. Uniunea Armenilor din România 100,00 % 0,00 %
12. Asociaţia Liga Albanezilor din România 34,63 % 65,37 %
13. Asociaţia Macedonenilor din România 98,607 % 1,393 %
14. Uniunea Polonezilor din România  0,00 % 100,00 %
15. Uniunea Sârbilor din România 0,00 % 100,00 %
16. Uniunea Democrată a Tătarilor Turco - Musulmani din 

România 
0,00 % 100,00 %

17. Uniunea Democrată Turcă din România 99,996 % 0,004 %
18. Asociaţia Italienilor din România RO.AS.IT 100,00 % 0,00 %
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Date privind cheltuielile efectuate de partidele politice, alianţele 

politice/electorale şi candidaţii independenţi pentru campania electorală 

 

 Limita maximă a cheltuielilor care pot fi efectuate de un partid politic sau 

alianţă politică ori electorală în fiecare  campanie electorală se calculează prin 

însumarea valorilor  maxime permise prin lege pentru fiecare candidat propus pentru 

alegeri. 

 În conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.334/2006 privind finanţarea 

activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, limita maximă este de: 

a) 350 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la 

funcţia de deputat; 

b) 500 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la 

funcţia de senator. 

La nivel  central, suplimentar faţă de limitele maxime admise pentru fiecare 

candidat, partidul poate cheltui o sumă de maximum 50 de salarii minime brute pe 

ţară pentru fiecare candidat.    

Din Rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale depuse la 

Autoritatea Electorală Permanentă de către mandatarii financiari rezultă că în 

campania electorală pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului au fost cheltuiţi 

84.920.728,19 lei.    

În tabelul de mai jos sunt înscrise  cheltuielile totale şi cele efectuate cu 

promovarea imaginii candidaţilor înscrişi în cursa pentru alegerea  Camerei 

Deputaţilor şi Senatului, pe fiecare formaţiune politică, asociaţie/uniune aparţinând 

minorităţilor naţionale şi candidat independent.  

Lei 

 din care: Nr. 
crt. 

Denumire formaţiune 
politică 

Total 
cheltuieli Tipărituri şi 

alte materiale 
promoţionale 

Puplicitate 
presă, Radio, 
Tv 

Publicitate 
stradală 

PARTIDE POLITICE 
 Partidul Democrat -  Liberal 25.923.907,00 10.332.615,00 9.776.301,00 3.300.928,00
 Partidul Naţional Liberal 24.080.799,00 10.574.903,00 7.553.882,00 2.297.317,00
 Uniunea Democrată 

Maghiară din România 
3.207.128,00 1.278.370,00 778.115,00 319.120,00

 Partidul Noua Generaţie – 
Creştin Democrat 

 
1.281.864,98

 
1.155.865,40

 
68.918,35 

 
40.928,51

 Partidul România Mare 458.250,56 221.403,17 79.941,95 73.381,51
 Partidul României Europene 0 0 0 0
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 Partidul Naţional Democrat 
Creştin 

0 0 0 0

 Partidul Popular şi al 
Protecţiei Sociale 

20.492,97 17.179,08 0 0

 TOTAL 54.972.442,51 23.580.335,65 18.257.158,30 6.031.675,02
ALIANŢE POLITICE 
 Alianţa politică Partidul 

Social Democrat + Partidul 
Conservator 

 
 

29.357.899,28

 
 

12.148.478,08

 
 

7.458.107,86 

 
 

4.916.227,17
 TOTAL 29.357.899,28 12.148.478,08 7.458.107,86 4.916.227,17
ALIANŢE ELECTORALE 
 Alianţa electorală Partidul 

Verde Ecologist 
 

35.014,67
 

20.212,86
 

3.220,00 
 

1.279,22
 TOTAL 35.014,67 20.212,86 3.220,00 1.279,22
ASOCIAŢII/UNIUNI APARŢINÂND MINORITĂŢILOR NAŢIONALE 
 Uniunea Democrată a 

Slovacilor şi Cehilor din 
România 

 
 

5.116,83

 
 

2.745,32

 
 

957,95 

 
 

0
 Uniunea Culturală a 

Rutenilor din România 
 

21.020,67
 

3.779,25
 

13.469,00 
 

3572,38
 Comunitatea Ruşilor 

Lipoveni din România 
 

773,50
 

773,50
 

0 
 

0
 Partida Romilor „Pro 

Europa” 
 

15.006,08
 

15.000,00
 

0 
 

0
 Uniunea Ucrainenilor din 

România 
 

3.651.56
 

595,00
 

1.694,68 
 

904,40
 Uniunea Elenă din România 13.497,20 0 2.048,00 2.213,40
 Federaţia Comunităţilor 

Evreieşti din România 
 

27.556,87
 

5,807,60
 

0 
 

0
 Uniunea Bulgară din Banat 

– Români 
 

3.157,09
 

714,00
 

2.427,09 
 

0
 Uniunea Croaţilor din 

România 
 

8.482,85
 

8.482,85
 

0 
 

0
 Forumul Democrat al 

Germanilor din România 
 

34.984,00
 

4.763,22
 

400,00 
 

15.837,52
 Uniunea Armenilor din 

România 
 

6.560,00
 

6.560,00
 

0 
 

0
 Asociaţia Liga Albanezilor 

din România 
 

6.677,28
 

3.245,63
 

1.000,00 
 

0
 Asociaţia Macedonenilor 

din România 
 

1.213,13
 

856,78
 

0 
 

0
 Uniunea Polonezilor din 

România  
 

13.932,87
 

11.742,92
 

2.000,00 
 

0
 Uniunea Sârbilor din 

România 
 

4.498,20
 

4.498,20
 

0 
 

0
 Uniunea Democrată a 

Tătarilor Turco - Musulmani 
din România 

 
 

2.290,85

 
 

2.278,85

 
 

0 

 
 

0
 Uniunea Democrată Turcă 

din România 
 

9.896,28
 

8.734,19
 

0 
 

226.10
 Asociaţia Italienilor din 

România RO.AS.IT 
 

3.365,00
 

0
 

0 
 

1.530,00
 TOTAL 181.680,26 80.577,31 23.996,72 24.283,80
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CANDIDAŢI INDEPENDENŢI 
1. Francisc-Iosif Kerekeş 

Circumscripţia elect.1 
Colegiul 4 Camera 
Deputaţilor 

 
 
 

14.932,96

 
 
 

13.514,00

 
 
 

0 

 
 
 

818,12
2. Alexandru Olălău 

Circumscripţia elect.1 
Colegiul 3 Camera 
Deputaţilor 

 
 
 

3.865,00

 
 
 

2.515,00

 
 
 

0 

 
 
 

0
3. Gheorghe Wagner 

Circumscripţia elect.1 
Colegiul 2 Camera 
Deputaţilor 

 
 
 

3.003,60

 
 
 

2.903,60

 
 
 

0 

 
 
 

0
4. Graziela Elena Bîrlă  

Circumscripţia elect.3  
Colegiul 1 Senat 

 
 

23.918,69

 
 

8.871,54

 
 

2.918,20 

 
 

2.605,81
5. Pândaru Traian 

Circumscripţia elect.4 
Colegiul 3 Camera 
Deputaţilor 

 
 
 

46.302,31

 
 
 

3.569,62

 
 
 

28.996,70 

 
 
 

1.859,10
6. Anghel Ilie 

Circumscripţia elect.12 
Colegiul 5 Camera 
Deputaţilor 

 
 
 

0

 
 
 

0

 
 
 

0 

 
 
 

0
7. Duţu Stelian 

Circumscripţia elect.14 
Colegiul 5 Camera 
Deputaţilor 

 
 
 

46.987,85

 
 
 

14.877,98

 
 
 

0 

 
 
 

32.042,01
8. Moise Ötvös 

Circumscripţia elect.15 
Colegiul 2 Camera 
Deputaţilor 

 
 
 

2.808,00

 
 
 

2.808,00

 
 
 

0 

 
 
 

0
9. János Rákosi 

Circumscripţia elect.15 
Colegiul 3 Camera 
Deputaţilor 

 
 
 

10.199,07

 
 
 

8.331,07

 
 
 

1.868,00 

 
 
 

0
10. Sándor Robert Szilágyi 

Circumscripţia elect.15 
Colegiul 1 Camera 
Deputaţilor 

 
 
 

9.907,04

 
 
 

6.674,50

 
 
 

3.302,54 

 
 
 

0
11. Ciobanu Mariana 

Circumscripţia elect.19 
Colegiul 1 Camera 
Deputaţilor 

 
 
 

21.337,79

 
 
 

6.005,25

 
 
 

2.873,49 

 
 
 

5.414,03
12. Chiriac Ion 

Circumscripţia elect.20 
Colegiul 2 Camera 
Deputaţilor 
 

 
 
 

1.407,74

 
 
 

0

 
 
 

0 

 
 
 

714,00

13. Csaba-István Sebestyén 
Circumscripţia elect.21 
Colegiul 3 Camera 
Deputaţilor 
 

 
 
 

23.299,37

 
 
 

16.906,92

 
 
 

5.518,45 

 
 
 

604,00



 81

14. Dezsö Kálmán Becsek-
Garda 
Circumscripţia elect.21 
Colegiul 4 Camera 
Deputaţilor 

 
 
 
 

19.994,81

 
 
 
 

12.101,67

 
 
 
 

5.430,20 

 
 
 
 

2.022,95
15. Elöd Gheza Kincses 

Circumscripţia elect.28 
Colegiul 2  Senat 

 
 

38.337,17

 
 

17.482,31

 
 

2.400,00 

 
 

8.683,41
16 Vatavu Radu-Paul 

Circumscripţia elect.29 
Colegiul 4 Camera 
Deputaţilor 

 
 
 

18.235,72

 
 
 

0

 
 
 

18.082,00 

 
 
 

153,72
17. Ardelean Petru 

Circumscripţia elect.32 
Camera Deputaţilor 

 
 

0

 
 

0

 
 

0 

 
 

0
18. Vasile Chira 

Circumscripţia elect.34 
Colegiul 5 Camera 
Deputaţilor 

 
 
 

21.403,38

 
 
 

20.182,89

 
 
 

0 

 
 
 

0
19. Niţurad Dumitru 

Circumscripţia elect.34 
Colegiul 5 Camera 
Deputaţilor 

 
 
 

44.332,80

 
 
 

39.712,80

 
 
 

4.620,00 

 
 
 

0
20. Butnariu Ionel 

Circumscripţia elect.35 
Colegiul 2 Camera 
Deputaţilor 

 
 
 

700,00

 
 
 

25,00

 
 
 

0 

 
 
 

0
21. Ivan Lăcrămioara 

Iolandina 
Circumscripţia elect.39 
Colegiul 4 Camera 
Deputaţilor 

 
 
 
 

0

 
 
 
 

0

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0
22. Şandru Lavinia Marcela 

Circumscripţia elect.42 
Colegiul 22 Camera 
Deputaţilor 

 
 
 

5.261,74

 
 
 

5.061,74

 
 
 

0 

 
 
 

0
23. Filip Cristina 

Circumscripţia elect.42 
Colegiul 17 Camera 
Deputaţilor 

 
 
 

8.600,00

 
 
 

4.990,00

 
 
 

0 

 
 
 

0
24. Rădulescu Gheorghe 

Circumscripţia elect. 42 
Camera Deputaţilor 

 
 

4.584,43

 
 

2.808,82

 
 

0 

 
 

0
25. Timoc Constantin 

Circumscripţia elect. 43 
U.S.A.Camera Deputaţilor 

 
 
 

4.272,00

 
 
 

0

 
 
 

4.272,00 

 
 
 

0
 TOTAL 373.691,47 189.342,71 80.281,58 54.917,15

 
 

Din totalul cheltuielilor de 84.920.728,19 lei,  s-au utilizat 36.208.289,32 lei 

pentru „tipărituri şi alte materiale promoţionale” (42,637%),  25.822.764,46 lei pentru 

„publicitate, presă , radio, TV” (30,408%),  11.083.299,51 lei pentru „publicitate 
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stradală” (13,051%) şi  11.806.374,9 lei pentru  „personal”, „chirie, întreţinere, 

funcţionare sedii”, „comunicaţii”, „protocol”, „transport”, „deplasări”, „servicii”, 

„sondaje, cercetare, consultanţă” şi „alte cheltuieli” (13,904%). 

Valoarea cheltuielilor a depăşit cu 14.548.908,60 lei valoarea veniturilor, 

având ca principală justificare faptul că o parte din cheltuielile angajate în timpul 

campaniei electorale urmează a fi decontate din veniturile pe care formaţiunile 

politice le vor realiza în perioada de după campanie. 

 

Prezentăm grafic situaţia cheltuielilor care au fost făcute în campania electorală: 

 

Ponderea cheltuielilor de propagandă efectuate de către partidele  
politice în total cheltuieli pentru campania electorală1 

 
 

Nr. 
crt. 

Denumire formaţiune politică % 

1. Partidul Democrat -  Liberal 90,302 
2. Partidul Naţional Liberal 84,823 
3. Uniunea Democrată Maghiară din România 74,072 
4. Partidul Noua Generaţie – Creştin Democrat 98,739 
5. Partidul România Mare 81.773 
6. Partidul României Europene 0 
7. Partidul Naţional Democrat Creştin 0 
8. Partidul Popular şi al Protecţiei Sociale 83,829 
9. Alianţa politică Partidul Social Democrat + Partidul 

Conservator 
83,530 

10. Alianţa electorală Partidul Verde Ecologist 70,576 
 

Ponderea cheltuielilor de propagandă efectuate de către asociaţiile/uniunile 
aparţinând minorităţilor naţionale în total cheltuieli pentru campania electorală 
 
 
Nr. crt. Denumirea asociaţiei/uniunii aparţinând minorităţii 

naţionale 
% 

1. Uniunea Democrată a Slovacilor şi Cehilor din România 72,374 
2. Uniunea Culturală a Rutenilor din România 99,048 
3. Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România 100 

                                                 
1 Conform art. 29 alin. (5) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor 
electorale, cu modificările şi completările ulterioare, „Este considerat material de propagandă electorală 
orice material scris, audio sau video, care îndeplineşte următoarele condiţii: 
    a) se referă la un candidat sau partid clar identificat; 
    b) este utilizat în perioada campaniei electorale, stabilită potrivit legilor privitoare la organizarea 
alegerilor; 
    c) are obiectiv electoral şi se adresează publicului larg; 
    d) depăşeşte limitele activităţii jurnalistice de informare a publicului”. 
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4. Partida Romilor „Pro Europa” 100 
5. Uniunea Ucrainenilor din România 87,471 
6. Uniunea Elenă din România 31,572 
7. Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România 21,074 
8. Uniunea Bulgară din Banat – Români 99,493 
9. Uniunea Croaţilor din România 100 
10. Forumul Democrat al Germanilor din România 60.029 
11. Uniunea Armenilor din România 100 
12. Asociaţia Liga Albanezilor din România 63,583 
13. Asociaţia Macedonenilor din România 48,369 
14. Uniunea Polonezilor din România  98,636 
15. Uniunea Sârbilor din România 100 
16. Uniunea Democrată a Tătarilor Turco - Musulmani din România 99,476 
17. Uniunea Democrată Turcă din România 90,542 
18. Asociaţia Italienilor din România RO.AS.IT 45,468 
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Date privind legalitatea încasărilor şi a plăţilor efectuate de formaţiunile politice,  

asociaţiile/uniunile aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi 

în campania electorală 

 

Potrivit art. 38 alin. (1) din  Legea  nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor 

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

OUG nr. 66 din 28.05.2008, „în termen de 15 zile de la data desfăşurării alegerilor, 

mandatarul financiar este obligat să depună la Autoritatea Electorală Permanentă un 

raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic, 

alianţă politică, organizaţia cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale sau 

candidat independent.” 

Termenul a fost respectat de către 10 formaţiuni politice şi 18 

asociaţiile/uniunile aparţinând minorităţilor naţionale . 

Partidul Socialist Român nu a depus la Autoritatea Electorală Permanentă 

„Raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale” încălcând prevederii art. 38 

alin. 1 al Legii  nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor 

electorale fiind sancţionat  cu amendă, conform art. 41. 

Din cei 31 candidaţi independenţi au depus „Raportul detaliat al veniturilor şi 

cheltuielilor electorale” un număr de 25 de candidaţi independenţi. Nu au depus 

„Raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale” Cerchez Metin, Morhan 

Dumitru, Gagiu Ionel Cosmin, Cazanacli Cristian, Mitrache Alexandru şi Paveliu 

Marin Sorin . 

Pentru nerespectarea prevederii art. 38 alin. 1 din  Legea  nr. 334/2006 privind 

finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale sunt sancţionaţi cu amendă  

Cerchez Metin şi Morhan Dumitru, conform art. 41. 

Pentru candidaţii independenţi Gagiu Ionel Cosmin, Cazanacli Cristian, 

Mitrache Alexandru şi Paveliu Marin Sorin ce au fost identificaţi din situaţiile 

centralizate ale Biroului Electoral Central datorită faptului că nu au desemnat 

mandatari financiari şi nu au avut donaţii declarate la Autoritatea Electorală 

Permanentă, urmează a se face toate diligenţele în vederea soluţionării acestor 

probleme. 

 În conformitate cu art. 39 alin. (3), Autoritatea Electorală Permanentă trebuie 

să se pronunţe, prin hotărâre, asupra corectitudinii evidenţelor contabile electorale şi 

asupra legalităţii plăţilor făcute. 
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 Funcţionarii publici parlamentari, cu atribuţii de control, încadraţi în 

Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale, 

au verificat un număr total de 3.644 „Rapoarte detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor 

electorale” după cum urmează: 

• 2.065  rapoarte întocmite pentru candidaţii la Camera Deputaţilor; 

• 895 rapoarte întocmite pentru candidaţii la Senat; 

• 684 rapoarte centralizatoare pe tipuri de candidaturi şi circumscripţii 

electorale. 

În urma verificărilor s-a constatat: 

• Mandatarii financiari coordonatori au depus în termenul prevăzut de lege 

„Declaraţia privind  respectarea prevederile art. 23-25 din Legea nr. 

334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor 

electorale”. 

• Au fost respectate de către toate formaţiunile politice, asociaţiile/uniunile 

aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi prevederile  

art. 24 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor 

politice şi a campaniilor electorale, prin care se interzice finanţarea 

campaniei electorale, în mod direct sau indirect, de către persoane fizice 

ori juridice străine . 

Mandatarii financiari au întocmit pentru fiecare donator o fişă de donaţie şi au 

prezentat documentul primar prin care s-a încasat donaţia. 

De asemenea donatorii persoane juridice au completat  declaraţia care atestă că 

societatea nu are datorii exigibile mai vechi de 60 de zile la bugetul de stat, bugetul 

asigurărilor sociale sau la bugetele locale, la data efectuării donaţiei. 

  S-a constat că nu au fost primite donaţii din partea unei autorităţi publice, 

instituţie publică, regie autonomă, companie naţională, societate comercială ori 

societate bancară la care sunt acţionari majoritari statul sau unităţi administrativ-

teritoriale, ori de la societăţi comerciale care, cu 12 luni înainte de începerea 

campaniei electorale, au desfăşurat activităţi finanţate din fonduri publice sau de la 

sindicate, culte religioase, asociaţii ori fundaţii din străinătate, cu excepţia Alianţei 

electorale Partidul Verde Ecologist. 

 Alianţa electorală Partidul Verde Ecologist a primit donaţie  din partea unei 

formaţiuni sindicale în sumă de 500 lei, încălcând prevederile art. 25 alin. (2) din 
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Legea nr. 334/2006, drept pentru care s-a confiscat valoarea donaţiei  şi a fost 

sancţionată conform  art. 41 din Legea nr.334/2006. 

        În urma analizării documentelor puse la dispoziţie de către partidele politice au 

fost semnalate cazuri (de ex.: Alianţa politică Partidul Social Democrat + Partidul 

Conservator, Partidul Naţional Liberal, Partidul Democrat-Liberal, Alianţa electorală 

Partidul Verde Ecologist, Partidul Noua Generaţie-Creştin Democrat) în care 

documentaţia nu era completă, fapt pentru care Autoritatea Electorală Permanentă a 

înaintat adrese prin care s-a solicitat transmiterea documentaţiei referitoare la alegeri 

sau documente suplimentare în vederea clarificării unor aspecte, adrese întocmite în 

conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Legea 334/2006, modificată şi 

completată de OUG nr. 66/2008. 

• Partidele politice, alianţele politice/electorale, asociaţiile/uniunile 

aparţinând minorităţilor naţionale precum şi candidaţii independenţi au 

declarat  Autorităţii Electorale Permanente, prin mandatarul financiar, 

numărul de materiale de propagandă electorale produse, defalcat pe 

categorii, respectându-se prevederile art. 29 alin. (4) din Legea nr. 

334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor 

electorale. 

• În conformitate cu art. 30 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind 

finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, limita  

maximă a cheltuielilor care pot fi efectuate de un partid politic sau o 

alianţă politică ori electorală  în fiecare campanie electorală se calculează 

prin însumarea valorilor maxime permise prin lege pentru fiecare candidat 

propus pentru alegeri. 

Din verificările efectuate asupra Rapoartelor detaliate ale veniturilor şi 

cheltuielilor electorale, întocmite de către mandatarii financiari, a rezultat că nu au 

fost cazuri de depăşire a plafonului maxim permis prin lege. 

Mandatarii financiarii au depus la Autoritatea Electorală Permanentă 

„Declaraţia privind respectarea plafoanelor prevăzute la art. 30 alin. (2)” în termenul 

prevăzut de lege. 

• Au fost respectate prevederile art. 31 alin. (1^1). Fiecare mandatar 

financiar  a gestionat veniturile şi a efectuat plăţile în perioada campaniei 

printr-un cont sau subcont special deschis. 
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Soluţionarea solicitărilor şi sesizărilor primite în timpul campaniei 

electorale de către Autoritatea Electorală Permanentă 

 

Autoritate Electorală Permanenta a primit şi înregistrat un număr de 10 

sesizări referitoare la încălcarea art. 29 alin. (2) din Legea nr.334/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi un număr de 6 solicitări, referitor la liberul 

acces la informaţii de interes public. 

 Solicitările au fost făcute  în temeiul Legii nr.544/2001, prin care se cerea 

Autorităţii Electorale Permanente să pună la dispoziţie copiile rapoartelor de venituri 

şi cheltuieli electorale, întocmite de către mandatarii financiari, pentru o parte din 

candidaţi propuşi de unele partide politice sau a unor candidaţi independenţi, la 

diferite funcţii. 

La aceste solicitări a fost transmis răspuns în termenul legal şi în conformitate 

cu Legea nr. 334/2006, aducând la cunoştinţa petenţilor, că aceste date se vor publica 

în Monitorul Oficial al României, Partea I , conform art. 38 alin. (2), unde vor putea fi 

studiate de orice persoana interesată. 

 La  sediul  central al Autorităţii Electorale Permanente au fost soluţionate 3 

sesizări cu privire la încălcarea art. 29 alin. (2) din  Legea nr. 334/2006, republicată. 

 În urma demersurilor făcute de către personalul cu atribuţii de control din 

cadrul instituţiei s-a constatat că pentru un număr de 2 sesizări nu au fost identificate 

afişe electorale sau alte materiale din categoria celor reclamate, expuse public, motiv 

pentru care s-a propus clasarea. 

 O  sesizare a fost primită cu privire la încălcarea art. 50 lit. g); în acest caz 

competenţa de constatare şi sancţionare aparţine Poliţiei, fapt pentru care s-a declinat 

competenţa de soluţionare către IPJ Botoşani. 

  Întrucât obiectul a 5 sesizări nu se referea la fapte comise  pe raza 

municipiului Bucureşti, acestea au fost declinate filialelor teritoriale ale Autorităţii 

Electorale Permanente, după cum urmează: 

• 4 sesizări Filialei Regionale Nord-Est ; 

• 1 sesizare Filialei Regionale Sud-Est; 

• 2 sesizări Filialei Regionale Centru. 
Pentru soluţionarea celor 4 sesizări primite de către Filiala Regională Nord-Est 

personalul cu atribuţii de control a întreprins următoarele demersuri:   
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• pentru două dintre sesizări s-au solicitat  documente suplimentare în 

conformitate cu art. 36 din Legea 334/2006, adrese rămase fără răspuns; 

• pentru una din sesizări s-a trimis o adresă către organele competente să 

acorde sprijin conform art. 37 din Legea 334/2006, adresă la care nu s-a 

primit răspuns; 

• pentru o altă sesizare s-a  propus clasarea, deoarece în urma verificărilor  

s-a constatat că nu au fost identificate materiale de propagandă electorală,  

sesizarea fiind depusă după încheierea procesului de vot.  

În urma verificărilor efectuate de către personalul cu atribuţii de control din 

cadrul Filialei Regionale Sud-Est s-a constatat că cele reclamate nu au putut fi 

susţinute cu acte doveditoare, fapt pentru care s-a propus clasarea. 

Filiala Regională Centru a verificat pe teren aspectele reclamate de petenţi în 

cele două sesizări primite şi a constatat ca fiind neîntemeiate, fapt pentru care s-a 

propus clasarea. 

 Se poate aprecia faptul că la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2008, 

comparativ cu cele locale care au avut loc în vara anului 2008, s-a înregistrat o 

îmbunătăţire a activităţii desfăşurată pe linie financiară de către personalul desemnat a 

conduce şi evidenţia cheltuielile şi sursele de finanţare în cadrul campaniei electorale, 

creându-se totodată posibilităţi pentru:  

• creşterea transparenţei privind sursele de finanţare a campaniei electorale 

utilizate de participanţi; 

• asigurarea unei mai bune coordonări din punct de vedere financiar a 

activităţilor desfăşurate pe plan central şi local, privind veniturile şi 

cheltuielile aferente campaniei electorale; 

• verificarea activităţilor de tipărire şi distribuire a materialelor de 

propagandă electorală. 
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V.2 Mass-media şi societatea civilă în campania electorală 

 
În perioada campaniei electorale, atât presa scrisă, cât şi cea audio-vizuală şi-

au concentrat atenţia asupra elementelor de noutate din Legea nr. 35/2008, cu 

modificările şi completările ulterioare, dar şi asupra delimitării colegiilor uninominale 

din întreaga ţară. În acelaşi timp, s-au acordat spaţii consistente analizelor şi 

comentariilor pe marginea programelor şi a platformelor politice; nu au lipsit nici 

informaţiile de larg interes, de natură tehnică despre noul sistem electoral, 

mecanismele votului sau prezentarea efectivă a ofertelor lansate de competitorii 

electorali.  

Merită consemnat faptul că o instituţie mass-media, respectiv ziarul Adevărul, 

a dat publicităţii un comunicat în care anunţa că „se distanţează de zona politică în 

perioada electorală”. Delimitarea de zona politică a ziarului a presupus, conform 

comunicatului,  alocarea unei singure pagini de politică, cuprinzând doar informaţii de 

larg interes, fără tratarea subiectelor politice pe prima pagină. De asemenea, jurnaliştii 

de la cotidianul Adevărul nu au participat, în perioada electorală, la niciun fel de 

emisiuni radio-TV pe teme politice. 

Campania electorală prin intermediul serviciilor de programe audio vizuale a 

fost reglementată de Decizia nr. 792 din 30 septembrie 2008 a Consiliului Naţional al 

Audiovizualului (CNA). Actul normativ obliga radiodifuzorii publici şi privaţi să 

asigure, în cadrul emisiunilor, desfăşurarea campaniei electorale cu respectarea 

principiilor de echitate („fiecare candidat sau competitor electoral trebuie să aibă 

posibilitatea de a se face cunoscut”), de echilibru („o prezentare proporţională cu 

importanţa evenimentelor electorale, în cazul tuturor candidaţilor şi competitorilor 

electorali”) şi de imparţialitate („obligaţia radiodifuzorilor de a trata toţi candidaţii şi 

competitorii electorali obiectiv şi echidistant”). Totodată, în actul normativ, erau 

definite emisiunile electorale în cadrul cărora se reflectau desfăşurarea campaniei 

electorale şi a activităţilor de propagandă electorală. Astfel, radiodifuzorii aveau 

obligaţia să realizeze şi să difuzeze următoarele tipuri de emisiuni electorale:  

• de promovare – „în care candidaţii şi reprezentanţii  competitorilor 

electorali îşi promovează propria candidatură, programele politice şi 

activităţile de campanie electorală”; 
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• de dezbatere – „în care radiodifuzorii pun în discuţie programele electorale 

şi temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea 

candidaţilor, reprezentanţilor competitorilor electorali, jurnaliştilor, 

analiştilor şi altor invitaţi”. 

Accesul competitorilor electorali la serviciile private de radio şi televiziune s-a 

făcut în condiţiile art. 38 alin. (3) a Legii nr. 35/2008, cu modificările şi completările 

ulterioare. Potrivit dispoziţiilor aceleiaşi decizii a CNA posturile au avut obligaţia să-

şi definitiveze grilele de program cu tipurile de emisiuni electorale şi participările la 

acestea în conformitate cu timpii de antenă calculaţi proporţional cu cei acordaţi de 

posturile publice; de asemenea, ele trebuiau să facă publice tarifele pe emisiuni şi pe 

unitatea de timp pe care intenţionau să le practice. Astfel, postul Realitatea TV a 

perceput invitaţilor la emisiunile „Alege premierul” şi „Realitatea te priveşte” câte 

20.000 de euro, în timp ce prezenţa directă la „Fabrica” pentru 30 de minute costa 

8000 de euro. B1TV a cerut candidaţilor care au dorit să participe la emisiunea 

„Naşul” câte 10.000 de euro plus TVA. Acelaşi tarif l-a perceput şi OTV celor care 

voiau să participe la emisiunea „Dan Diaconescu Direct”. Posturile Etno TV şi Taraf 

TV şi-au stabilit tarifele de campanie la câte 5000 de euro pe oră. 

Posturile Antena 1, Antena 2, Antena 3 şi Pro TV au realizat emisiuni de 

dezbatere politică şi nu emisiuni de promovare  a candidaţilor ceea ce nu a implicat 

vreun buget din partea politicienilor. 

Şi în acest ciclu electoral, organizaţiile neguvernamentale şi-au manifestat 

interesul şi preocuparea pentru organizarea şi desfăşurarea procesului electoral, 

precum şi pentru candidaţii care şi-au exprimat intenţia de a se înscrie în competiţia 

electorală.  

Trei ONG-uri, respectiv Agenţia de monitorizare a presei  „Active Watch”, 

Asociaţia Pro Democraţia şi Centrul Român pentru Jurnalism de Investigaţii, au 

monitorizat activitatea mai multor candidaţi, după iniţiativa Coaliţiei pentru Un 

Parlament Curat din urmă cu patru ani.  

Informaţiile adunate din presă au avut la bază patru parametri: 

1. migrator – un candidat care s-a mutat din proprie iniţiativă în cel puţin trei 

partide; nu au fost luate în calcul schimbările de culoare politică produse de alianţe 

sau asimilarea unor partide.  

2. fost lucrător sau colaborator ale Securităţii; 
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3. conflictul de interese – s-a aplicat funcţionarilor publici, dar a fost folosit 

şi în cazul candidaţilor care proveneau din mediul privat dar au făcut afaceri cu 

instituţiile publice; 

4. averi insuficient justificate – se referă la candidaţii care au ocupat deja 

funcţii publice. 

Lista întocmită de cele trei organizaţii neguvernamentale cuprindea 51 

„candidaţi pătaţi”, dintre care 234 candidau la Camera Deputaţilor şi 187 la Senat. 

Lista a fost publicată în trei numere ale revistei Academia Caţavencu. Mulţi dintre 

politicienii aflaţi pe listă, precum şi partidele din care făceau parte au contestat şi au 

criticat iniţiativa  celor trei organizaţii neguvernamentale. 

Institutul pentru Politici Publice (IPP) a lansat o campanie de monitorizare a 

cheltuielilor partidelor politice cu publicitatea electorală în presa scrisă şi spoturile 

electorale din audiovizual. Monitorizarea a fost realizată pe 21 cotidiene centrale, 119 

reviste/publicaţii periodice, 15 posturi TV şi 9 posturi de radio.  

Pentru informarea alegătorilor cu privire la noul sistem electoral, precum şi 

pentru stimularea acestora de a participa la vot Asociaţia Pro Democraţia a derulat 

proiectul „Către un proces electoral performant în România”. În cadrul proiectului, 

Asociaţia a realizat mai multe materiale informative, printre care pliantele „Nu te lăsa 

cumpărat” – cu noutăţile aduse de Legea nr. 35/2008 şi „Primul meu vot – avem 18 

ani, votăm uninominal”. De asemenea, Asociaţia Pro Democraţie în colaborare cu 

Thinkopolis, a organizat între 19 şi 28 noiembrie o serie de şase forumuri de candidaţi 

pentru fiecare din sectoarele municipiului Bucureşti. Aceste dezbateri au oferit 

candidaţilor la Camera Deputaţilor şi Senat posibilitatea de a discuta cu alegătorii din 

colegiul lor. Alte două forumuri de candidaţi au fost organizate la Timişoara în 

parteneriat cu 27 de organizaţii neguvernamentale. În acelaşi timp, Institutul European 

pentru Democraţie Participativă-Qvorum a realizat un studiu al activităţii 

parlamentarilor în legislatura 2004-2008, privind relaţia dintre parlamentari şi 

partenerii sociali (organizaţii non-guvernamentale, sindicate, patronate), în ceea ce 

priveşte stimularea democraţiei participative.  
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VI. DESFĂŞURAREA ALEGERILOR 

 

 

VI.1 Biroul Electoral Central 
 

 
 
Potrivit art. 14 alin. (1) din Lege nr. 35/2008, cu modificările şi completările 

ulterioare, „Biroul Electoral Central este format din 5 judecători ai Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie, preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente şi din cel mult 12 

reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale care participă la 

alegeri, conform legii, precum şi un reprezentant desemnat de grupul parlamentar al 

minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor”. 

În data de 3 septembrie 2008 au fost desemnaţi de către preşedintele Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie în şedinţă publică judecătorii care urmau a face parte din Biroul Electoral 

Central prin tragere la sorţi, ei fiind aleşi dintre judecătorii în exerciţiu ai Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie. Astfel au fost desemnaţi următorii judecători: Ştefan Ciontu, Ilie Iulian 

Dragomir, Raluca Moglan, Ioana Dragomir, Carmen Magdalena Frumuşelu.  

Pe data de 4 septembrie 2008 a fost desemnat preşedintele Biroului Electoral Central 

şi locţiitorul acestuia dintre judecătorii desemnaţi, prin vot secret. Astfel, au fost aleşi Ştefan 

Ciontu, preşedinte şi Ilie Iulian Dragomir, locţiitor. 

Pe data de 5 septembrie 2008, Biroul Electoral Central a fost completat cu preşedintele 

şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente precum şi cu reprezentanţii partidelor 

politice, alianţelor politice, alianţelor electorale care participă la alegeri. 

Structura Biroului Electoral Central a fost următoarea: 

 
 
JUDECĂTORI 
 

1. ŞTEFAN CIONTU      - PREŞEDINTE  

2.  ILIE IULIAN DRAGOMIR     - LOCŢIITOR   

3.  RALUCA MOGLAN      - JUDECĂTOR  

4. IOANA DRAGOMIR      - JUDECĂTOR  

5.  CARMEN MAGDALENA FRUMUŞELU   - JUDECĂTOR 

  

 



 95

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 
 

1. PREŞEDINTE:       OCTAVIAN OPRIŞ  

2. VICEPREŞEDINTE:       MARIAN MUHULEŢ   

3. VICEPREŞEDINTE:       ANA MARIA PĂTRU  

 

REPREZENTANŢI PARTIDE PARLAMENTARE 
 
1.  PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT:   NICU VASILESCU  

2.  PARTIDL NAŢIONAL LIBERAL:   CĂLIN-BOGDAN GĂUREAN  

3.  PARTIDUL DEMOCRAT-LIBERAL: CRISTIAN ENE    

4.  PARTIDL ROMÂNIA MARE:  GEORGE ADRIAN ROŞEŢI   

5.  PARTIDUL CONSERVATOR:  VLAD-GABRIEL HOGEA   

6.  UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA:   

ZSUZSANNA PETER  

      
GRUPUL PARLAMENTAR AL MINORITĂŢILOR NAŢIONALE DIN CAMERA 
DEPUTAŢILOR 

 
1.-  TAMARA BAICU   
   

REPREZENTANŢI PARTIDE NEPARLAMENTARE 
 
1.-  PARTIDUL NOUA GENERAŢIE-CREŞTIN DEMOCRAT:    

ANA LUMINIŢA ŢIFUI 

     

2.- „PARTIDUL VERDE ECOLOGIST”:  GABRIEL BACIU 

       

3.- PARTIDUL POPULAR ŞI AL PROTECŢIEI SOCIALE:                 

VALERICA UŞURELU 

 

Aparatul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central a fost asigurat de către 

Autoritatea Electorală Permanentă împreună cu Ministerul Internelor şi Reformei 

Administrative iar statisticienii de către Institutul Naţional de Statistică. 

Biroul Electoral Central a adoptat hotărâri şi decizii. Hotărârile Biroului Electoral 

Central sunt pentru interpretarea unitară a legii şi sunt  în general obligatorii, ele publicându-

se în Monitorul Oficial al României, Partea I.  Deciziile Biroului Electoral Central se emit în 

aplicarea prevederilor prezentei legi, precum şi în soluţionarea întâmpinărilor şi contestaţiilor 
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pe care este competent să le soluţioneze. Deciziile Biroului Electoral Central sunt obligatorii 

pentru toate autorităţile, instituţiile publice, birourile electorale, precum şi pentru toate 

organismele cu atribuţii în materie electorală, de la data aducerii la cunoştinţă în şedinţă 

publică şi prin orice mijloace de publicitate. 

Deciziile sunt luate cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Votul se exprimă deschis 

şi este numai „pentru” sau „împotrivă”. În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este 

hotărâtor. Deciziile se semnează de preşedinte, de locţiitorul acestuia şi membri. Lipsa 

semnăturilor unor membri nu influenţează valabilitatea deciziei, dacă aceasta este adoptată de 

către majoritatea membrilor. 

Biroul Electoral Central a adoptat 11 hotărâri, 129 de decizii şi 36 de decizii în 

aplicarea legii. 

Hotărârile adoptate au fost următoarele : 

Hotărârea nr. 1 din data de 05.09.2008  privind Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a birourilor şi oficiilor electorale constituite pentru alegerea Camerei Deputaţilor 

şi a Senatului care a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.  645 din 10 

septembrie 2008. 

Potrivit acesteia, birourile şi oficiile electorale sunt alcătuite numai din cetăţeni cu 

drept de vot. Candidaţii în alegeri, soţul/soţia, rudele şi afinii acestora până la gradul al doilea 

inclusiv nu pot fi membri ai birourilor sau oficiilor electorale. 

Membrii birourilor şi oficiilor electorale în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin exercită 

o funcţie ce implică autoritatea de stat. Ei trebuie să exercite obligatoriu această funcţie corect 

şi imparţial, în caz contrar răspund civil sau penal, după caz. De asemenea, nu pot exercita 

alte însărcinări în afara celor prevăzute de lege. 

Birourile şi oficiile electorale lucrează legal în prezenţa majorităţii membrilor care le 

compun. Prin „membri ai birourilor şi oficiilor electorale” se înţelege şi preşedinţii şi 

locţiitorii acestora. 

Şedinţele birourilor şi oficiilor electorale sunt conduse de preşedinţii sau de locţiitorii 

acestora. În cazul în care preşedintele lipseşte, atribuţiile acestuia sunt îndeplinite de către 

locţiitorul său. 

Prezenţa la şedinţe a membrilor birourilor şi oficiilor electorale este obligatorie şi 

numai în cazuri justificate, preşedinţii birourilor şi oficiilor electorale pot aproba ca unii 

membri ai acestora să lipsească de la şedinţă. Proiectul ordinii de zi a şedinţei se propune de 

către preşedinte şi se aprobă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. 
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Birourile şi oficiile electorale sunt obligate să ţină evidenţa întâmpinărilor, 

contestaţiilor şi a altor cereri privind procesul electoral, precum şi a deciziilor şi hotărârilor 

adoptate. După fiecare şedinţă, birourile şi oficiile electorale întocmesc un proces verbal de 

şedinţă care se semnează de către preşedinte şi de persoana care îl întocmeşte. În ziua votării, 

birourile şi oficiile electorale au asigurat permanenţa. 

Biroul Electoral Central şi birourile electorale de circumscripţie au dreptul de a-şi 

desemna un purtător de cuvânt din rândul membrilor prezenţi care este abilitat să asigure 

legătura acestora cu mass-media prin prezentarea comunicărilor oficiale. 

În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin precum şi pentru a soluţiona întâmpinările şi 

contestaţiile, birourile electorale de circumscripţie adoptă decizii care sunt obligatorii în 

cadrul circumscripţiei în care funcţionează toate birourile electorale ale secţiilor de votare, 

competitorii electorali, autorităţile şi instituţiile publice. Deciziile Biroului Electoral de 

Circumscripţie al municipiului Bucureşti sunt obligatorii şi pentru oficiile electorale de sector. 

Oficiile electorale adoptă decizii care sunt obligatorii în cadrul sectorului în care 

funcţionează pentru toate birourile electorale ale secţiilor de votare, competitorii electorali, 

autorităţile şi instituţiile publice. 

În Hotărârea nr. 2 din data de 22.09.2008  privind apartenenţa politică a candidaţilor 

propuşi de partide politice, alianţe politice sau electorale, Biroul Electoral Central a decis 

următoarele: candidaţii propuşi de un partid politic trebuie să facă parte din partidul politic 

respectiv, iar cei propuşi de o alianţă politică sau alianţă electorală trebuie să facă parte dintr-

un partid politic, membru al alianţei în cauză. 

În Hotărârea nr. 3 din data de 24.09.2008  privind modalitatea de contestare a 

candidaturilor unice la nivel naţional pentru Camera Deputaţilor propuse de organizaţiile 

cetaţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, Biroul Electoral Central a hotărât ca 2 

exemplare ale propunerii de candidatură să se păstreze la BEC, iar celelalte 2, certificate de 

BEC prin semnătura preşedintelui acestuia, cu menţionarea datei şi orei, a numărului de 

înregistrare şi prin aplicarea ştampilei, să se restituie depunătorului. Unul dintre exemplarele 

restituite depunătorului se înregistrează de către acesta, în termen de 48 de ore de la restituire, 

la Tribunalul Bucureşti. În hotărâre se mai prevede că toate contestaţiile privind admiterea sau 

respingerea candidaturilor se soluţionează în termen de 48 de ore de la înregistrare de către 

Tribunalul Bucureşti. Împotriva hotărârii date în contestaţie se poate face recurs în termen de 

24 de ore de la pronunţare la Curtea de Apel Bucureşti. Recursul se soluţionează în termen de 

24 de ore  de la înregistrare iar hotărârea este definitivă şi irevocabilă. 
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În Hotărârea nr. 4 din data de 02.10.2008 pentru interpretarea dispoziţiilor art. 8 alin. 

(4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, Biroul Electoral Central 

a decis ca membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare precum şi persoanele 

însărcinate cu menţinerea ordinii să voteze la secţia la care îşi desfăşoară activitatea, după 

înscrierea lor în lista electorală suplimentară doar dacă domiciliază pe raza acelui colegiu 

uninominal pentru Camera Deputaţilor în care se află secţia de votare resepctivă şi sunt 

arondaţi conform domiciliului în altă secţie de votare a aceluiaşi colegiu uninominal pentru 

Camera Deputaţilor. 

În Hotărârea nr. 5 din data de 15.10.2008 privind interpretarea art. 91  din Legea nr. 

35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, Biroul Electoral Central a stabilit că 

partidele politice şi/sau alianţele politice şi/sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale care au constituit o alianţă electorală pot propune candidaţi numai din 

partea alianţei electorale. Protocolul de constituire a unei alianţe electorale, care a fost admis 

prin decizie a Biroului Electoral Central şi care a rămas definitiv  ca urmare a necontestării 

sau ca urmare a pronunţării unei hotărâri definitive a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie poate 

fi desfiinţat numai prin acordul părţilor semnatare ale protocolului de constituire a alianţei 

electorale. Acordul de desfiinţare a protocolului de constituire a unei alianţe electorale se 

depune la BEC cu cel puţin 4 zile înaintea termenului limită de depunere a candidaturii. 

În Hotărârea nr. 6 din data de 15.10.2008 privind interpretarea art. 16 alin. (3) din 

Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, Biroul Electoral Central a 

hotărât: comunicările privind numele şi prenumele reprezentanţilor în birourile electorale de 

circumscripţie ai partidelor politice, ai alianţelor politice, ai alianţelor electorale şi ai 

organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri pot fi 

depuse şi înaintea termenului de 24 de ore prevăzut la art. 16 alin. (3) din Legea nr. 35/2008, 

cu modificările şi completările ulterioare. Comunicările depuse după expirarea termenului 

prevăzut de art. 16 alin. (3) din Legea nr. 35/2008  nu mai sunt luate în considerare. 

În Hotărârea nr. 7 din data de 16.10.2008  privind interpretarea art. 7 alin. (2) din 

Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, Biroul Electoral Central a 

hotărât că sancţiunile legate de comportamentul în campania electorală prevăzute de Legea nr. 

35/2008 cu modificările şi completările ulterioare pot fi aplicate numai pentru faptele 

săvârşite în perioada campaniei electorale. 

În Hotărârea nr. 8 din data de 16.10.2008 privind interpretarea art. 29 alin. (10) din 

Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, s-a decis că prin sintagma 

„candidat independent” se înţelege o persoană fără apartenenţă politică, care nu este membru 
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al niciunui partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau al unei organizaţii 

neguvernamentale a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. Nu sunt permise şi nici nu 

se admit candidaturi independente ale membrilor partidelor politice, alianţelor politice, 

alianţelor electorale sau ai organizaţiilor neguvernamentale ale cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale. 

În Hotărârea nr. 9 din data de 20.10.2008 privind interpretarea art. 16 alin. (5) din 

Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, Biroul Electoral Central a 

stabilit că într-un birou electoral de circumscripţie, o alianţă politică sau electorală între două 

sau mai multe partide politice parlamentare sau neparlamentare, participantă la alegeri în 

respectiva circumscripţie are dreptul la un singur reprezentant. 

În Hotărârea nr. 10 din data de 22.10.2008   privind interpretarea art. 41 alin. (6) si art. 

50 lit. o) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, Biroul Electoral 

Central a hotărât că prin continuarea propagandei electorale după încheierea campaniei 

electorale se înţelege afişarea, lansarea sau distribuirea de materiale electorale de orice tip 

după data de 29 noiembrie 2008, ora 7,00. După încheierea campaniei electorale trebuie 

înlăturate materialele de propagandă electorală de orice tip din şi de pe clădirea sediului 

secţiei de votare. 

În Hotărârea nr. 11 din data de 17.11.2008 privind interpretarea art. 39 alin. (1) din 

Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare s-a hotărât că primarilor le revine 

obligaţia de a stabili prin act administrativ locurile speciale pentru afişajul electoral cât şi de a 

lua măsurile necesare pentru amplasarea panourilor destinate acestui scop în locurile 

respective. 

În afară de hotărâri, Biroul Electoral Central a adoptat 36 decizii în aplicarea legii, 

cele mai importante fiind următoarele: 

În Decizia nr. 35 din data de 16.10.2008  privind procedura de acreditare a 

observatorilor interni la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 30 noiembrie 

2008, Biroul Electoral Central a decis că acreditarea observatorilor interni  la alegerile pentru 

Camera Deputaţilor şi Senat din data de 30 noiembrie 2008 se efectuează de birourile 

electorale de circumscripţie la cererea scrisă a conducerii organizaţiei neguvernamentale, 

făcută cu cel puţin 2 zile înaintea datei alegerilor. Cererile de acreditare formulate de 

conducerile organizaţiilor neguvernamentale trebuie însoţite de declaraţiile de neapartenenţă 

politică ale persoanelor propuse ca observatori interni. Sunt acreditate ca observatori interni 

numai acele persoane desemnate de organizaţiile neguvernamentale care prezintă, în original 

sau în copie, adeverinţa eliberată de Autoritatea Electorală Permanentă prevăzută de art.5 alin. 
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(3) din Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 6/2008. Acreditările sunt valabile la 

toate birourile şi oficiile electorale din raza teritorială a circumscripţiei.  

Prin Decizia nr. 40 din data de 22.10.2008 privind modalitatea de tragere la sorţi 

pentru stabilirea ordinii în care se tipăresc numele candidaţilor pe buletinele de vot, Biroul 

Electoral Central a stabilit că în cazul în care un competitor electoral nu are o 

candidatură/candidaturi înregistrată/e într-unul sau mai multe colegii uninominale ale unei 

circumscripţii electorale, buletinele de vot pentru acele colegii să fie tipărite fără competitorul 

electoral respectiv, numărul de ordine al acestuia pe buletinul de vot fiind ocupat de către 

competitorul electorul imediat următor în ordinea rezultată din tragerea la sorţi. 

În Decizia nr. 47 din data de 06.11.2008  privind accesul, persoanelor acreditate, la 

operaţiunile birourilor şi oficiilor electorale, Biroul Electoral Central a decis că persoanele 

acreditate în conformitate cu dispoziţiile art. 43 din Legea nr. 35/2008 cu modificările şi 

completările ulterioare, la Biroul Electoral Central, birourile electorale de circumscripţie şi 

oficiile electorale au acces numai în spaţii special amenajate în acest sens. Acestea pot 

staţiona numai în spaţiul stabilit în acest sens în sala de votare de către preşedintele biroului 

electoral al secţiei de votare.    

Această decizie a stârnit multe controverse în special din partea Asociaţiei Pro 

Democraţia care a considerat că prin această decizie, Biroul Electoral Central a creat o situaţie 

de subordonare clară şi directă a observatorilor şi jurnaliştilor prezenţi în secţia de votare faţă 

de preşedinţii secţiilor de votare creând astfel  premisele reducerii la maximum a transparenţei 

alegerilor din 30 noiembrie 2008. 

Ca urmare a adoptării acestei decizii, Asociaţia Pro Democraţia alături de Centrul 

pentru Jurnalism Independent şi de Active Watch - Agenţia de Monitorizare a Presei a adresat 

Biroului Electoral Central o solicitare de anulare a acesteia. Biroul Electoral Central nu a 

anulat Decizia nr.47 şi a completat prevederile acesteia cu Circulara nr.280 prin care se cerea 

să fie luate toate măsurile legale pentru ca persoanele acreditate pe lângă birourile electorale 

ale secţiilor de votare să aibă asigurată vizibilitatea maximă cu privire la operaţiunile 

electorale desfăşurate în sala de votare. 

În semn de protest faţă de Decizia 47 a BEC şi faţă de refuzul Curţii de Apel Bucureşti 

de a judeca de urgenţă solicitarea APD de anulare a Deciziei 47/D, Asociaţia Pro Democraţia 

(APD) a decis observarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat cu o misiune redusă 

de aproximativ 800 de observatori interni acreditaţi. 

Prin Decizia nr. 65 din data de 17.11.2008  privind obligaţia preşedinţilor birourilor 

electorale ale secţiilor de votare de a sigila ştampilele cu menţiunea “VOTAT” imediat după 
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încheierea votării, s-a decis ca imediat după încheierea votării preşedintele biroului electoral 

al secţiei de votare, în prezenţa membrilor biroului respectiv, să adune toate ştampilele cu 

menţiunea “VOTAT” existente în secţia de votare şi să le introducă într-un plic pe care îl 

lipeşte, îl semnează şi îl ştampilează cu ştampila de control a secţiei de votare. 

Decizia nr. 66 din data de 17.11.2008  privind posibilitatea realizării de copii de pe 

listele electorale suplimentare de către reprezentanţii partidelor politice în birourile electorale 

ale secţiilor de votare prevede că reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice sau 

electorale în birourile electorale ale secţiilor de votare pot realiza, prin orice mijloace, copii de 

pe listele electorale suplimentare şi că în acest sens înainte de începerea votării trebuie să 

depună o cerere scrisă la preşedintele biroului electoral al secţiei de votare. 

Decizia nr. 72 din data de 18.11.2008 privind aplicarea prevederilor art. 48 alin. (7) lit. 

c) din Legea nr. 35/2008  prevede că acordul competitorilor electorali care sunt în situaţia 

prevăzută de art. 48 alin. (7) lit. c)1 se exprimă prin reprezentanţii acestora în Biroul Electoral 

Central, în baza mandatului primit în acest sens de către aceştia din partea partidului politic, 

alianţelor politice sau electorale pe care o reprezintă. În situaţia în care unul dintre 

competitorii electorali în cauză nu are reprezentant în BEC, acordul este exprimat în scris, sub 

semnătură, reprezentantului legal al respectivului partid, alianţă politică sau electorală. În 

cazul în care nu s-a exprimat acordul competitorilor electorali în cauză sau există în acest sens 

un dezacord,  atunci se va trage la sorţi în termen de 24 de ore de la încheierea operaţiunilor 

de ordonare, respectiv, desfăşurare. Tragerea la sorţi se realizează de către preşedintele 

Biroului Electoral Central, în plenul şedinţei, în prezenţa reprezentanţilor competitorilor 

electorali în cauză. Exprimarea acordului competitorilor electorali, respectiv rezultatul tragerii 

la sorţi se consemnează într-un proces verbal întocmit de Biroul Electoral Central. 

Introducerea datelor rezultate din exprimarea acordului competitorilor electorali sau după caz 

a rezultatului tragerii la sorţi, în sistemul informatic de centralizare a rezultatului votării şi de 

repartizare a mandatelor de senator şi deputat, se realizează pe baza procesului verbal, 

manual, de către preşedintele Biroului Electoral Central, însoţit de Preşedintele Autorităţii 

Electorale Permanente şi de cel puţin unul din membrii Biroului Electoral Central cu asistenţa 

tehnică a unui operator statistician din cadrul secretariatului tehnic al biroului. Accesarea 

sistemului informatic se face numai în sensul introducerii consemnărilor din procesul verbal şi 

                                                 
1 Art. 48 alin. (7) lit. c) dacă după aplicarea prevederilor lit. a) şi b) au mai rămas mandate nedesfăşurate pe 
circumscripţii electorale, Biroul Electoral Central le stabileşte pe baza acordului partidelor politice, alianţelor 
politice sau alianţelor electorale cărora li se cuvin aceste mandate, potrivit alin. (4), iar în lipsa unui acord, prin 
tragere la sorţi, în termen de 24 de ore de la încheierea operaţiunilor anterioare. 
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numai în baza unei parole de acces stabilite de preşedintele Biroului Electoral Central înainte 

de ziua votării, parolă cunoscută numai de către acesta. 

În Decizia nr. 91 din data de 25.11.2008 privind aplicarea dispoziţiilor art. 132 alin.(2) 

din Legea nr. 35/2008, Biroul Electoral Central a decis ca până în preziua votării, partidele 

politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale pot solicita biroului electoral ierarhic superior, înlocuirea 

reprezentanţilor lor în birourile şi oficiile electorale. Biroul electoral ierarhic superior ia act de 

solicitarea de înlocuire şi dispune măsurile necesar în acest sens. În ziua votării, partidele 

politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale pot solicita biroului electoral ierarhic superior, înlocuirea 

reprezentanţilor lor în birourile şi oficiile electorale, numai în caz de deces, îmbolnăviri sau 

accidente. Biroul ierarhic superior verifică îndeplinirea condiţiilor şi dispune dacă este cazul 

măsurile necesare în vederea înlocuirii. 

Prin Decizia nr. 129 din data de 28.11.2008 pentru aplicarea art. 43 alin. (7) din Legea 

nr. 35/2008 Biroul Electoral Central a decis următoarele: reprezentanţii acreditaţi ai presei 

scrise, radioului şi televiziunii pot asista la toate operaţiunile electorale în ziua votării în 

secţiile de votare, însă nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea procesului 

electoral, având numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral al secţiei de 

votare despre constatarea unei neregularităţi în condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 42 alin. 

(22) din aceeaşi lege precum şi de a formula întâmpinări şi contestaţii cu privire la 

operaţiunile de votare, în condiţiile instituite prin dispoziţiile art. 45 alin. (19), (20), (21) din 

Legea nr. 35/2008.  De asemenea, Biroul Electoral Central a decis că nu pot fi instalate 

echipamente de înregistrare audio şi video în interiorul localurilor secţiilor de votare. Este 

permisă preluarea de imagini şi sunet în vederea informării opiniei publice exclusiv de către 

reprezentanţii acreditaţi ai presei scrise, radioului şi televiziunilor limitată în timp de către 

preşedintele biroului electoral al secţiei de votare pentru asigurarea ordinii şi corectitudinii 

procesului de votare. În exteriorul secţiilor de votare, în spaţiul public, sunt permise în mod 

nelimitat preluarea de imagini şi înregistrările audio, cu respectarea atribuţiilor preşedintelui 

biroului electoral al secţiei de votare şi a măsurilor dispuse de acesta în temeiul dispoziţiilor 

art. 41 alin. (10) şi (11) din Legea nr. 35/2008 cu modificările şi completările ulterioare. 

Biroul Electoral Central a acreditat o serie de organisme pentru efectuarea unor 

sondaje de opinie la ieşirea de la urne. Cei care făceau sondajele aveau acces în baza 

acreditării în zona de protecţie de 500 m a secţiilor de votare din raza teritorială fără a avea 
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acces în interiorul secţiilor de votare, iar operatorii aveau obligaţia de a nu tulbura liniştea şi 

ordinea publică şi de a nu interveni în nici un mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor. 

Biroul Electoral Central a mai adoptat şi o serie de decizii în număr de 129 pentru 

soluţionarea întâmpinărilor şi contestaţiilor, acceptarea candidaturilor, înregistrarea 

însemnelor electorale. 

Biroul Electoral Central a adoptat o serie de decizii prin care a admis sau a respins 

contestaţiile formulate de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale (a se vedea 

ANEXA NR. 6). 

  
VI.2 Birourile electorale de circumscripţie  

 

Pentru organizarea alegerilor s-au constituit circumscripţii electorale la nivelul celor 

41 de judeţe, o circumscripţie în municipiul Bucureşti şi o circumscripţie separată pentru 

românii cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării.   

 Biroul electoral de circumscripţie a fost format din 3 judecători, un reprezentant al 

Autorităţii Electorale Permanente şi din cel mult 9 reprezentanţi ai partidelor politice, 

alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale care participă la alegeri, în circumscripţia electorală respectivă. Birourile electorale 

au lucrat în prezenţa majorităţii membrilor lor şi au luat decizii cu votul majorităţii membrilor 

prezenţi. 

Desemnarea celor 3 judecători s-a făcut în şedinţă publică de către preşedintele 

tribunalului, prin tragere la sorţi dintre judecătorii în exerciţiu ai tribunalului judeţean, 

respectiv ai Tribunalului Bucureşti pentru Circumscripţia Electorală Bucureşti. 

Birourile electorale de circumscripţie au avut ca atribuţii: 

• înregistrarea propunerilor de candidaţi depuse la nivelul circumscripţiei; 

• constatarea rămânerii definitive a candidaturilor; 

• comunicarea către Biroul Electoral Central a partidelor politice, alianţelor politice, 

alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 

cu reprezentare în Parlament prin grup parlamentar propriu în ambele Camere ale 

Parlamentului, care au depus candidaţi la nivelul colegiilor uninominale de pe raza 

circumscripţiei, cât şi a numărului de candidaturi depuse de acestea; 

• comunicarea către Agenţia Naţională de Integritate a declaraţiilor de avere şi de 

interese ale candidaţilor; 
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• comunicarea către Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii a 

declaraţiilor de apartenenţă sau neapartenenţă la securitate ca poliţie politică; 

• efectuarea publicaţiilor şi afişărilor prevăzute de lege; 

 În termen de 48 de ore de la constituire, biroul electoral de circumscripţie a 

adus la cunoştinţă publică, prin afişare la sediul biroului, numărul alegătorilor 

înscrişi în listele electorale permanente ale fiecărui colegiu uninominal, conform 

dispoziţiilor art. 17 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 35/2008, cu modificările si 

completările ulterioare. La îndrumarea reprezentantului Autorităţii Electorale 

Permanente, preşedintele biroului electoral de circumscripţie a contactat în termen 

optim Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date pentru Evidenţa 

Persoanelor pentru obţinerea datelor necesare publicării.  

• distribuirea buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare votării; 

Distribuirea buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare votării s-a 

realizat în perioada 27-28 noiembrie 2008, în conformitate cu prevederile Deciziei 

BEC nr. 41/D/22.10.2008. Reprezentantul Autorităţii Electorale Permanente a 

participat în mod direct la organizarea acestei acţiuni şi a monitorizat procesul de 

distribuire a materialelor necesare votării, asigurând desfăşurarea lui în 

conformitate cu normele legale. 

• completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare şi comunicarea către 

primari a componenţei acestora;  

În temeiul dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 35/2008, în perioada 20-21 

noiembrie 2008, au fost întocmite procesele verbale de completare a birourilor 

electorale ale secţiilor de votare cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare, 

alianţelor politice şi electorale, precum şi cu reprezentanţii partidelor politice 

neparlamentare participante la alegeri.  

Având în vedere timpul foarte scurt de întocmire a acestor documente, 

reprezentantul Autorităţii Electorale Permanente a solicitat instituţiei Prefectului să 

acorde sprijin prin personalul tehnic auxiliar pentru redactarea proceselor verbale 

şi comunicarea lor către primari. 

• organizarea acţiunilor de instruire a preşedinţilor şi locţiitorilor birourilor 

electorale ale secţiilor de votare; 
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În perioada 24-26 noiembrie 2008, biroul electoral de circumscripţie a 

organizat instruirea preşedinţilor şi locţiitorilor birourilor electorale ale secţiilor de 

votare. 

Cu această ocazie, reprezentanţii Autorităţii  Electorale Permanente au prezentat 

materiale de informare cu privire la deciziile Biroului Electoral Central şi 

Instrucţiunile Autorităţii  Electorale Permanente de completare a formularelor 

pentru consemnarea opţiunilor rezultate din citirea buletinelor de vot. Aceste 

materiale au fost transmise în scris tuturor preşedinţilor birourilor electorale ale 

secţiilor de votare. 

În cadrul şedinţelor a fost popularizată activitatea Autorităţii Electorale 

Permanente şi rolul acesteia în procesul electoral. De asemenea, au fost precizate 

măsurile pe care preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare trebuie să le 

dispună referitoare la: interzicerea afişării copiilor de pe listele electorale 

permanente; îndepărtarea materialelor de propagandă electorală din şi de pe 

clădirea secţiei de votare; asigurarea unui spaţiu, în sala de votare, pentru 

persoanele acreditate, din care să aibă vizibilitate maximă cu privire la operaţiunile 

electorale desfăşurate; operaţiunile pe care trebuie să le îndeplinească preşedinţii 

birourilor electorale ale secţiilor de votare după încheierea votării; modul de 

sigilare a ştampilelor cu menţiunea “VOTAT”, după încheierea votării; 

documentele ce trebuie incluse în dosarele sigilate care vor fi predate biroului 

electoral de circumscripţie, după încheierea votării. 

În vederea instruirii preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare cu 

privire la modul de completare a formularelor F1 şi F2 au fost prezentate 

Instrucţiunile Autorităţii Electorale Permanente privind consemnarea opţiunilor ce 

rezultă din citirea buletinelor de vot în formularele tipizate elaborate.  

• soluţionarea întâmpinărilor referitoare la activitatea biroului electoral de 

circumscripţie, a contestaţiilor cu privire la operaţiunile birourilor electorale ale 

secţiilor de votare şi a plângerilor formulate de competitorii electorali cu privire la 

desfăşurarea campaniei electorale; 

• acordarea de îndrumare şi consultanţă în ziua votării pentru desfăşurarea în bune 

condiţii a operaţiunilor  electorale; 

În ziua votării, biroul electoral de circumscripţie a acordat consultanţă şi 

îndrumare preşedinţilor şi locţiitorilor birourilor electorale ale secţiilor de votare 
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pentru aplicarea şi respectarea prevederilor legale, în vederea desfăşurării în bune 

condiţii a operaţiunilor electorale. 

Solicitările şi sesizările telefonice primite la birourile electorale de 

circumscripţie în ziua votării au avut ca obiect următoarele aspecte: 

 verificarea acreditărilor emise de biroul electoral de circumscripţie pentru 

reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale precum şi a celor emise de 

Autoritatea Electorală Permanentă pentru reprezentanţii media;  

 confirmarea înlocuirii unor reprezentanţi propuşi de formaţiunile politice în 

birourile electorale ale secţiilor de votare; 

 solicitarea de lămuriri cu privire la actele în baza cărora se poate exercita 

dreptul de vot;  

 solicitarea de lămuriri cu privire la modalitatea de exercitare a dreptului de vot 

de către membrii biroului electoral al secţiei de votare care nu au domiciliul în 

raza colegiului uninominal pentru Camera Deputaţilor; 

 solicitarea de lămuriri cu privire la persoanele care asigură transportul urnei 

mobile; 

 solicitarea de lămuriri cu privire la locul unde îşi pot exercita dreptul de vot 

cetăţenii care şi-au schimbat domiciliul cu câteva zile înaintea votării; 

 solicitarea de lămuriri cu privire la măsurile ce pot fi dispuse în cazul în care s-

au dat unui alegător, din greşeală, 2 buletine de vot din aceeaşi categorie; 

 solicitarea de lămuriri cu privire la măsurile ce pot fi dispuse în cazul în care s-

au întocmit greşit listele electorale suplimentare; 

 solicitarea de lămuriri cu privire la cuprinsul dosarelor sigilate care se predau 

biroului electoral de circumscripţie. 

• asigurarea aplicării şi respectării dispoziţiilor legale privitoare la alegeri de către 

toate autorităţile, instituţiile şi organismele cu responsabilităţi în materie electorală 

din cadrul circumscripţiei; 

• organizarea acţiunii de primire şi verificare a proceselor verbale de constatare a 

rezultatelor votării; 

• stabilirea mandatelor ce revin la nivelul circumscripţiei fiecărui partid politic, 

alianţă politică şi alianţă electorală care participă în alegeri; 

• înaintarea către Biroul Electoral Central a proceselor verbale cuprinzând rezultatul 

alegerilor în colegiile uninominale din circumscripţia electorală şi rezultatul 
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alegerilor la nivelul circumscripţiei electorale, precum şi întâmpinările, 

contestaţiile şi procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de 

votare; 

• eliberarea candidaţilor declaraţi aleşi a certificatului doveditor al alegerii, 

• participarea la procesul decizional prin adoptarea unor decizii. 

 Deciziile care au fost adoptate au avut în vedere: admiterea/respingerea 

candidaturilor, organizarea procesului electoral la nivelul circumscripţiei, decizii de 

soluţionare a unor întâmpinări şi contestaţii, cele privind soluţionarea cererilor 

formulate de către competitorii electorali privind înlocuirea reprezentanţilor acestora 

din secţiile de votare, decizii privind soluţionarea plângerilor înregistrate în campania 

electorală, decizii privind soluţionarea plângerilor şi sesizărilor înregistrate în ziua alegerilor. 

O noutate în materie adusă de noua legislaţie electorală a fost constituirea Biroului 

electoral de circumscripţie nr. 43 destinat cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în 

străinătate. În cadrul acestei circumscripţii electorale speciale, s-au format 4 colegii 

uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi 2 colegii uninominale pentru alegerea 

Senatului. 

Arondarea geografică a celor 4 colegii uninominale pentru Camera Deputaţilor şi a 

celor 2 colegii uninominale pentru Senat a fost stabilită prin HG nr. 802/2008 (a se vedea 

ANEXA NR. 7). Modalitatea de formare a Biroului electoral al circumscripţiei nr. 43 a fost 

similară cu a celorlalte birouri de circumscripţie, cu menţiunea că personalul tehnic auxiliar a 

fost asigurat de către Ministerul Afacerilor Externe (MAE) şi AEP. Astfel, într-o primă fază 

componenţa biroului a fost formată din 3 magistraţi ai tribunalului Bucureşti şi reprezentantul 

AEP, iar după rămânerea definitivă a candidaturilor aceasta s-a completat numai cu 5 

reprezentanţi ai competitorilor electorali, respectiv cu reprezentanţi ai PDL, Alianţei 

PSD+PC, PRM, PNL şi Uniunii Bulgare din Banat – România. Sediul biroului electoral de 

circumscripţie, precum şi logistica necesară desfăşurării activităţii, au fost asigurate de către 

Ministerul Afacerilor Externe. 

În urma întâlnirilor avute cu reprezentanţii MAE, s-a ajuns la concluzia că este 

necesară crearea unei secţiuni speciale pe site-ul ministerului dedicată în exclusivitate 

alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi a Senatului cuprinzând materiale care să vină în 

sprijinul tuturor celor interesaţi privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor în afara ţării. 
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Un accent deosebit a fost pus pe informarea alegătorilor din străinătate având în 

vedere faptul că drept de vot aveau numai cetăţenii români care şi-au stabilit domiciliul sau 

reşedinţa în străinătate. Dacă în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate dovada 

stabilirii domiciliului s-a făcut cu paşaportul simplu tip CRDS, în cazul cetăţenilor români cu 

reşedinţa în străinătate dovada stabilirii trebuia să se facă pe baza unui document emis de 

statul în cauză care atesta reşedinţa.  Prin urmare, prin intermediul MAE, s-a solicitat 

reprezentanţelor diplomatice ale României să ceară sprijinul autorităţilor statului în care se 

aflau, pentru a se comunica documentele ce se eliberează în cazul stabilirii reşedinţei de către 

un cetăţean. Ca urmare a acestor demersuri, în vederea informării cetăţenilor români care 

doreau să voteze în baza faptului că îşi stabiliseră reşedinţa în străinătate, toate informaţiile 

privind documentele care făceau dovada stabilirii reşedinţei au fost centralizate şi postate pe 

site-ul MAE, totodată făcându-se în acest sens şi o campanie mediatică. 

Delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare din străinătate s-a făcut prin ordin al 

ministrului de externe, fiind organizate un număr de 221 de secţii de votare.  

Constituirea Birourilor electorale ale secţiilor de votare s-a efectuat în condiţiile 

prevăzute de art. 191
, acestea având în componenţă un preşedinte, desemnat de şeful misiunii 

diplomatice, şi cel mult 7 membri stabiliţi de preşedintele biroului electoral de circumscripţie 

pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, prin tragere la sorţi, dintr-o listă 

întocmită de Ministerul Afacerilor Externe, la propunerea partidelor politice parlamentare. În 
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cazul în care numărul persoanelor propuse de partidele politice parlamentare a fost insuficient, 

lista  a fost completată de către MAE cu alte persoane cu o bună reputaţie şi fără apartenenţă 

politică. 

Având în vedere că din partea competitorilor electorali propunerile de reprezentanţi în 

cadrul birourilor secţiilor de votare au fost insuficiente,  precum şi faptul că Biroul Electoral 

Central nu a permis ca numărul de membri necesar funcţionării să fie mai mic de 5, MAE a 

trebuit să detaşeze din ţară 53 de salariaţi la secţiile de votare unde numărul membrilor a fost 

insuficient.   

În străinătate procesul de votare a început în data de 29 noiembrie 2008, ora 20,00, şi 

s-a încheiat în data de 1 decembrie 2008 ora 7,00. 

În vederea desfăşurării alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi a Senatului, la nivelul 

circumscripţiei nr. 43 au fost tipărite 1.692.000 buletine de vot, s-au confecţionat 1.116 

ştampile şi 171.950 timbre autocolante.   

Pe parcursul desfăşurării votării au avut loc două incidente generate de transmiterea 

eronată de către MAE către 2 birouri electorale ale secţiilor de votare a buletinelor de vot şi a 

proceselor verbale de constatare a rezultatelor votării. 

Astfel, la secţia de votare nr. 117 organizată la Seul, în Republica Coreea, au fost 

comunicate buletinele de vot şi procesele verbale de constatare a rezultatelor alegerilor 

aferente competitorilor electorali care candidau în Senat în cadrul Colegiului nr. 2. 

Menţionăm că potrivit delimitării stabilite prin Hotărâre a Guvernului, Republica Coreea face 

parte din Colegiul nr. 1 pentru alegerea Senatului şi Colegiul nr. 2 pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor. 

Surprinzător este faptul că atât membrii biroului secţiei de votare cât şi cei 14 alegători 

nu au constatat faptul că se exercită votul pentru competitori electorali care nu candidează în 

colegiile în care aceştia şi-au înregistrat candidatura. 

În urma sesizării acestui aspect Biroul electoral al circumscripţiei nr. 43 a solicitat 

biroului electoral al secţiei de votare să analizeze situaţia creată prin analiza respectării 

prevederilor art. 45 alin. (11), care arată că „sunt nule buletinele de vot care nu poartă 

ştampila de control a biroului electoral al secţiei de votare, buletinele de vot având alt model 

decât cel legal aprobat sau la care ştampila este aplicată pe mai multe patrulatere ori în afara 

acestora. Aceste buletine de vot nu intră în calculul voturilor valabil exprimate”. Prin urmare,  

membrii biroului secţiei de votare au constatat că în procesul de votare pentru Senat au fost 

utilizate buletine de vot având alt model decât cel aprobat, şi au decis anularea acestora şi 

încheierea unui nou proces verbal.   
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Un alt caz, a constat în transmiterea eronată a modelului de proces verbal privind 

rezultatul alegerilor la secţia de votare nr. 156 organizată la Havana, Republica Cuba. Astfel 

preşedintele secţiei de votare aduce la cunoştinţa Biroului electoral al circumscripţiei nr. 43 

faptul că din eroare i s-a transmis de către MAE modelul procesului verbal aferent Colegiului 

nr. 2 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi nu cel aferent Colegiului nr. 3, colegiu în care se 

află organizată secţia de votare. Totodată acesta face cunoscut faptul că singura posibilitate de 

comunicare este doar prin intermediul telefonului, neexistând posibilităţi de comunicare 

electronică, prin intermediul Internetului, sau primire de date prin intermediul faxului, 

existând doar posibilităţi de transmitere prin fax. Drept urmare, preşedintele comunică faptul 

că va completa procesul verbal de constatare a rezultatelor pe formularul primit modificându-l 

în sensul de a înscrie elementele aferente procesului verbal dedicat Colegiului nr. 2 pentru 

alegerea Camerei Deputaţilor.  

În urma confirmării şi de către MAE a aspectelor susţinute de către preşedintele secţiei 

de votare nr. 156, Biroul electoral al circumscripţiei nr. 43 a decis ca procesul verbal încheiat 

la nivelul secţiei de votare să fie transcris pe formularul aferent Colegiului nr. 3 astfel încât 

acesta să poată fi introdus şi prelucrat de către personalul INS, şi pe cale de consecinţă să se 

poată stabili rezultatele votării la nivelul circumscripţiei electorale. De menţionat că soft-ul 

aferent constatării rezultatelor alegerilor nu putea efectua operaţiunile specifice dacă nu 

existau toate procesele verbale introduse.  

Comunicarea proceselor verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de 

votare organizate în străinătate, însoţite de contestaţii, s-a desfăşurat după o procedură 

specială acestea fiind transmise prin mijloace electronice la biroul electoral al circumscripţiei 

electorale pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, prin grija 

misiunilor diplomatice şi a consulatelor. Exactitatea datelor din aceste procese-verbale a fost 

confirmată telefonic de către preşedintele sau locţiitorul biroului electoral de circumscripţie, 

care a contrasemnat şi ştampilat documentele primite. Procesele-verbale contrasemnate au 

intrat în centralizarea rezultatelor votării. 

Pentru ca operaţiunile de comunicare să se desfăşoare în condiţii optime a fost necesar 

să se suplimenteze, în perioada desfăşurării votării, atât numărul de telefoane, faxuri, 

imprimante şi computere cât şi numărul personalului ce compunea aparatul tehnic. Urmare a 

analizei ulterioare s-a constatat că această procedură de comunicare este extrem de utilă în 

vederea centralizării rezultatelor într-un timp cât mai scurt, dar efortul şi timpul puteau fi 

diminuate dacă numărul persoanelor din aparatul tehnic ar fi fost de circa 20, bineînţeles 

având şi dotarea logistică aferentă. 
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Urmare a atribuţiilor îndeplinite de către Biroul electoral al circumscripţiei nr. 43 au 

fost adoptate decizii şi încheiate procese verbale astfel: 

 56 decizii având ca obiect stabilirea programului de lucru, desemnarea purtătorului 

de cuvânt, acceptarea sau respingerea candidaturilor (41), acreditări, soluţionarea 

de contestaţii şi sesizări privind procesul de votare (11); 

 56 procese verbale având ca obiect înlocuirea membrilor birourilor secţiilor de 

votare, soluţionarea de contestaţii şi sesizări, afişarea deciziilor privind 

candidaturile şi constatarea rămânerii definitive a candidaturilor depuse. 

  

VI.3 Competitorii electorali 
 
 

 La alegerile din 30 noiembrie 2008 pentru Camera Deputaţilor au fost stabilite 315 locuri 

iar pentru Senat 137, rezultând un total de 452. 

Conform articolului 29 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 în fiecare colegiu uninominal, fiecare 

competitor electoral poate avea doar o singură propunere de candidatură. De asemenea art. 29. alin. 

(2) prevede că un candidat poate reprezenta un singur competitor electoral într-un singur colegiu 

uninominal. Propunerile de candidaţi pentru Camera Deputaţilor şi Senat s-au făcut pe 

circumscripţii electorale şi s-au depus la birourile electorale de circumscripţie cu cel mult 40 de zile 

înaintea zilei alegerilor. 

Art. 16 alin. (3) garantează egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. În acest sens, din 7717  

candidaţi pentru Camera Deputaţilor 917 au fost femei. La Senat  din 895  candidaţi, 98 au fost 

femei. Din aceste date, rezultă că ponderea feminină în rândul candidaţilor la Camera Deputaţilor a 

fost de 11,8%, iar pentru Senat aceasta a fost de 10,9%.  

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. 

 

Candidaturi pentru Senatul României 

 

La alegerile pentru Senatul României din 30 noiembrie 2008, la nivel naţional, au fost 

depuse 3 candidaturi independente şi 892 de candidaturi din partea a 30 de formaţiuni politice. 

Candidaturi complete (137) au fost depuse din partea următoarelor formaţiuni politice: Alianţa 

PSD+PC, PNL, PD-L, PNG-CD. Cu un număr de peste 130 de candidaturi s-au aflat: 
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- Uniunea Democrată Maghiară din România  (136) 

- Partidul România Mare (132)  

Cu cele mai puţine candidaturi s-au situat formaţiunile politice Partidul Verde Ecologist 

(48), Partidul Popular şi al Protecţiei Sociale (24), Partidul Naţional Democrat Creştin (3) şi 

Partidul Socialist Român (1). 

 

Candidaturi pentru Camera Deputaţilor 

 

La alegerile din 30 noiembrie 2008 pentru Camera Deputaţilor au fost depuse, la nivel 

naţional, 28 de candidaturi independente şi 7689 candidaturi din partea formaţiunilor politice. Un 

număr complet de candidaturi (315) au prezentat Alianţa PSD+PC, PNL şi PNG-CD. Partidele  

care  au deţinut un număr de peste 300 candidaturi au fost: PD-L (314), UDMR (313) şi PRM 

(309). 

Cele mai puţine candidaturi, la nivel naţional, au fost depuse de formaţiunile:  

- Partidul Verde Ecologist (70) 

- Partidul Popular şi al Protecţiei Sociale (63) 

- Partidul Naţional Democrat Creştin (3) 

- Partidul Socialist Român (1) 

- Partidul României Europene (1) 

Minorităţile naţionale au fost reprezentate de 19 formaţiuni politice, inclusiv minoritatea 

maghiară, cu un număr total de candidaturi, la nivel naţional, de 5983, reprezentând 77,5% din 

numărul total de candidaturi la Camera Deputaţilor. 

 

Distribuţia pe sexe şi partide a candidaturilor 

 

Dintre candidaturile depuse la Camera Deputaţilor şi Senat pe partide, femeile au 

următoarea pondere : 

- Alianţa PSD+PC – 58 de candidaturi (12,8%); 

- Partidul Democrat Liberal – 48 de candidaturi din 451 (10,6%); 

- Partidul Naţional Liberal – 36 de candidaturi (7,9%); 

- Uniunea Democrată Maghiară din România – 94 de candidaturi din 449 (20,9%) 

- Partidul România Mare – 73 de candidaturi din 441 (16,5%); 

- Partidul Noua Generaţie-Creştin Democrat – 48 de candidaturi (10,6%). 
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În ceea ce priveşte distribuţia pe circumscripţii, cele mai mari ponderi ale candidaturilor 

feminine pentru Camera Deputaţilor s-au regăsit în circumscripţiile: Bucureşti (15,7%), străinătate 

(15,4%), Ilfov (14,8%), Constanţa (14,5%), Olt (13,5%), Bacău (13,1%), Vaslui (12,9%), Bihor 

(12,5%) iar cele mai mici în Bistriţa-Năsăud (9,3%), Vâlcea (9,5%), Mureş (9,8%), Neamţ (9,8%), 

Argeş (9,9), Teleorman (10,2%), Braşov (10,2%). Cele mai mari ponderi ale candidaturilor 

feminine pentru Senat au fost în Iaşi (17,6%), Bacău (17,2%), Bucureşti (16,8%), Suceava (16%), 

Argeş (16,1%), Dolj (15%), la polul opus aflându-se circumscripţiile fără nicio candidatură 

feminină şi anume Alba, Botoşani, Ilfov, Mehedinţi, Mureş, Vâlcea. 
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VI.4 Rezultatul alegerilor 
 
 
 

Alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat s-au desfăşurat într-un număr de 18.104 

de secţii de votare repartizate în cele 43 de circumscripţii electorale. Rata de participare la vot 

a fost de 39,20%2.  

În urma centralizării datelor primite de către Biroul Electoral Central, la alegerile 

Camerei Deputaţilor şi a Senatului s-au constatat următoarele rezultate: 

Pentru Camera Deputaţilor, numărul total al voturilor valabil exprimate a fost de 

6.886.794, 210.994 de voturi au fost nule iar 139.139 de voturi albe. 

                                                 
2  Până la ora 10 şi-au exprimat opţiunea, prin vot, 4,87% din numărul alegătorilor înscrişi în listele 
electorale, dintre care 4,36% în mediul urban şi respectiv 5,58% în mediul rural. În 21 de judeţe, prezenţa la vot 
a fost superioară mediei calculate la nivel naţional. Procente mai mari s-au înregistrat în următoarele judeţe: 
Teleorman, Ilfov, Dâmboviţa, Giurgiu, Vrancea, iar o participare mai redusă la vot s-a înregistrat în judeţele: 
Covasna, Timiş, Sibiu, Maramureş, Bistriţa Năsăud. În municipiul Bucureşti prezenţa la vot a înregistrat o medie 
de 3,66%.  

Până la ora 14 şi-au exprimat opţiunea, prin vot, 19,84% din numărul alegătorilor înscrişi în listele 
electorale, dintre care 18,02% în mediul urban şi respectiv 22,34% în mediul rural. În 19 judeţe, prezenţa la vot a 
fost superioară mediei calculate la nivel naţional. Procente mai mari s-au înregistrat în următoarele judeţe: 
Teleorman, Vrancea, Ilfov, Neamţ, Dâmboviţa, iar o participare mai redusă la vot s-a înregistrat în judeţele: 
Timiş, Covasna, Arad, Sibiu, Maramureş. În municipiul Bucureşti prezenţa la vot a înregistrat o medie de 
15,85%.  

Până la ora 18 şi-au exprimat opţiunea, prin vot, 34,48% din numărul alegătorilor înscrişi în listele 
electorale, dintre care 30,43% în mediul urban şi respectiv 40,06% în mediul rural. În 24 de judeţe, prezenţa la 
vot a fost superioară mediei calculate la nivel naţional. Procente mai mari s-au înregistrat în următoarele judeţe: 
Teleorman, Vrancea, Giurgiu, Ilfov, Neamţ, iar o participare mai redusă la vot s-a înregistrat în judeţele: Timiş, 
Covasna, Sibiu, Arad, Braşov. În municipiul Bucureşti prezenţa la vot a înregistrat o medie de 25,90%. 
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În urma totalizării voturilor valabil exprimate pentru Camera Deputaţilor s-au atribuit 

un număr total de 334 de mandate. Dintre acestea, 316 mandate au fost atribuite partidelor 

politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, 

alianţelor electorale, candidaţilor independenţi. 18 mandate au fost atribuite organizaţiilor 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au obţinut cel puţin 10% din coeficientul 

electoral stabilit la nivel naţional. 

Gruparea mandatelor şi a voturilor valabil exprimate atribuite pe partide politice, 

organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţe politice, alianţe 

electorale, inclusiv candidaţi independenţi arată astfel: 
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Camera Deputaţilor 
Număr de mandate obţinute de partidele 

parlamentare 

115

6522

114

PD-L PNL UDMR Alianţa PSD-PC
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Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au obţinut cel puţin 

10% din coeficientul electoral stabilit la nivel naţional sunt următoarele: 
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 Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale (exclusiv 

organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au obţinut minimum 10% din 

coeficientul electoral naţional), alianţele politice, alianţele electorale care nu au întrunit 

condiţia de prag electoral sunt următoarele: 

 

  

Pentru Senat, numărul total al voturilor valabil exprimate a fost de 6.888.055, 172.884 

de voturi au fost nule iar 176.217 de voturi albe. 

În urma totalizării voturilor valabil exprimate pentru Senat s-au atribuit un număr total 

de 137 de mandate.  

Gruparea mandatelor şi a voturilor valabil exprimate atribuite pe partide politice, 

organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţe politice, alianţe 

electorale, inclusiv candidaţi independenţi arată astfel: 
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Senat
 Număr de mandate obţinute de partide 

51

289

49

PD-L PNL UDMR Alianţa PSD-PC
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Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele 

politice, alianţele electorale care nu au întrunit condiţia de prag electoral sunt următoarele: 

 
Niciun candidat independent nu a obţinut majoritatea în colegiul uninominal în care a 

candidat pentru Camera Deputaţilor sau Senat.  

Numărul alegătorilor care s-au prezentat la urne la alegerile pentru Camera Deputaţilor 

şi Senat din data de 30 noiembrie 2008 a fost de 7.238.871 dintr-un total de 18.464.274 de 

alegători înscrişi în listele electorale. Dintre aceştia 181.068 de alegători au fost înscrişi pe 

listele electorale suplimentare, iar 28.634 de alegători au votat cu ajutorul urnei speciale. 

Biroul Electoral Central a soluţionat aproximativ 70 de cereri de anulare a alegerilor, 

de contestaţii şi solicitări de renumărare a voturilor, cu privire la desfăşurarea şi rezultatul 

alegerilor din 30 noiembrie 2008.  

Potrivit art.15 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările 

ulterioare, stabilesc că Biroul Electoral Central poate dispune renumărarea voturilor într-o 
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secţie de votare sau refacerea centralizării voturilor şi rezultatului alegerilor dintr-un colegiu 

uninominal 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, coroborate 

cu prevederile art.15 alin. (1) lit. g) potrivit cărora Biroul Electoral Central „anulează alegerile 

dintr-o secţie de votare în cazul în care constată că votarea sau stabilirea rezultatului alegerilor 

a avut loc prin fraudă electorală”, raportat la prevederile art.15 alin. (3) „Cererea trebuie 

temeinic motivată şi însoţită de dovezile pe care se întemeiază. Lipsa probelor atrage 

respingerea cererii”. 

Toate cererile şi contestaţiile depuse la Biroul Electoral Central referitoare la anularea 

alegerilor şi renumărarea voturilor au fost respinse ca nefondate pe baza faptului că acestea nu 

au fost însoţite de probe din care să rezulte că procesul votării a fost viciat astfel încât să fie 

modificată atribuirea mandatelor sau a faptului că cei care au făcut contestaţiile nu aveau 

calitatea necesară. 

Rezultatele alegerilor din 30 noiembrie 2008 pentru Camera Deputaţilor şi Senat au 

devenit oficiale după publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 5 

decembrie 2008. 

 

 

STUDIU COMPARATIV PRIVIND REPARTIZAREA MANDATELOR 

 

Ca urmare a numeroaselor discuţii pe tema repartizării mandatelor la alegerile 

Camerei Deputaţilor şi Senatului din 30 noiembrie 2008, prezentăm mai jos repartizarea 

mandatelor în cazul unui scrutin majoritar uninominal cu un tur şi respectiv cu două tururi de 

scrutin (caz în care prezentăm numărul candidaţilor care ar fi fost prezenţi în al doilea tur de 

scrutin). 

În cazul unui scrutin majoritar cu un singur tur similar celui pentru alegerea 

preşedintelui de consiliu judeţean, presupunând că electoratul ar fi avut aceleaşi opţiuni, 

situaţia înregistrată ar fi fost următoarea: 
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SENAT 

 

 

Competitori 
electorali PDL 

PSD+ 
PC PNL UDMR

Nr. 
mandate 58 55 15 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Număr de candidaţi care câştigă din primul tur 
Senat

58

15

55

9

PD-L PNL Alianţa PSD-PC UDMR
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CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

 

Competiori 
electorali PDL 

PSD+ 
PC PNL UDMR

Nr. 
mandate 138 117 37 23 

 

 

 

În cazul unui scrutin majoritar uninominal în două tururi similar celui pentru alegerea 

Preşedintelui României, presupunând că electoratul ar fi avut aceleaşi opţiuni, situaţia s-ar fi 

prezentat în felul următor: 

 

 

 

 

 

 

Număr de candidaţi care câştigă din primul tur 
Camera Deputaţilor 

138

37

117

23

PD-L PNL Alianţa PSD-PC UDMR
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SENAT 

 

 

 

 

Competitori 
electorali PDL 

PSD+ 
PC PNL UDMR Independent PVE 

Nr. 
candidaţi în 

turul 2 118 106 35 13 1 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Număr de candidaţi intraţi în turul 2 
Senat

118

35

106

13 11

PD-L PNL Alianţa PSD-PC UDMR Independent P.Verde Ecologist
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CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

 

Partide 
PDL 

PSD-
PC PNL UDMR Independent

Nr. 
candidaţi 
în turul 2 272 244 82 28 4 

 

Număr de candidaţi intraţi în turul 2 
Camera Deputaţilor

272

244

82
28 4

PD-L Alianţa PSD-PC PNL UDMR Independent
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VII. IREGULARITĂŢI ŞI DEFICIENŢE ÎN  

PROCESUL ELECTORAL 
 

 

Cu ocazia scrutinului din 30 noiembrie 2008, au fost înregistrate diverse nereguli, 

abateri de la prevederile legii, carenţe organizatorice şi disfuncţionalităţi care au făcut obiectul 

unor semnalări, întâmpinări şi contestaţii către birourile electorale de circumscripţie judeţene, 

către Biroul Electoral Central sau către organele abilitate să constate şi să sancţioneze 

respectivele fapte contravenţionale şi infracţiuni electorale – Ministerul Internelor şi Reformei 

Administrative şi Inspectoratele de Poliţie Judeţene. Totodată, o serie de informaţii provenind 

de la filialele teritoriale ale Autorităţii Electorale Permanente au evidenţiat şi alte aspecte 

negative privind comportamentul unor oficiali electorali, al unor categorii de votanţi, 

reprezentanţi ai partidelor, reprezentanţi ai mass-media sau ai societăţii civile a căror prezenţă 

în secţiile de votare a provocat perturbări în derularea procesului electoral. 

Potrivit comunicatelor emise de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, în 

ziua scrutinului s-au înregistrat 341 de incidente electorale din care 57,7% în mediul urban iar 

42,3% în mediul rural. Pentru neregulile constatate au fost întocmite 62 de dosare penale şi au 

fost aplicate 92 de sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 37.614 lei. De asemenea, în 

perioada campaniei electorale şi pe timpul organizării şi desfăşurării alegerilor au fost 

semnalate 1.470 de incidente, faţă de care au fost luate 1.378 de măsuri, fiind constatate 492 

infracţiuni şi s-au aplicat 893 sancţiuni contravenţionale cu o valoare totală a amenzilor de 

469.667 lei. După mediul de producere, 49,46% din incidentele au fost semnalate în mediul 

rural şi 50,54% în mediul urban. Din totalul de 492 de infracţiuni, 35,36% au fost încadrate la 

Legea nr. 35/2008 şi 64,64% la alte acte normative. Referitor la contravenţii, din totalul de 

893 de contravenţii, 84,32% au fost încadrate la Legea nr. 35/2008, 10,52% la Legea 61/1991 

şi 5,16% la alte acte normative. 
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 În perioada campaniei electorale, principalele nereguli semnalate au vizat următoarele 

aspecte: 

• nerespectarea prevederilor art. 39 alin. (6) din Legea nr. 35/2008 privind afişajul 

electoral, în ceea ce priveşte numărul afişelor amplasate pe panourile de afişaj 

electoral şi dimensiunea acestor afişe precum şi lipirea afişelor în locuri neautorizate; 
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• nerespectarea de către competitorii electorali a deontologiei electorale prevăzută de 

art. 35 alin. (4) şi art. 37 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 prin folosirea semnului 

electoral al  unui partid politic de către un alt partid politic (semnul electoral al PD-L) 

cât şi folosirea de afişe cu sintagma “Ruşine pentru PNL-PD-L” sau “Eşecul 

reformelor în învăţământ după 4 ani de PNL-PD-L” în judeţul Timiş sau în Bucureşti 

utilizarea de către Alianţa Politică PSD+PC a semnului electoral al PD-L pe afişe, 

bannere;  

• în afişele PD-L cu candidatul Dorin Gligor pentru Colegiul Uninominal al Camerei 

Deputaţilor nr. 1 Hunedoara a fost reprezentată imaginea unui copil, ceea ce 

contravine prevederilor art. 22 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului;  

• utilizarea de către PNL Braşov pe bannere şi afişe a imaginii Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Braşov – Aristotel Căncescu şi a Primarului Oraşului Râşnov – Adrian 

Veştea şi de către Alianţa Politică PSD+PC a imaginii primarului Filiaşi din judeţul 

Dolj; utilizarea de către un candidat din judeţul Cluj a steagului României şi Uniunii 

Europene în scrisori personalizate; 

• abuzuri ale primarului oraşului Braşov faţă de PNL prin încălcarea dispoziţiilor legale 

privind afişajul electoral la art. 39 alin. (5) din Legea nr. 35/2008 cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul că în zilele de 06 şi 07 noiembrie 2008, primarul 

Braşovului a trimis în mod abuziv organele de control ale Primăriei Braşov la cetăţenii 

din Braşov care aveau afişate bannere/mash-uri electorale ale Partidului Naţional 

Liberal;  

• distrugere de bannere şi casete electorale; 

• conflicte între simpatizanţii partidelor oponente sau altercaţii între staff-urile electorale 

(comuna Dăbuleni la o secţie de votare); 

• continuarea campaniei în ziua votării prin diferite metode (reclamaţii privind 

trimiterea de SMS-uri electorale sau prin Instant Messenger de către liderii UDMR în 

judeţul Bihor); 

• demararea campaniei electorale înainte de startul legal al acesteia pentru care nu există 

sancţiuni; 

Totodată, în ziua votării, principalele nereguli semnalate au fost următoarele: 
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• votarea pe liste suplimentare a membrilor şi  preşedinţilor birourilor secţiilor de votare 

ce nu aveau domiciliul în raza teritorială a colegiului pentru Camera Deputaţilor şi 

Senatului din care face parte şi secţia de votare respectivă (secţia nr. 78  din Braşov; 

1114, 59 şi 778 din Bucureşti); 

• necunoaşterea modului de legitimare şi eliberare a acreditărilor pentru observatori, 

ceea ce a condus la respingerea accesului în secţiile de votare a anumitor observatori 

(secţiile de votare 1, 116, 162, 179, 720 şi 946 din Bucureşti);   

• înţelegerea greşită a deciziei BEC privind interzicerea fotografierii sau filmării  

buletinului de vot astfel încât preşedinţii secţiilor de votare nu permiteau fotografierea sau 

filmarea în localul secţiei de votare (secţia de votare 203 din Brăila); 

• fotografierea buletinului de vot (secţia 202 din Galaţi); 

• la secţia de votare nr. 162 din Bucureşti, pe baza sesizării reprezentantului PNL în BEM,   s-

a constatat că preşedintele secţiei de votare este minor, respectiv împlineşte vârsta de 18 ani 

la 31 ianuarie 2009; 

• prezenţa în cadrul birourilor secţiilor de votare a persoanelor cu altă cetăţenie decât cea 

română sau a reprezentanţilor din partea partidelor (secţiile de votare nr. 3 şi 32 din  

Bucureşti); 

• unii reprezentanţi ai partidelor în birourile secţiilor de votare nu erau membri ai 

partidelor ce i-au desemnat ci ai altor partide; un membru al unei secţii de votare din 

judeţul Cluj era afin de gradul I cu un candidat în colegiul respectiv; un reprezentant al 

unui competitor electoral figura drept membru şi al Asociaţiei Pro Democraţia; 

• dispariţia ştampilelor cu menţiunea “VOTAT" (secţiile de votare 278, 647 şi 899 din  

Bucureşti; secţia de votare 125 din Galaţi) sau a cauciucului ştampilei cu menţiunea 

“VOTAT” (secţia de votare nr. 87 din Brăila şi secţia de votare 335 din Vâlcea); 

• pierderea sau sustragerea de buletine de vot sau ştampile (judeţul Gorj, judeţul Dolj 

comuna Seaca de Pădure; furt documente electorale de la tipografia Alma Print SRL 

din judeţul Galaţi); 

• unii preşedinţi, respectiv locţiitori, nu au participat la activitatea de  instruire întrucât au fost 

înlocuiţi în după-amiaza din preziua alegerilor, în apropierea orelor de sigilare a secţiilor; 

• insuficienta preocupare pentru însuşirea prevederilor legale şi a celorlalte acte 

normative a preşedinţilor, locţiitorilor şi membrilor birourilor secţiilor de votare, 

situaţie relevată atât pe parcursul desfăşurării procesului de votare dar mai ales în 

modul de întocmire a proceselor-verbale de constatare a rezultatului alegerilor; 
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• fişele F1 şi F2 nu au fost luate în calcul de toţi preşedinţii secţiilor de votare, 

considerându-le o pierdere de  timp sau au fost completate eronat; 

• alegătorul nu cunoaşte procedura de votare, în mod particular documentele cu care îşi 

poate exercita dreptul de a vota (insistă să voteze cu adresa de flotant sau de reşedinţă, 

având domiciliul în altă localitate sau ţară); 

• prezenţa persoanelor decedate în cadrul listelor electorale permanente; 

• înmânarea de buletine care aveau deja aplicată ştampila cu menţiunea “VOTAT”, dar 

care nu fuseseră introduse în urnă, unor persoane care nu şi-au exprimat opţiunea de 

vot; 

• neaplicarea pe actul de identitate a timbrului autocolant; înmânarea de buletine care nu 

aveau ştampila de control aplicată conform legii; 

• cele mai multe sesizări venite de la Birourile Electorale ale secţiilor de votare, au fost 

în legătură cu problema îndepărtării materialelor de propagandă electorală rămase din 

timpul campaniei pe o rază de 500 metri de clădirea secţiei de votare; 

• comercializarea de băuturi alcoolice în apropierea secţiilor de votare; 

• nelămuriri cu privire la procedura de deplasare a urnei mobile şi a actelor doveditoare; 

numeroase erori materiale în ceea ce priveşte completarea proceselor-verbale primare; 

• nereguli cu privire la deplasarea urnei mobile în comuna Periam din judeţul Timiş, în 

sensul că au fost eliberate certificate medicale la 200 cetăţeni, iar in ziua votării 3 

persoane dintre cele pe numele cărora s-au eliberat certificate s-au prezentat la secţia 

de vot ceea ce a condus la anularea alegerilor pe motiv de fraudă electorală iar în 

comuna Cetate, judeţul Dolj au fost depuse 400 de cereri de vot cu urna mobilă; 

• tentative de influenţare din partea membrilor secţiilor de votare a opţiunilor de vot ale 

cetăţenilor (secţia de votare nr.119 Găişeni, judeţul Giurgiu); 

• abuzuri ale primarilor din localităţile Segarcea, Podari şi Melineşti ce influenţau 

alegătorii, staţionând în faţa secţiilor de votare; 

• abuzuri ale membrilor birourilor secţiilor de votare (la secţiile de votare din 

municipiul Târgovişte, reprezentanţii unui partid politic aveau copii după listele 

electorale permanente, urmărind persoanele care se prezentau la vot şi transmiteau 

telefonic situaţia prezenţei la vot); 

• tentativa unor persoane acreditate pentru realizarea de sondaje, sau ca observatori, de a 

influenţa opţiunea de vot a alegătorilor. Exemplu: comuna Moţăieni, judeţul 

Dâmboviţa, o persoană acreditată de Radio Puls FM influenţa opţiunea de vot a 
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alegătorilor. În Colegiul 3 pentru Camera Deputaţilor din judeţul Dâmboviţa, 

reprezentanţi ai firmei S.C. PRO ACCENT S.R.L. îndrumă electoratul cum să voteze 

sau cu cine să voteze; 

• în comuna Costeşti au fost descoperite buletine de vot din Colegiul Râmnicu Vâlcea 

Sud pentru Camera Deputaţilor, unele dintre ele fiind chiar înmânate alegătorilor şi 

introduse în urnă. După ce membrii secţiei de votare au fost sesizaţi de un alegător 

care nu şi-a găsit candidatul pe care îl voia pe buletin, incidentul a fost anunţat verbal 

la BEJ şi s-a încheiat un proces verbal de anulare a buletinelor de vot rămase; 

• în urma primirii buletinelor de vot la oficiul sectorului 1 al municipiului Bucureşti s-a 

depistat un număr de 8400 buc. eronat tipărite şi sigilate la Colegiul 1 Camera 

Deputaţilor; 

• întreruperea procesului electoral: la Dăbuleni după ce un reprezentant al PD-L a 

reclamat faptul că în incinta secţiei s-ar afla un angajat al primăriei, dar şi un 

reprezentat al unui ONG care influenţează alegătorii, indicându-le cu cine să voteze şi 

o altă întrerupere la Jilava; în municipiul Drobeta Turnu Severin - secţia nr. 42, 

procesul de votare a fost întrerupt timp de o oră, între 8.30 şi 9.30, după ce un cetăţean 

a fost prins în cabina de vot având asupra sa un număr de trei buletine de vot; 

• reclamaţii privind turismul electoral practicat de competitorii electorali (primarul 

oraşului Făget, PD-L în judeţul Bistriţa-Năsăud, comuna Negrileşti judeţul Galaţi, 

comuna Sinteşti  din Judeţul Giurgiu, PSD în Lupeni, judeţul Timiş); 

• reclamaţii privind oferirea de bani şi alte foloase din partea partidelor (haine, alimente) 

în scopul determinării alegătorilor de a vota un anumit candidat; de exemplu în 

comuna Constantin Daicoviciu, judeţul Caraş-Severin în ziua votării reprezentanţii 

PSD continuau campania electorală prin acordarea unor plase cu alimente. 

Cu toate acestea, în marea majoritate a cazurilor, alegerile parlamentare s-au 

desfăşurat potrivit literei şi spiritului legii, în condiţii de corectitudine, de o manieră 

transparentă, într-un climat de competiţie democratică. 
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VIII. REPARTIZAREA MANDATELOR.  

LITIGIU POSTELECTORAL 
 

 

Lacunele Legii nr. 35/2008 în materia contenciosului electoral au determinat apariţia 

unei situaţii contrare dispoziţiilor constituţionale şi legale care privesc alegerile.  

 La solicitarea unui candidat la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2008, Curtea 

de Apel Bucureşti, prin Sentinţa Civilă nr. 3582 pronunţată la 19 decembrie 2008 a anulat în 

parte rezultatul procesului de repartizare a mandatelor de deputat la nivel naţional, respectiv a 

anulat în parte procesul-verbal al Biroului Electoral Central 8A privind rezultatele finale ale 

alegerilor pentru Camera Deputaţilor din data de 30 noiembrie 2008, nr. crt. 316, pct. 12 al 

Anexei 8A, reprezentând mandatul alocat UDMR în circumscripţia electorală nr. 43 din 

străinătate candidatului Iosif Koto. 

 Având în vedere faptul că detaliile acestui caz au putut fi aflate numai din presă şi 

numai după pronunţarea sentinţei, Autoritatea Electorală Permanentă nu a putut interveni în 

proces la judecata pe fond, ci abia în recurs, unde a formulat o cerere de intervenţie accesorie 

în favoarea recurentului căruia îi fusese anulat mandatul. 

În această cerere, Autoritatea Electorală Permanentă a arătat că sentinţa civilă 

pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti este lovită de nulitate absolută şi imposibil de 

executat pentru motivele redate mai jos. 

1. Din prevederile Legii nr. 35/2008 rezultă că judecarea de către instanţe a 

întâmpinărilor, contestaţiilor sau a oricăror alte cereri privind procesul electoral se poate face 

numai pe durata existenţei birourilor electorale şi a oficiilor electorale.  

Având în vedere că potrivit dispoziţiilor art. 15 alin. (6) din Legea nr. 35/2008: 

„Biroul Electoral Central îşi încetează activitatea după 48 de ore de la publicarea în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, a rezultatului alegerilor, potrivit prevederilor prezentului titlu”, 

acesta nu putea fi parte în judecată. Totodată, precizăm că din moment ce Biroul Electoral 

Central şi-a încetat existenţa, nici citarea şi nici comunicarea actelor de procedură nu s-a făcut 

cu respectarea procedurii prevăzute de lege, pe cale de consecinţă nefiind respectate dreptul 

fundamental la apărare şi principiul contradictorialităţii. 

2. Luând în considerare faptul că procesul-verbal emis de Biroul Electoral Central a 

fost asimilat de instanţa de fond unui act administrativ-individual, deoarece ar fi stabilit 
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drepturi şi obligaţii „in certa personam”, în speţă erau aplicabile prevederile art. 1 alin. (2) din 

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. În 

conformitate cu dispoziţiile menţionate, „Se poate adresa instanţei de contencios administrativ 

şi persoana vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ 

cu caracter individual, adresat altui subiect de drept.” 

Deşi legea nu precizează în mod expres, se deduce, din logica internă a textului că 

acţiunea trebuie formulată atât împotriva autorităţii publice pârâte cât şi împotriva 

beneficiarului actului, acesta din urmă având posibilitatea, în contradictoriu, să-şi formuleze 

apărările, în raport de susţinerile reclamantului.  

Având în vedere faptul că reclamantul a chemat în judecată, în calitate de pârât, doar 

Biroul Electoral Central, pentru a respecta principiul contradictorialităţii şi dreptul la apărare, 

instanţa de fond avea obligaţia să-l introducă în cauză pe candidatul al cărui mandat a fost 

anulat.  

 3. Totodată, în conformitate cu dispoziţiile art. 70 din Constituţia României, 

republicată şi ale art. 2 din Legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi senatorilor, 

validarea mandatelor de deputat sau de senator se face de către cele două Camere ale 

Parlamentului potrivit regulamentelor proprii.  În cadrul procedurii de validare, comisiile de 

validare specialitate ale celor două camere se pronunţă, printre altele: 

- asupra contestaţiilor conţinute în dosarele primite de la Biroul Electoral Central 

nesoluţionate sau a căror soluţionare s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor legale referitoare la 

procedura de soluţionare; 

- asupra îndeplinirii de către fiecare deputat sau senator a condiţiilor de eligibilitate. 

Astfel, validarea mandatelor de deputat sau senator este de competenţa exclusivă a 

celor două Camere ale Parlamentului, în virtutea autonomiei regulamentare conferite de 

Constituţia României, republicată. Intervenţia Curţii de Apel Bucureşti, după momentul 

validării mandatelor reprezintă o imixtiune în atribuţiile Parlamentului şi o încălcare a 

principiului separaţiei puterilor în stat. 

În concluzie, intervenţia Curţii de Apel Bucureşti în repartizarea şi atribuirea 

mandatelor, activităţi care sunt date de legiuitorul organic în competenţa exclusivă a birourilor 

electorale, implică modificarea subsecventă a întregii proceduri de repartizare şi atribuire a 

mandatelor, deja validată de Parlament. 

4. Algoritmul de atribuire a mandatelor a respectat întocmai prevederile art. 47 şi art. 

48 din Legea nr. 35/2008 cu  completările şi modificările ulterioare. 
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Domnul Iosif Koto a candidat din  partea UDMR în colegiul nr. 4, circumscripţia 

electorală nr. 43 – Străinătate şi a obţinut un număr de 34 de voturi valabil exprimate, în 

secţiile de votare de la nr. 192 la 221 şi nu a obţinut 46 de voturi aşa cum se precizează în 

sentinţă. 

Sentinţa civilă nr. 3582 din data de 19.12.2008 a Curţii de Apel Bucureşti este greşită 

întrucât  nu ţine cont de toate criteriile de atribuire a mandatelor, mai exact nu au fost luate în 

considerare prevederile art. 48 alin. (7) pct. a) din Legea nr. 35/2008, paragrafele:  „În situaţia 

în care s-a epuizat numărul de mandate cuvenite unui partid politic, unei alianţe politice sau 

unei alianţe electorale ori dintr-o circumscripţie electorală, operaţiunea se continuă fără 

acestea. Dacă numărul din lista ordonată pe ţară este mai mic decât repartitorul de 

circumscripţie electorală, se acordă un mandat”. 

Desfăşurarea mandatelor repartizate pe circumscripţii electorale a avut la bază datele 

centralizate de către Biroul Electoral Central în conformitate cu art. 48 alin. (7 ), pct. a) din 

Legea nr. 35/2008, în ANEXA 6A şi anume: 

Lista nr. 1 precizează numărul de mandate repartizate la nivel naţional, în etapa a II-a, 

pentru fiecare circumscripţie electorală - iar la poziţia 43 CE - Străinătate mai are de alocat 2 

mandate. 

După stabilirea Coeficientului electoral pe ţară de 19216,875, UDMR-ului, care a 

centralizat un număr de 153.735 de voturi valabil exprimate rămase neutilizate sau inferioare 

coeficientului electoral de circumscripţie, i-a revenit un număr de 8 mandate de repartizat, iar 

restului competitorilor electorali, respectiv: PDL 22 de mandate, PNL 22 de mandate şi 

alianţa PSD+ PC 19 mandate  ( a se vedea Lista nr. 5, din ANEXA 6A). 

S-a stabilit Repartitorul fiecărei circumscripţii electorale şi s-a trecut la desfăşurarea 

mandatelor conform datelor din Lista nr. 8  - ANEXA 6A, avându-se în vedere prevederile 

art. 48 alin. (7 ), pct. a) din Legea nr. 35/2008: „se procedează la repartizarea mandatelor pe 

circumscripţii electorale în ordinea partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, 

precum şi a circumscripţiilor electorale din lista ordonată pe ţară, astfel: primul număr din 

lista ordonată pe ţară se împarte la repartitorul circumscripţiei electorale de la care provine, 

rezultând numărul de mandate ce îi revin în circumscripţia electorală respectivă. În 

continuare, se procedează identic cu numerele următoare din lista ordonată pe ţară.” 

Lista nr. 8 a fost ordonată descrescător, la nivel naţional, după Valoare Produs din 

coloana marcată cu cifra 1, iar ultima coloană marcată cu cifra 4 este partea întreagă a calcului 

efectuat în coloana marcată cu cifra 3, şi avem 0 (zero) acolo unde Valoare Produs este mai 

mic decât Repartitor CE. 
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Conform precizării formulate la pct. 3 de mai sus, PNL a intrat în posesia mandatului 

de la poziţia nr. 79 CE- Maramureş, iar UDMR în posesia mandatului de la poziţia nr. 138 CE 

43- Străinătate,  ambii competitori au beneficiat de paragraful „Dacă numărul din lista 

ordonată pe ţară este mai mic decât repartitorul de circumscripţie electorală, se acordă un 

mandat”. 

Respectând ordinea din Lista nr. 8, Competitorii electorali au obţinut  mandatele  

alocate în Lista nr. 5 în circumscripţiile electorale şi la poziţiile din tabelul de mai jos: 

 

Nr. Mandat PD-L 

Circ.e. – Poz. 

PNL 

Circ.e. – Poz. 

PSD+PC 

Circ.e. – Poz. 

UDMR 

Circ.e. – Poz. 

1 DB-2 MH-1 BZ-3 SM-6 

2 TR-7 BV-4 GR-13 CJ-25 

3 VN-11 DB-5 IL-14 BV-40 

4 IF-17 BN-8 BH-16 AR-54 

5 MS-18 TR-9 GJ-19 MM-59 

6 VL-20 HD-10 SB-34 CV-63 

7 SB-22 GJ-12 VL-37 BH-65 

8 PH-23 BR-15 BR-38 CE 43-138 

9 BT-24 IL-21 CS-43  

10 VS-28 BT-26 MS-49  

11 AG-30 CT-27 B-53  

12 SV-33 SJ-29 GL-57  

13 CS-35 PH-31 AG-60  

14 GL-36 SV-39 IS - 61  

15 NT-41 CJ-45 OT-81  

16 BN-42 SM-48 HR-88  

17 MH-44 BC-58 CV-91  

18 AR-46 TM-68 CE 43-114  

19 AB-47 TL-72 CL-118  

20 HD-50 VS-75   

21 TL-51 DJ-76   

22 TM-66 MM-79   
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Respectându-se dublul criteriu şi anume numărul de mandate alocat competitorilor 

electorali  şi numărul de mandate din fiecare circumscripţie electorală ( conf. citatului de mai 

sus,  din lege) din tabelul  întocmit se desprind următoarele concluzii: 

- PDL a epuizat cele 22 de mandate repartizate la poziţia 66 din listă, CE-Timiş; 

- PNL a epuizat cele 22 de mandate repartizate la poziţia 79 din listă, CE- Maramureş; 

- alianţa PSD+ PC a epuizat cele 19 mandate repartizate la poziţia 118 din listă, CE- 

Călăraşi; 

- UDMR a epuizat cele 8 mandate repartizate la poziţia 138 din listă, CE-43 

Străinătate. 

Poziţia 101 din listă nu a revenit PNL întrucât această formaţiune politică a epuizat 

cele 22 de mandate la poziţia 79 CE- Maramureş, iar CE-43 Străinătate primeşte primul 

mandat la poziţia nr. 114 pentru alianţa PSD+ PC care nu epuizase numărul de mandate 

alocat, iar cel de al doilea mandat revine UDMR la poziţia 138, conform ordinii din listă, 

acesta fiind cel de al optulea mandat, ultimul alocat.  

În ceea ce priveşte posibilitatea executării sentinţei civile nr. 3582/19.12.2008 

precizăm că aceasta este lipsită de efecte juridice. 

Potrivit art. 15 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 35/2008, Biroul Electoral Central are 

competenţă exclusivă în stabilirea „la nivel naţional a numărului de mandate ce revin în 

fiecare circumscripţie electorală fiecărui partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, 

organizaţie a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale, candidat independent care 

participă în alegeri în condiţiile prezentului titlu”. Având în vedere că Biroul Electoral Central 

are o existenţă limitată în timp de obiectivul pentru care este constituit, respectiv buna 

organizare şi desfăşurare a unui scrutin care se încheie prin publicarea rezultatelor alegerilor 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, reînfiinţarea Biroului Electoral Central pentru 

punerea în executare a sentinţei este imposibilă. 

Pe de altă parte, anularea în parte a procesului-verbal emis de Biroul Electoral Central 

nu este suficientă pentru a-l lipsi de mandat pe candidatul amintit mai sus deoarece mandatul 

i-a fost acordat acestuia de Biroul electoral de circumscripţie pentru românii cu domiciliul sau 

reşedinţa în afara ţării şi nu de Biroul Electoral Central. În acest sens menţionăm că, 

dispoziţiile art. 48 alin. (8) din Legea nr. 35/2008 stabilesc că „Alocarea pe colegii 

uninominale şi atribuirea de mandate candidaţilor se face de către biroul electoral de 

circumscripţie, avându-se în vedere numai competitorii electorali care au întrunit pragul 

electoral prevăzut la art. 47 alin. (2), în mod distinct pentru Camera Deputaţilor şi pentru 

Senat.” 
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IX. CONCLUZII 
 

 

Alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din 30 noiembrie 2008 au generat 

dezbateri vii în societatea românească, introducerea votului uninominal care a stat la baza 

noului sistem electoral fiind considerată de către majoritatea liderilor partidelor politice din 

România un progres faţă de sistemul electoral anterior şi o speranţă că reforma clasei politice 

din România este încă posibilă. Cu toate acestea, după anunţarea rezultatelor, reprezentanţi ai 

întregului spectru politic, dar şi ai societăţii civile, au criticat funcţionarea efectivă a 

sistemului, din diferite raţiuni, exprimându-se intenţia schimbării acestuia în viitorul apropiat.  

Deşi introducerea votului uninominal a fost mobilul modificării sistemului electoral, 

rezultatele au relevat că doar 21% dintre senatori şi 26% dintre deputaţi au intrat in Parlament 

prin vot direct (întrunind peste 50% din sufragiile exprimate), în vreme ce restul candidaţilor 

au beneficiat de un sistem de redistribuire, fiind astfel posibil ca un candidat care a întrunit 

16.000 de voturi  în favoarea sa să nu intre în Parlament, în timp ce alţi candidaţi să obţină 

mandate cu doar 1.000 de voturi sau chiar 34. Un caz paradoxal a fost cel al candidatului 

UDMR, Iosif Koto, care a obţinut un mandat cu doar 2% din voturile exprimate în colegiul 

său. În vreme ce candidatul PSD Lucian Băluţ, plasat pe locul întâi în colegiul din Constanţa 

în care a candidat cu 49,6% din voturi, nu a obţinut un mandat. 

Sistemul electoral nou adoptat s-a dovedit astfel unul relativ complicat ce a generat 

două clase diferite de aleşi – unii care au acces în Parlament pe baza întrunirii majorităţii 

voturilor valabil exprimate în colegiile uninominale în care au candidat, alţii care nu au 

reprezentat nici prima şi, în unele cazuri, nici a doua opţiune a alegătorilor dintr-un colegiu 

uninominal, câştigând, totuşi, mandate în urma redistribuirii voturilor în detrimentul altor 

candidaţi mai bine situaţi. Legătura dintre alegători şi aleşi, în aceste cazuri, a părut una 

artificială şi lipsită de substanţă atâta vreme cât ea nu a urmat ierarhia stabilită de votul 

popular. Procedura de calcul a mandatelor a ţinut în suspans până în ultima clipă candidaţii 

care nu au reuşit să-şi adjudece mandatul în prima fază cu un procent de peste 50%, aceasta 

fiind una complicată şi relativ greu de anticipat. 

Redistribuirea a fost apreciată ca inechitabilă atât de către politicieni, cât şi de către 

electorat, considerându-se că trebuie găsită o soluţie mai bună de repartizare a mandatelor, 

astfel încât candidaţii care obţin cele mai multe voturi în colegiile în care candidează să nu 

mai poată fi dezavantajaţi, chiar dacă aceştia contribuie la desemnarea ca parlamentari a unor 
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colegi de partid din alte judeţe. Trebuie precizat că sistemul, deşi a dezavantajat pe unii 

candidaţii, în ansamblu, reflectă proporţional opţiunile politice ale românilor. 

Deşi una dintre prevederile Legii nr. 35/2008 a fost aceea de a asigura reprezentarea 

parlamentară a românilor care trăiesc în afara graniţelor prin repartizarea a două mandate de 

senator şi a patru mandate de deputat acestora, rata de participare la vot a arătat că pentru 

Camera Deputaţilor s-a înregistrat o medie de 5.890 voturi pentru un mandat de deputat în 

circumscripţia 43 Străinătate, în timp ce media înregistrată pentru un mandat de deputat la 

nivel naţional a fost de 21.997,5 voturi. Pentru Senat s-a înregistrat o medie de 11.730,5 

voturi pentru un mandat de senator în circumscripţia 43 Străinătate şi respectiv de 50.848,8 

voturi pentru un mandat de senator la nivel naţional. Diferenţele dintre aceste date relevă 

faptul că reprezentativitatea românilor care trăiesc în afara graniţelor este, în continuare, una 

redusă. 

Un fenomen îngrijorător înregistrat la aceste alegeri l-a constituit scăderea ratei de 

participare la vot până la nivelul de 39,20% dintre cetăţenii cu drept de vot.  Tendinţa de 

diminuare a participării electorale, observată şi cu ocazia ultimelor scrutine desfăşurate în 

România, a fost accentuată de restricţionarea folosirii listelor suplimentare, precum şi de 

nereglementarea în legislaţia românească a votului prin corespondenţă şi a votului electronic 

care în statele unde a fost introdus a dus la o creştere a ratei de participare la vot. Trebuie 

precizat însă că reglementarea votului prin corespondenţă şi a celui electronic, impun costuri 

ridicate şi că aceste modalităţi de vot trebuie mai întâi testate în cadrul unor programe-pilot 

derulate la nivel local pentru eliminarea oricăror suspiciuni de fraudă.  

În ceea ce priveşte reprezentativitatea femeilor la aceste alegeri parlamentare, din 

7.717 candidaţi pentru Camera Deputaţilor, doar 917 au fost femei, iar la Senat din 895 

candidaţi, numai 98 au fost femei. Rezultă astfel că ponderea femeilor în rândul candidaţilor 

la Camera Deputaţilor a fost de 11,8%, iar pentru Senat de 10,9%. În privinţa rezultatelor, din 

cele 453 de mandate distribuite, doar 44 de femei au reuşit să acceadă în Parlament, ceea ce 

reprezintă 9,7%, o medie situată sub cea a statelor membre ale Uniunii Europene. Comparativ, 

în Parlamentul României ales la 28 noiembrie 2008, din totalul de 469 de mandate, 46 au fost 

obţinute de femei, reprezentând un procent de 9,8%, în vreme ce în Parlamentul din 1990-

1992 au fost alese 23 de femei, iar în cel din perioada 2000-2004 au fost alese 52. 

Un aspect de care va trebui să se ţină seama în eventualitatea modificării sistemului 

electoral este ca aceasta să nu aibă loc cu numai câteva luni înainte de alegeri, fără o 

prealabilă înţelegere a noului sistem electoral de către alegători. Această înţelegere 
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favorizează percepţia transparenţei şi a predictibilităţii sistemului, creând premisele creşterii 

dinamicii participării la vot. 

În concluzie, la schimbarea unui sistem electoral, câteva premise trebuie avute în 

vedere şi anume:  

 1. Nici un sistem nu este perfect. 

 2. Fiecare sistem are mai multe dezavantaje. 

 3. Nici un sistem electoral nu este simplu de aplicat şi de înţeles, întrucât fiecare are 

complexitatea lui matematică şi, din acest punct de vedere, niciodată electoratul nu va fi 

suficient de pregătit pentru a-l asimila şi descifra. Înţelegerea vine pe parcurs, în mod empiric. 

Reorientări de acest gen sunt posibile – pentru a da rezultate scontate – doar prin modificări 

succesive, graduale, ale sistemului electoral. 

 4. Schimbarea sistemului electoral trebuie operată cu cel puţin un an înaintea 

scrutinului şi numai în urma unor dezbateri ample care să includă şi experţi în dreptul 

electoral. 

5. Un sistem electoral nu înseamnă numai modul de scrutin sau metoda de 

transformare a voturilor în locuri. Un sistem electoral înglobează şi listele electorale, logistica 

electorală, organismele electorale, campania electorală, depunerea candidaturilor, 

desfăşurarea votării, sancţiunile pentru încălcarea legii, contenciosul electoral, obligaţiile 

autorităţilor publice care privesc organizarea şi desfăşurarea alegerilor. Aceste aspecte pot şi 

trebuie să constituie obiectul unui demers legislativ separat pentru a evita modificarea 

regulilor de procedură electorală la fiecare schimbare a modului de scrutin. 

În cele ce urmează, supunem atenţiei unele deficienţe de ordin legislativ ale Legii nr. 

35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ce vor trebui analizate şi corectate în 

vederea perfecţionării cadrului normativ de organizare a alegerilor. 

 

 Exercitarea dreptului de vot 

 Dispoziţiile Legii nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare nu 

reglementează situaţia alegătorilor care, din motive obiective, nu pot vota la secţia de votare 

unde îşi au domiciliul, cum ar fi militarii aflaţi în misiune pe diverse teatre de operaţiuni. 

 Pe de altă parte, prevederile referitoare la condiţiile de utilizare a urnei speciale, nu 

asigură în mod efectiv posibilitatea mai multor categorii de persoane de a-şi exercita dreptul 

de vot. În acest sens, menţionăm, persoanele aflate în spitale, maternităţi, sanatorii, case de 

invalizi, cămine de bătrâni, centre de îngrijire, asistenţă şi recuperare a persoanelor cu 
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handicap, persoanele arestate preventiv şi persoanele aflate în executarea unei pedepse 

privative de libertate cărora nu li s-au interzis drepturile electorale.  

 Astfel, prevederile ultimei teze a art. 42 alin. (221) din Legea nr. 35/2008 stabilesc că 

urna specială se poate deplasa numai în raza teritorială arondată la respectiva secţie de votare. 

Însă, în conformitate cu dispoziţiile alin. (223) al aceluiaşi articol, pot vota prin intermediul 

urnei speciale numai persoanele care domiciliază în raza teritorială a secţiei de votare 

respective. Totodată, potrivit art. 711, pentru a vota persoanele arestate preventiv şi persoanele 

aflate în executarea unei pedepse privative de libertate cărora nu li s-au interzis drepturile 

electorale trebuie să domicilieze în unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află 

locul de detenţie. 

 Având în vedere că, în majoritatea covârşitoare a cazurilor, persoanele amintite mai 

sus nu se află la domiciliu sau în localitatea de domiciliu în ziua alegerilor, rezultă că nu pot 

vota prin intermediul urnei speciale. Pentru a le asigura dreptul de vot, respectând în acelaşi 

timp trăsătura uninominală a sistemului, este necesar să se prevadă că aceste persoane pot 

vota prin intermediul urnei speciale de la cea mai apropiată secţie de votare de locul unde sunt 

internate sau deţinute, dacă acesta se află în raza colegiului uninominal pentru Camera 

Deputaţilor în care domiciliază. 

 

Pragul electoral 

 Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare stabileşte pentru partidele 

politice un prag electoral de 5% din voturile valabil exprimate pe întreaga ţară iar pentru 

alianţele politice sau electorale un prag electoral cu 3% mai mare  pentru al doilea membru al 

alianţei şi, pentru fiecare membru al alianţei, începând cu al treilea, câte un procent din 

voturile valabil exprimate pe întreaga ţară, fără a se putea depăşi 10% din aceste voturi.  

 Totodată, prevederile aceluiaşi act normativ instituie un prag electoral alternativ 

valabil pentru toate formaţiunile politice care participă la alegeri. Astfel, pragul electoral se 

consideră a fi îndeplinit pentru Camera Deputaţilor şi Senat, prin îndeplinirea cumulativă a 

condiţiei obţinerii a 6 colegii uninominale pentru Camera Deputaţilor şi a 3 colegii 

uninominale pentru Senat, în care candidaţii partidelor politice, alianţelor politice sau 

electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale se situează pe 

primul loc, în ordinea numărului de voturi valabil exprimate. 

 Prin stabilirea unui prag electoral valabil atât pentru partidele politice cât şi pentru 

alianţele politice sau electorale, Legea nr. 35/2008 nu asigură egalitatea competiţiei electorale,  

fapt contrar literei şi spiritului dispoziţiilor articolului 8 din Constituţia României, republicată. 
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Acest text consacră, în cadrul pluralismului politic din societatea româneasca - conceput ca o 

garanţie a democraţiei noastre constituţionale, principiul egalităţii de şanse a tuturor partidelor 

politice.  

 Este neîndoielnic faptul că, în condiţiile actuale, competiţia între un partid sau partide 

concurând singure şi coaliţii de partide este inegală; principiul egalităţii şanselor nu numai că 

este compromis, dar conduce chiar la rezultate contrare, cum ar fi acela al reprezentării în 

Parlament a unor formaţiuni politice care, dacă nu s-ar fi coalizat, nu ar fi putut realiza pragul 

electoral prevăzut de lege, în detrimentul altora care au concurat totuşi singure şi nu au 

realizat pragul minim, nefiind astfel reprezentate în Parlament. 

 Având în vedere cele de mai sus, pragul alternativ prevăzut de Legea nr. 35/2008 nu 

asigură egalitatea şanselor formaţiunilor politice care iau parte la procesul electoral, fiind 

necesară stabilirea unui prag electoral alternativ mai mare faţă de cel actual pentru alianţele 

electorale şi politice. 

 

 Anularea alegerilor 

 Dispoziţiile art. 2 pct. 34 din Legea nr. 35/2008 stabilesc că prin alegeri parţiale se 

înţeleg alegerile organizate în cazul anulării alegerilor într-o circumscripţie electorală, precum 

şi în cazul în care un mandat de deputat sau de senator a devenit vacant. 

 Totodată, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1) lit. g), Biroul Electoral 

Central anulează alegerile dintr-o secţie de votare în cazul în care constată că votarea sau 

stabilirea rezultatului alegerilor a avut loc prin fraudă electorală. La aceste dispoziţii se 

adaugă cele de la alineatul (3) al aceluiaşi articol care privesc cererea de anulare a alegerilor 

dintr-un colegiu uninominal.  

 Având în vedere faptul că Biroul Electoral Central poate anula numai alegerile din 

secţiile de votare în care s-a constatat frauda electorală se impune corelarea prevederilor art. 2 

pct. 34 şi art. 15 alin. (3) cu dispoziţiile art. 15 alin. (1) lit. g). 

 Considerăm că, dat fiind faptul că Legea nr. 35/2008 prevede competenţa Biroului 

Electoral Central de a anula alegerile fără a dispune cu privire la imposibilitatea anulării 

alegerilor după ce mandatele au fost validate de Parlament, se pot ivi situaţii asemănătoare 

celei prin care Curtea de Apel Bucureşti, în temeiul Legii nr. 554/2004 a contenciosului 

administrativ, a anulat parţial procesul-verbal al Biroului Electoral Central privind rezultatele 

finale ale alegerilor pentru Camera Deputaţilor. 
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 Contenciosul electoral 

 În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 35/2008, cu modificările şi completările 

ulterioare, soluţionarea litigiilor electorale este realizată de birourile electorale şi oficiile 

electorale, precum şi de instanţele judecătoreşti. 

 Întrucât birourile electorale şi oficiile electorale sunt doar jurisdicţii administrative iar 

nu jurisdicţii judiciare, înseamnă că, în temeiul art. 21 din Constituţia României, republicată, 

împotriva actelor lor există acces în justiţie, deci la instanţele judecătoreşti1. 

 Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, nu reglementează expres 

decât în unele situaţii atacarea în justiţie a actelor birourilor electorale şi oficiilor electorale. 

Consecinţa este că, în celelalte cazuri, accesul  în justiţie, întemeiat pe dispoziţiile 

constituţionale şi confirmat de Curtea Constituţională2 şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie3, se 

face potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare. Acest lucru determină însă existenţa unor termene lungi de acţiune în justiţie şi de 

exercitare a căilor judiciare de atac, cu consecinţa inaplicabilităţii procedurilor extrem de 

rapide din legislaţia electorală sau a soluţionării judiciare a litigiului cu mult după terminarea 

procesului electoral.  

 Procedurile de soluţionare a cererilor în materie electorală trebuie să asigure 

operativitatea în rezolvarea tuturor problemelor legate de desfăşurarea alegerilor, precum şi 

stabilitatea rezultatelor acestora, deoarece aplicarea în această materie a regulilor de drept 

comun ar însemna, practic, să se împiedice desfăşurarea alegerilor sau să se pună sub semnul 

incertitudinii un timp îndelungat rezultatele alegerilor. 

 Pentru a asigura atât realizarea dispoziţiilor constituţionale privind liberul acces în 

justiţie cât şi respectarea caracterului specific al procedurilor de soluţionare a cererilor privind 

procesul electoral, se impune introducerea în Legea nr. 35/2008, cu modificările şi 

completările ulterioare, a unor dispoziţii exprese referitoare la posibilitatea atacării în justiţie a 

                                                 
1 Curtea Constituţională a reţinut că, „hotărârile birourilor electorale sunt pronunţate în cadrul jurisdicţiilor 
specifice activităţii electorale, şi ele nu exclud accesul liber la justiţie. Aceste hotărâri, fiind acte cu caracter 
jurisdicţional ale organelor administrative, pot fi atacate în justiţie de către cei interesaţi, în condiţiile Legii 
contenciosului administrativ nr. 29/1990.” - Decizia Curţii Constituţionale nr. 325/2004 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (3), (4) şi (5), art. 33 alin. (4) şi art. 35 din Legea nr. 67/2004 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 969 din 21 octombrie 2004. 
2 Idem. 
3 „Hotărârile emise de Biroul Electoral Judeţean şi Biroul Electoral Central au caracterul unor acte 
administrative care sunt supuse controlului judecătoresc. A exclude aceste acte de la controlul judecătoresc ar 
echivala cu o denegare de dreptate, cu o încălcare a prevederilor constituţionale (art.21) unde în alin. (2) se 
dispune că nici o lege nu poate îngrădi dreptul persoanei fizice sau juridice de a se adresa justiţiei” - I.C.C.J., 
secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr.5559 din 30 iunie 2004. 
 



 143

actelor adoptate de birourile electorale şi oficiile electorale, termenele de exercitare a căilor de 

atac şi de soluţionare a acestora, precum şi la sancţiunile nerespectării acestor dispoziţii. 

 Totodată, pentru a-şi îndeplini obligaţia de a asigura aplicarea unitară a legislaţiei 

electorale, prevăzută de art. 63 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 Autoritatea Electorală 

Permanentă are nevoie de pârghiile legale necesare pentru a participa în orice proces aflat pe 

rolul unei instanţe de judecată, care are ca obiect o întâmpinare, contestaţie sau orice altă 

cerere privind procesul electoral. 

 Pentru a evita apariţia unor situaţii privind contenciosul electoral de genul celor 

menţionate la capitolul VIII din prezentul raport, în unele state, legislaţia electorală a 

încredinţat atribuţiile de organizare şi supraveghere a alegerilor unui organism de 

management electoral, iar atribuţiile care ţin de domeniul contenciosului electoral unei 

instituţii distincte, care poartă de regulă  denumirea de tribunal electoral4.  

 

 Alegerile parţiale 

 Dispoziţiile art. 2 pct. 34 din Legea nr. 35/2008 stabilesc că prin alegeri parţiale se 

înţeleg alegerile organizate în cazul anulării alegerilor într-o circumscripţie electorală, precum 

şi în cazul în care un mandat de deputat sau de senator a devenit vacant. 

 Pe de altă parte, la art. 48 alin. (16) sunt prevăzute expres şi limitativ situaţiile în care 

au loc alegeri parţiale, respectiv, în caz de încetare a mandatului unui deputat sau senator. 

Cazurile de încetare a mandatului de parlamentar sunt expres şi limitativ prevăzute de 

Constituţia României, republicată, acestea fiind ajungerea la termen a mandatului, demisia, 

pierderea drepturilor electorale, incompatibilitatea ori decesul. 

                                                 
4 Este cazul Mexicului în care funcţionează Institutul Federal Electoral (IFE) şi Tribunalul Electoral al Puterii 
Judecătoreşti a Federaţiei (TRIFE). Organizarea alegerilor federale se realizează în Mexic prin intermediul IFE, 
organism public autonom care are personalitate juridică şi patrimoniu proprii. Creat în 1990, IFE are în structura 
sa servicii de conducere, execuţie, tehnice şi de control. Printre activităţile sale se numără instruirea civică, 
informarea cetăţenilor, recensământul alegătorilor, întocmirea listelor electorale, organizarea scrutinului în ziua 
de votare şi numărarea voturilor. Înfiinţat în 1996, TRIFE este autoritatea jurisdicţională supremă în materie 
electorală. TRIFE este competent să rezolve in mod definitiv şi irevocabil, recursurile care intervin în materie 
electorală federală. Este instanţa supremă în materia alegerilor pentru membrii Adunării Districtului federal şi 
este competent să soluţioneze cazurile de revizuire a Constituţiei în materie electorală, precum şi petiţiile privind 
actele sau deciziile definitive ale autorităţilor competente să organizeze, proclame sau să soluţioneze problemele 
electorale ale organelor federative care încalcă prevederile Constituţiei mexicane. În mod similar, în Chile 
funcţionează două organisme distincte: Serviciul Electoral şi Tribunalul Electoral Calificativ, iar în Peru 
activităţile specifice procesului electoral sunt coordonate de trei organisme distincte: Biroul Naţional pentru 
Procese Electorale, Registrul Naţional de Identificare şi Stare Civilă şi Tribunalul Naţional pentru Alegeri. În 
alte state, legiuitorul a optat pentru crearea unor organisme unice, cu atribuţii mixte precum Tribunalul Electoral 
Central din Republica Dominicană, care reuneşte competenţe administrative, de reglementare şi jurisdicţionale şi 
Curtea Electorală Naţională din Bolivia, care îmbină atribuţiile de administrare a procesului electoral cu cele de 
instanţă de contencios electoral. 
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 Corelarea dispoziţiilor legale sus amintite se impune cu atât mai mult cu cât, alegerile 

parţiale se desfăşoară într-un singur tur, cel mai bine clasat candidat urmând a fi declarat 

câştigător. Ar rezulta astfel că, şi în cazul anulării alegerilor dintr-o circumscripţie electorală 

de către o instanţă judecătorească, posibilitate care rezultă din lacunele legii, în noul scrutin 

cel mai bine clasat candidat urmează a fi declarat câştigător. 

 Totodată, menţionăm că reglementarea lacunară a alegerilor parţiale reprezintă o 

atingere adusă mandatului Parlamentului aşa cum este prevăzut de prevederile art. 63 alin. (1) 

din Constituţia României, republicată. 

 Astfel, alegerile parţiale pot determina modificarea substanţială a configuraţiei politice 

a fiecărei Camere rezultată din alegerile generale. Acest lucru este posibil deoarece lipsa 

supleanţilor în sistemul electoral prevăzut de Legea nr. 35/2008, cu modificările şi 

completările ulterioare implică organizarea frecventă de alegeri parţiale pentru ocuparea 

locurilor rămase vacante, pentru desemnarea câştigătorilor alegerilor parţiale nefiind folosit 

sistemul proporţional prevăzut pentru alegerile generale ci un sistem electoral majoritar cu un 

singur tur de scrutin. Mai mult, luând în considerare faptul că legea nu precizează cine poate 

participa la alegerile parţiale rezultă că la alegerile parţiale pot participa şi formaţiuni politice, 

care la alegerile generale nu au îndeplinit pragul electoral. 

 Având în vedere cele de mai sus propunem ca la alegerile parţiale să poată participa 

numai partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care, la 

alegerile generale, au îndeplinit pragul electoral prevăzut de prezentul titlu, individual sau 

într-o alianţă politică ori electorală.  

 

Alte aspecte constatate 

Legea nr. 35/2008 nu reglementează modul de calcul al termenelor pe ore, ci numai pe 

zile. Potrivit art. 32 alin. (5), contestaţiile privind admiterea sau respingerea candidaturilor se 

soluţionează în termen de 48 de ore de la înregistrare de către tribunalul în a cărui rază 

teritorială se află circumscripţia electorală.  Având în vedere că o organizaţie a unei minorităţi 

naţionale poate propune acelaşi candidat pentru mai multe colegii uninominale aparţinând 

unor circumscripţii electorale diferite, considerăm că trebuie stabilită instanţa competentă să 

soluţioneze contestaţiile privind admiterea sau respingerea de către Biroul Electoral Central a 

candidaturilor unice la nivel naţional pentru Camera Deputaţilor propuse de organizaţiile 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. 

Întrucât au existat interpretări neunitare ale art. 16 alin. (3) şi (5) din lege, considerăm 

că trebuie prevăzut în mod expres că o alianţă politică sau electorală între două sau mai multe 
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partide politice parlamentare sau neparlamentare, care participă la alegeri într-o 

circumscripţie, are dreptul la un singur reprezentant în biroul electoral al circumscripţiei 

respective. 

Numeroase probleme de interpretare au fost şi în cazul prevederilor art. 8 alin. (4) din 

lege, potrivit cărora membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum şi persoanele 

însărcinate cu menţinerea ordinii votează la secţia de votare la care îşi desfăşoară activitatea 

doar dacă domiciliază pe raza acelui colegiu uninominal în care se află secţia de votare 

respectivă şi sunt arondaţi, conform domiciliului, în altă secţie de votare a aceluiaşi colegiu 

uninominal. 

Deşi Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale de Integritate prevede, la art. 40 alin. (2), că Biroul Electoral Central şi biroul 

electoral de circumscripţie transmit un exemplar al declaraţiilor de avere şi de interese la 

Agenţie în termen de cel mult 48 de ore de la depunere, considerăm că această obligaţie a 

birourilor electorale trebuie introdusă şi în Legea nr. 35/2008. 

La stabilirea modalităţii de completare a birourilor electorale de circumscripţie nu s-a 

ţinut cont de semnificaţia expresiei „partide politice parlamentare” de la art. 2 pct. 61 din lege. 

Potrivit prevederilor art. 41 alin. (4), materialele necesare birourilor electorale ale 

secţiilor de votare se predau de primari, pe bază de proces-verbal, preşedinţilor birourilor 

electorale ale secţiilor de votare cu cel puţin două zile înainte de data alegerilor. După preluarea 

buletinelor de vot şi a ştampilelor, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare asigură 

păstrarea acestora în deplină siguranţă. Potrivit alin. (6) şi (7) ale aceluiaşi articol, preşedintele 

dispune fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot abia în preziua alegerilor, la ora 

18.00. Legea nu prevede însă modalitatea în care preşedintele biroului electoral al secţiei de 

votare ar putea asigura păstrarea buletinelor de vot şi a ştampilelor în deplină siguranţă imediat 

după preluarea lor. 

De asemenea, nu se face referire nici la modalitatea de asigurare a condiţiilor necesare 

consultării de către alegători a copiilor de pe listele electorale permanente, iar pentru că 

afişarea acestora nu este interzisă în mod expres de lege, s-a considerat, în unele cazuri, că prin 

afişare au fost asigurate condiţiile de consultare a lor de către alegători. 

În caz de neefectuare sau efectuare necorespunzătoare a unor atribuţii ce revin diferitelor 

instituţii şi organisme implicate în procesul electoral, legea electorală nu prevede sancţiuni.  

Interzicerea şi sancţionarea accesului în cabinele de vot cu orice fel de aparatură de 

înregistrare sau preluare de imagini ar fi o măsură care ar asigura caracterul secret şi liber exprimat 

al votului. 
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Alte măsuri necesare pentru buna desfăşurare a votării ar fi şi reglementarea modalităţii 

de acces a persoanelor acreditate la operaţiunile birourilor şi oficiilor electorale, astfel încât 

fluxul acestora în şi din incinta birourilor şi oficiilor electorale să nu perturbe desfăşurarea în 

bune condiţii a operaţiunilor electorale, precum şi interzicerea comercializării şi consumului 

băuturilor alcoolice în spaţiul de protecţie a localului de vot, în ziua votării. 

Pentru eliminarea suspiciunilor privind utilizarea ştampilelor cu menţiunea “VOTAT” 

după încheierea votării, se impune introducerea obligaţiei preşedinţilor birourilor electorale 

ale secţiilor de votare de a le sigila imediat după încheierea votării, în prezenţa membrilor. 
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ANEXA NR. 1 
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Tipologia localurilor în care au fost organizate secţii de votare 
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ALBA 1 427 30 69 32 33 239 6 5 1 12 106 71 250 
ARAD 2 413 47 95 30 34 178 5 4 5 15 107 58 248 
ARGES 3 491 13 72 40 35 308 6 1 2 14 127 45 319 
BACAU 4 601 27 31 47 42 434 4 2 3 11 165 53 383 
BIHOR 5 641 31 145 64 40 315 8 5 3 30 175 34 432 
BISTRITA-NASAUD 6 312 25 63 24 14 172 1 0 2 11 56 26 230 
BOTOSANI 7 415 8 38 19 43 300 0 0 0 7 107 36 272 
BRASOV 8 467 21 73 43 87 226 5 2 3 7 262 46 159 
BRAILA 9 280 1 32 21 27 194 2 0 0 3 145 19 116 
BUZAU 10 414 15 45 28 41 268 2 1 0 14 101 30 283 
CARAS-SEVERIN 11 365 12 80 27 40 184 7 2 2 11 90 66 209 
CALARASI 12 234 5 5 18 16 185 1 0 0 4 65 15 154 
CLUJ 13 588 33 85 35 70 316 2 4 5 38 242 6 340 
CONSTANTA 14 507 5 44 43 74 297 6 5 4 29 254 68 185 
COVASNA 15 201 24 69 18 19 62 0 3 1 5 59 22 120 
DAMBOVITA 16 425 8 29 44 33 303 1 2 0 5 85 44 296 
DOLJ 17 516 13 69 59 58 298 4 0 8 7 194 25 297 
GALATI 18 433 2 30 33 53 306 4 0 1 4 209 7 217 
GIURGIU 19 235 7 18 15 11 174 2 0 0 8 48 14 173 
GORJ 20 316 7 40 12 26 216 0 1 1 13 69 45 202 
HARGHITA 21 270 24 76 13 18 125 1 2 0 11 62 19 189 
HUNEDOARA 22 514 20 141 24 30 256 9 6 1 27 175 73 266 
IALOMITA 23 211 6 28 17 15 133 6 1 0 5 66 16 129 
IASI 24 676 6 22 43 85 494 2 7 6 11 257 24 395 
ILFOV 25 200 7 8 12 14 146 2 3 0 8 0 80 120 
MARAMURES 26 381 21 60 29 20 225 4 5 3 14 99 87 195 
MEHEDINTI 27 284 11 47 16 15 178 1 2 0 14 73 19 192 
MURES 28 536 26 165 23 86 225 0 2 1 8 143 54 339 
NEAMT 29 465 8 33 42 35 320 9 1 0 17 114 28 323 
OLT 30 376 2 47 35 35 247 0 0 0 10 65 54 257 
PRAHOVA 31 611 19 58 81 64 333 17 9 0 30 178 103 330 
SATU-MARE 32 333 31 24 30 21 224 1 0 0 2 88 40 205 
SALAJ 33 297 21 56 12 13 183 2 4 0 6 28 24 245 
SIBIU 34 372 29 51 36 32 192 6 4 3 19 148 66 158 
SUCEAVA 35 532 35 113 28 38 294 4 2 1 17 119 67 346 
TELEORMAN 36 335 5 37 43 22 221 2 0 0 5 73 18 244 
TIMIS 37 573 45 116 52 75 238 8 10 3 26 242 56 275 
TULCEA 38 199 4 30 11 18 131 2 2 0 1 51 19 129 
VASLUI 39 486 1 33 9 24 402 5 1 0 11 96 18 372 
VALCEA 40 422 6 49 33 40 278 3 0 0 13 102 51 269 
VRANCEA 41 348 16 47 24 15 223 6 5 1 11 72 25 251 
BUCURESTI 42 1181 4 2 72 240 835 0 2 20 6 1181 0 0 
TOTAL  17883 681 2375 1337 1751 10878 156 105 80 520 6098 1671 10114



 149

Tabel comparativ privind numărul secţiilor de votare înfiinţate 

JUDEŢ NR. SECTII VOTARE 
(Alegeri parlamentare) 

NR SECTII VOTARE 
(Alegeri locale) 

Alba 427 404 
Arad 413 412 
Arges 491 475 
Bacau 601 536 
Bihor 641 614 
Bistrita-Nasaud 312 299 
Botosani 415 402 
Braila 280 249 
Brasov 467 441 
Buzau 414 396 
Caras Severin 365 353 
Calarasi 234 216 
Cluj 588 582 
Constanta 507 503 
Covasna 201 182 
Dambovita 425 390 
Dolj 516 513 
Galati 433 400 
Giurgiu 235 235 
Gorj 316 311 
Harghita 270 261 
Hunedoara 514 525 
Ialomita 211 200 
Iasi 676 646 
Ilfov 200 182 
Maramures 381 380 
Mehedinti 284 284 
Mures 536 522 
Neamt 465 459 
Olt 376 352 
Prahova 611 608 
Satu Mare 333 308 
Salaj 297 297 
Sibiu 372 343 
Suceava 532 505 
Teleorman 335 335 
Timis 573 552 
Tulcea 199 183 
Vaslui 486 485 
Vâlcea 422 425 
Vrancea 348 339 
Bucuresti 1181 1181 
EXTERNE 221 nu 
TOTAL 18104 17285 
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Creşterea numărului secţiilor de votare organizate la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2008, 

comparativ cu alegerile locale din iunie 2008 
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SITUAŢIA MATERIALELOR NECESARE EXERCITĂRII DREPTULUI DE VOT 
(BULETINE DE VOT, ŞTAMPILE ELECTORALE) 

 
 

CIRCUMSCRIPŢIA 
ELECTORALĂ 

NR 
CIRC. 
ELECT. 

NR.  TOTAL AL 
BULETINELOR DE  VOT 

**                    
 

-BUC- 

VALOAREA ESTIMATIVA 
A BULETINELOR DE VOT 

**               
 

-LEI- 

CANTITATEA 
TOTALĂ DE  

HARTIE UTILIZATĂ  
*              -KG- 

NR. TOTAL 
STAMPILE CU 
MENTIUNEA 
„VOTAT”  *         

-BUC- 

NR TOTAL 
STAMPILE DE 
CONTROL **    

-BUC- 

ALBA 1 709,587 206,255.00 12,764.00 2,135 428 
ARAD 2 872,984 255,263.56 11,585.00 1,990 413 
ARGEŞ 3 1,204,200 383,760.72 21,979.00 2,500 491 
BACĂU 4 1,320,000 276,045.00 31,134.00 3,441 602 
BIHOR 5 1,116,270 255,403.00 18,232.00 3,288 641 
BISTRITA NASAUD 6 573,368 129,640.21 14,738.00 1,560 312 
BOTOSANI 7 814,272 185,328.30 12,076.00 1,675 416 
BRASOV 8 1,162,348 178,086.83 20,845.00 2,335 467 
BRAILA 9 702,200 245,611.98 10,567.00 1,190 280 
BUZAU 10 902,800 266,757.00 14,398.72 2,070 414 
CARAS SEVERIN 11 627,732 169,188.38 21,466.00 1,825 365 
CALARASI 12 600,292 225,192.00 25,874.00 1,170 235 
CLUJ 13 1,311,080 360,876.63 28,185.78 2,850 588 
CONSTANTA 14 1,386,324 627,673.74 21,403.00 2,541 507 
COVASNA 15 415,000 112,091.00 8,018.00 1,000 202 
DAMBOVITA 16 960,100 211,222.00 15,530.00 1,730 425 
DOLJ 17 1,363,614 184,936.22 30,869.00 2,700 516 
GALATI 18 1,159,800 227,642.00 19,967.00 2,240 433 
GIURGIU 19 511,842 124,582.47 7,998.00 1,175 235 
GORJ 20 673,200 51,495.58 17,194.00 1,700 316 
HARGHITA 21 698,292 51,360.69 9,593.00 1,350 271 
HUNEDOARA 22 905,600 160,650.00 15,215.00 3,075 514 
IALOMITA 23 536,440 196,873.02 7,893.00 1,266 211 
IASI 24 1,508,600 422,017.55 25,239.00 3,380 677 
ILFOV 25 564,570 66,942.00 11,980.00 1,200 201 
MARAMURES 26 924,200 350,776.30 14,500.00 1,905 381 
MEHEDINTI 27 574,000 167,813.00 8,760.00 1,450 284 
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MURES 28 1,072,700 727,046.00 15,412.00 2,680 537 
NEAMT 29 1,041,600 150,172.29 16,052.00 2,000 466 
OLT 30 870,000 326,418.00 13,464.00 1,670 376 
PRAHOVA 31 1,523,320 355,368.00 27,741.00 3,055 611 
SATU MARE 32 702,000 238,680.00 15,082.00 1,665 333 
SALAJ 33 450,000 156,375.00 9,272.00 1,500 297 
SIBIU 34 823,900 228,278.65 25,936.00 2,000 373 
SUCEAVA 35 1,252,674 250,934.33 20,035.00 2,660 532 
TELEORMAN 36 777,818 340,869.33 11,164.00 1,230 335 
TIMIS 37 1,331,700 606,169.94 29,574.00 2,440 573 
TULCEA 38 459,688 85,952.00 6,467.00 984 200 
VASLUI 39 809,800 182,363.00 11,537.00 2,400 487 
VALCEA 40 1,011,253 209,878.76 16,031.00 2,070 433 
VRANCEA 41 704,082 152,427.01 11,078.00 1,800 349 
BUCURESTI 42 3,916,000 456,592.40 84,137.00 5,905 1181 
EXTERNE 43 1,240,000 101,168.00 21,069.00 1,200 221 
TOTAL  42,085,250 10,662,176.89 792,054.50 90,000 18129 

 
* POTRIVIT DATELOR COMUNICATE DE INSTITUŢIILE PREFECTULUI 
** POTRIVIT DATELOR COMUNICATE DE MINISTERUL ADMINISTRŢIEI ŞI INTERNELOR 
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MATERIALE DIN CARE ESTE CONFECŢIONATĂ LOGISTICA ŞI POSIBILITATEA DE REUTILIZARE NR 

C.E. 
CIRCUM. 

ELECTORALĂ
(JUDEŢ) 

UNITATEA 
ADMINISTRATIV-

TERITORIALĂ CABINE % URNE FIXE % URNE MOBILE % 
CONDIŢII DE 
PĂSTRARE 

LOCAŢIE 
DEPOZITARE 

3 ARGEŞ  - PAL, PVC ŞI LEMN 80 PAL, PVC SI LEMN 80 PAL, PVC ŞI LEMN 80 CORESPUNZĂTOARE - 
4 BACĂU  - LEMN 70 PAL 70   CORESPUNZĂTOARE - 

5 BIHOR 
- 

- 85-100 - 85-100 
PAL, PLACAJ, 
MATERIAL 
PLASTIC 

85-100 CORESPUNZĂTOARE - 

6 BISTRIŢA - 
NĂSĂUD 

- 
- 85-100 - 85-100 

PAL, PLACAJ, 
MATERIAL 
PLASTIC 

85-100 CORESPUNZĂTOARE - 

7 BOTOŞANI - LEMN 65 PAL 65   CORESPUNZĂTOARE - 

8  BRAŞOV MUNICIPIUL BRASOV SCHELET METALIC SI 
PFL/PANZA 100 CARTON 100 CARTON 100 CORESPUNZĂTOARE - 

8 BRAŞOV MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ SCHELET METALIC 
CU PERDELE 100 POLIESTER 100 CARTON 100 CORESPUNZĂTOARE - 

8 BRAŞOV MUNICIPIUL SĂCELE SCHELET METALIC ŞI 
POLICARBONAT 100 POLICARBONAT 100 POLICARBONAT 100 CORESPUNZĂTOARE - 

8 
BRAŞOV ORAŞUL PREDEAL SCHELET METALIC ŞI 

PFL 100 SCHELET ALUMINIU ŞI 
PLASTIC 100 

SCHELET 
ALUMINIU ŞI 
PLASTIC 

100 CORESPUNZĂTOARE - 

8 BRAŞOV ORAŞUL RÂŞNOV PAL MELAMINAT 100 OSB (PAL F. 
REZISTENT) 100 OSB 100 CORESPUNZĂTOARE - 

8 
BRAŞOV ORAŞUL VICTORIA 

SCHELET METALIC ŞI 
PLACĂ 
AGLOMERATĂ(OSB) 

100 PAL MELAMINAT 100 PAL MELAMINAT 100 CORESPUNZĂTOARE - 
 

8 BRAŞOV ORAŞUL ZĂRNEŞTI SCHELET METALIC ŞI 
OSB 100 OSB 100 OSB 100 CORESPUNZĂTOARE - 

8 BRAŞOV COMUNA FUNDATA SCHELET LEMN ŞI 
PÂNZĂ 100 LEMN 100 LEMN 100 CORESPUNZĂTOARE - 

8 BRAŞOV COMUNA MOIECIU SCHELET LEMN ŞI 
OSB 100 OSB 100 OSB 100 CORESPUNZĂTOARE - 

8 BRAŞOV COMUNA MÂNDRA SCHELET METALIC ŞI 
PÂNZĂ 100 LEMN 100 LEMN 100 CORESPUNZĂTOARE - 

8 BRAŞOV COMUNA PREJMER SCHELET METALIC 
CU PEREŢI DE LEMN 100 LEMN 100 CARTON 100 CORESPUNZĂTOARE - 

8 BRAŞOV COMUNA TĂRLUNGENI SCHELET LEMN ŞI 
PERDELE 100 LEMN 100 LEMN 100 CORESPUNZĂTOARE - 

8 
BRAŞOV COMUNA UCEA 

SCHELET 
METALIC/LEMN ŞI 
PERDELE 

100 PFL 100 PFL 100 CORESPUNZĂTOARE - 

9 BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA PAL ŞI PÂNZĂ 99 POLICARBONAT 
SEMITRANSPARENT 100 

POLICARBONAT 
SEMITRANSPARE
NT 

100 FOARTE BUNE 

SOCIETĂŢI DIN 
SUBORDINEA 
CONSILIULUI 
LOCAL 

9 BRĂILA ORAŞ ÎNSURĂŢEI SCHELET METALIC ŞI 
PÂNZĂ 100 PLEXIGLAS, OSB 100 CARTON 0 CORESPUNZĂTOARE MAGAZIA 

PRIMĂRIEI 
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9 BRĂILA ORAŞ FĂUREI OSB ŞI PÂNZĂ 90 OSB ŞI PÂNZĂ 90 OSB 90 FOARTE BUNE 
MAGAZIA 
CĂMINULUI 
CULTURAL 

9 BRĂILA COMUNA VIZIRU SCHELET METALIC, 
LEMN ŞI PÂNZĂ 90 PAL ÎMBRĂCAT ÎN 

PÂNZĂ 100 LEMN 100 SATISFĂCĂTOARE MAGAZIA 
PRIMĂRIEI 

9 BRĂILA COMUNA 
T.VLADIMIRESCU PAL ŞI PÂNZĂ 100 PAL MELAMINAT 100 CARTON 0 CORESPUNZĂTOARE 

SEDIUL 
SECŢIEI DE 
VOTARE 

9 BRĂILA COMUNA CAZASU PAL ŞI PÂNZĂ 90 PAL 90 CARTON 0 CORESPUNZĂTOARE MAGAZIILE 
ŞCOLILOR 

9 BRĂILA COMUNA MIRCEA 
VODĂ OSB ŞI PÂNZĂ 90 OSB 100 CARTON 0 SATISFĂCĂTOARE MAGAZIA 

PRIMĂRIEI 

10  BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU SCHELET METALIC ŞI 
PLACAJ 90 

POLICARBONAT 
SEMITRANSPARENT 
CU RAMĂ DE INOX 

99 

POLICARBONAT 
SEMITRANSPARE
NT CU RAMĂ DE 
INOX 

99 FOARTE BUNE 
CANTINA DE 
AJUTOR 
SOCIAL 

10 BUZĂU COMUNA MĂRĂCINENI PAL ŞI PÂNZĂ 80 PAL MELAMINAT 100 PLACAJ 100 CORESPUNZĂTOARE MAGAZIILE 
ŞCOLILOR 

10 BUZĂU COMUNA SĂPOCA METAL ŞI PÂNZĂ 90 PAL 100 PAL 100 CORESPUNZĂTOARE MAGAZIA 
PRIMĂRIEI 

10 BUZĂU COMUNA VERNEŞTI ÎN CURS DE CONFECŢIONARE 
12 CĂLĂRAŞI  PAL, PVC SI LEMN 80 PAL, PVC SI LEMN 80 PAL, PVC SI LEMN 80 - - 
13 CLUJ  NU E PRECIZAT 85-100 NU E PRECIZAT 85-100  85-100 - - 

14  CONSTANŢA MUNICIPIUL 
CONSTANŢA 

RAME DIN LEMN, 
PFL, PÂNZĂ 90 PAL HIDROFUGAT 85 PAL HIDROFUGAT 85 SATISFĂCĂTOARE 

FOSTĂ FERMĂ 
AGRICOLĂ – 
LOCALITATEA 
AGIGEA 

14 
CONSTANŢA MUNICIPIUL MEDGIDIA PAL 90 PAL ŞI PÂNZĂ 90 PAL 90 CORESPUNZĂTOARE 

MAGAZIA 
COMPLEXULUI 
SPORTIV 

14 
CONSTANŢA ORAŞ CERNAVODĂ LEMN ŞI PÂNZĂ 90 PLACAJ 90 PLACAJ 90 CORESPUNZĂTOARE 

MAGAZIA 
GOSPODĂRIEI 
COMUNALE 

14 
CONSTANŢA ORAŞ HÂRŞOVA LEMN ŞI PÂNZĂ 98 LEMN 100 LEMN 100 CORESPUNZĂTOARE 

DIRECŢIA 
PUBLICĂ 
CONFORT 
URBAN 

14 CONSTANŢA ORAŞ NĂVODARI LEMN, PLACAJ, 
PÂNZĂ 100 PFL 100 PFL 100 CORESPUNZĂTOARE MAGAZIA 

PRIMĂRIEI 

15  COVASNA MUNICIPIUL SFÂNTU 
GHEORGHE 

SCHELET METALIC 
CU PETEŢI 
DESPĂRŢITORI DIN 
LEMN ŞI PERDELE 

100 CARTON DE UNICĂ 
FOLOSINŢĂ 100 CARTON DE 

UNICĂ FOLOSINŢĂ 100 CORESPUNZĂTOARE - 

15 COVASNA MUNICIPIUL TÂRGU 
SECUIESC 

SCHELET LEMN ŞI 
PFL 100 LEMN/PFL 100 PFL 100 CORESPUNZĂTOARE - 

COVASNA ORAŞUL BARAOLT PAL PRESAT 100 CARTON 100 CARTON 100 CORESPUNZĂTOARE - 15 
COVASNA ORAŞUL COVASNA SCHELET LEMN ŞI 

PERDELE 100 LEMN 100 LEMN 100 CORESPUNZĂTOARE - 

15 COVASNA COMUNA BĂŢANI LEMN ŞI PERDELE 100 LEMN ŞI CARTON 100 LEMN ŞI CARTON 100 CORESPUNZĂTOARE - 
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15 COVASNA COMUNA MOACŞA LEMN ŞI PERDELE 100 LEMN 100 LEMN 100 CORESPUNZĂTOARE - 
15 COVASNA COMUNA ILIENI SCHELET DE LEMN 

ŞI PERDELE 100 CARTON 100 CARTON 100 CORESPUNZĂTOARE - 

15 
COVASNA COMUNA VÂLCELE 

SCHELET DE LEMN 
CU PEREŢI 
DESPĂRŢITORI DIN 
PFL ŞI PERDELE 

100 PFL PLACAJ 100 LEMN 100 CORESPUNZĂTOARE - 

15 COVASNA COMUNA BRATEŞ SCHELET DE LEMN 
ŞI PERDELE 100 LEMN 100 LEMN 100 

 CORESPUNZĂTOARE - 

16 DÂMBOVIŢA  PAL, PVC SI LEMN 80 PAL, PVC SI LEMN 80 PAL, PVC SI LEMN 80  - 

17 DOLJ  COMUNA MALU MARE PAL-METAL 100 TABLA 100 TABLA 100 CORESPUNZĂTOARE MAGAZIA 
PRIMĂRIEI 

17 
DOLJ COMUNA TEASC LEMN -PAL 80 PAL 100 CARTON 100 CORESPUNZĂTOARE 

SEDIIUL 
SECŢIEI DE 
VOTARE 

17 DOLJ COMUNA 
BRATOVOIEŞTI LEMN -PAL 100 PLACAJ 100 CARTON 100 CORESPUNZĂTOARE MAGAZIE 

ŞCOALĂ 
17 DOLJ COMUNA CALOPĂR LEMN 95 LEMN 95 LEMN 95 CORESPUNZĂTOARE MAGAZIA 

PRIMĂRIEI 
17 

DOLJ COMUNA ŢUGLUI LEMN 95 PLACAJ 95 CARTON 95 CORESPUNZĂTOARE 
SEDIUL 
SECŢIEI DE 
VOTARE 

17 DOLJ COMUNA PODARI METAL 95 PLASTIC 95 CARTON 80 CORESPUNZĂTOARE MAGAZIA 
PRIMĂRIEI 

17 
DOLJ COMUNA DOBREŞTI LEMN 90 PAL 100 PAL 100 CORESPUNZĂTOARE 

SEDIUL 
SECŢIEI DE 
VOTARE 

17 DOLJ COMUNA DĂNEŢI TABLĂ 100 TABLĂ 100 CARTON 100 CORESPUNZĂTOARE MAGAZIA 
PRIMĂRIEI 

17 DOLJ COMUNA ROJIŞTEA LEMN 100 PAL 100 PAL 100 CORESPUNZĂTOARE MAGAZ 
CEREALCOM 

17 
DOLJ COMUNA APELE VII PAL 100 PAL 100 TABLĂ 100 CORESPUNZĂTOARE 

SEDIUL 
SECŢIEI DE 
VOTARE 

17 DOLJ COMUNA MÂRŞANI LEMN 100 PLACAJ 100 PLACAJ 100  MAGAZIA 
PRIMĂRIEI 

17 
DOLJ COMUNA 

CASTRANOVA METAL - PAL 100 PAL 100 LEMN 100 CORESPUNZĂTOARE 
SEDIUL 
SECŢIEI DE 
VOTARE 

17 
DOLJ COMUNA DIOŞTI PAL 90 PAL 100 PAL 100 CORESPUNZĂTOARE 

SEDIUL 
SECŢIEI DE 
VOTARE 

17 
DOLJ COMUNA CÂRCEA TABLA 100 TABLA 100 PAL 100 CORESPUNZĂTOARE 

SEDIUL 
SECŢIEI DE 
VOTARE 

17 
DOLJ COMUNA GHINDENI METAL-PAL 100 PAL 100 PAL 100 CORESPUNZĂTOARE 

SEDIUL 
SECŢIEI DE 
VOTARE 

17 DOLJ COMUNA DOBRETEŞTI LEMN 100 LEMN 100 CARTON 100 CORESPUNZĂTOARE MAGAZIA  
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PRIMĂRIEI 
17 

DOLJ COMUNA CELARU LEMN 100 LEMN 100 LEMN 100 CORESPUNZĂTOARE 
SEDIUL 
SECŢIEI DE 
VOTARE 

17 
DOLJ COMUNA AMĂRĂŞTII 

DE SUS LEMN 100 LEMN 100 LEMN 100 CORESPUNZĂTOARE 
SEDIUL 
SECŢIEI DE 
VOTARE 

17 
DOLJ COMUNA AMĂRĂŞTII 

DE JOS LEMN 90 LEMN 80 CARTON 100 CORESPUNZĂTOARE 
SEDIUL 
SECŢIEI DE 
VOTARE 

18 GALAŢI COMUNA BARCEA 
 
PAL ŞI SCHELET 
METALIC 

95 PAL 100 PAL 100 CORESPUNZĂTOARE MAGAZIA 
PRIMĂRIEI 

18 
GALAŢI COMUNA COSMEŞTI LEMN ŞI PAL 100 LEMN ŞI PAL 100 LEMN ŞI PAL 100 CORESPUNZĂTOARE 

SEDIUL 
SECŢŢILOR DE 
VOTARE 

18 GALAŢI COMUNA VALEA 
MĂRULUI PAL ŞI PÂNZĂ 100 PAL 100 PAL 100 CORESPUNZĂTOARE MAGAZIA 

PRIMĂRIEI 
18 GALAŢI COMUNA UMBRĂREŞTI PAL 60 PAL 100 PAL 100 CORESPUNZĂTOARE CĂMIN 

CULTURAL 
18 

GALAŢI COMUNA MATCA 
 LEMN ŞI PÂNZĂ 95 LEMN 100 LEMN 70 CORESPUNZĂTOARE 

MAGAZIILE 
PRIMĂRIEI ŞI A 
ŞCOLILOR 

18 GALAŢI SUHURLUI LEMN ŞI PÂNZĂ 100 LEMN ŞI PÂNZĂ 100 LEMN ŞI PÂNZĂ 100 CORESPUNZĂTOARE MAGAZIA 
PRIMĂRIEI 

19 GIURGIU - PAL, PVC SI LEMN 80 PAL, PVC SI LEMN 80 PAL, PVC SI LEMN 80 - - 

20 GORJ  COMUNA DĂNEŞTI LEMN 100 LEMN 100 PLASTIC SI 
CARTON 100 CORESPUNZĂTOARE 

MAGAZIA 
PRIMĂRIEI SI 
SEDII SECŢII 
DE VOTARE 

20 
GORJ COMUNA DRĂGUŢEŞTI LEMN-METAL 100 PAL 100 CARTON 100 CORESPUNZĂTOARE 

SEDIUL 
SECŢIEI DE 
VOTARE 

20 
GORJ COMUNA SĂULEŞTI PAL 70 LEMN 70 CARTON 100 CORESPUNZĂTOARE 

SEDIUL 
SECŢIEI DE 
VOTARE 

20 
GORJ COMUNA TURBUREA PAL 90 PAL 80 CARTON 100 CORESPUNZĂTOARE 

SEDIUL 
SECŢIEI DE 
VOTARE 

20 
GORJ COMUNA VLADIMIR PAL 90 PAL 90 PLASTIC 100 CORESPUNZĂTOARE 

SEDIUL 
SECŢIEI DE 
VOTARE 

20 GORJ COMUNA MĂTĂSARI METAL 98 PLASTIC-METAL 98 PLASTIC-METAL 98 CORESPUNZĂTOARE MAGAZIA 
PRIMĂRIEI 

20 GORJ COMUNA DRĂGOTEŞTI PAL 95 PAL 95 PAL 95 CORESPUNZĂTOARE MAGAZIA 
PRIMĂRIEI 

21  HARGHITA MUNICIPIUL 
MIERCUREA CIUC 

SCHELET DE LEMN 
ŞI PERDELE 100 CARTON DE UNICĂ 

FOLOSINŢĂ 100 LEMN 100 CORESPUNZĂTOARE - 

21 HARGHITA MUNICIPIUL SCHELET METALIC 100 LEMN 100 LEMN 100 CORESPUNZĂTOARE - 
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ODORHEIUL 
SECUIESC 

CU PEREŢI 
DESPĂRŢITORI DE 
LEMN ŞI PERDELE 

21 HARGHITA COMUNA TUŞNAD SCHELET LEMN ŞI 
PERDELE 100 LEMN 100 LEMN 100 CORESPUNZĂTOARE - 

21 HARGHITA COMUNA SÂNMARTIN SCHELET LEMN ŞI 
PERDELE 100 LEMN 100 LEMN 100 CORESPUNZĂTOARE - 

23 IALOMIŢA - PAL, PVC SI LEMN 80 PAL, PVC SI LEMN 80 PAL, PVC SI LEMN 80 - - 
24 IAŞI - LEMN 60 PAL 60   - - 
26 MARAMUREŞ - - 85-100 - 85-100 - 85-100 - - 

28  MUREŞ MUNICIPIUL TÂRGU 
MUREŞ 

SCHELET METALIC 
ŞI PERDELE 100 LEMN/PLACAJ 100 LEMN/PLACAJ(PFL

) 100 CORESPUNZĂTOARE - 

28 MUREŞ MUNICIPIUL 
SIGHIŞOARA 

SCHELET DE LEMN 
ŞI PERDELE 100 LEMN 100 LEMN 100 CORESPUNZĂTOARE - 

28 
MUREŞ COMUNA NADEŞ 

SCHELET 
METALICŞI 
PERDELE 

100 POLICARBONAT MAT 100 LEMN 100 CORESPUNZĂTOARE - 

28 
MUREŞ COMUNA BĂLĂUŞERI 

SCHLET DE LEMN 
CU PERETE 
DESPĂRŢITOR DIN 
LEMN ŞI PERDELE 

100 CARTON SPECIAL 100 LEMN 100 CORESPUNZĂTOARE - 

28 MUREŞ COMUNA ZAGĂR SCHELET METALIC 
ŞI PERDELE 100 LEMN 100 LEMN 100 CORESPUNZĂTOARE - 

29 NEAMŢ - LEMN 60 PAL 60 - -  - 

30 OLT  COMUNA DOBREŢU PAL-LEMN 80 POLICARBONAT 100 CARTON 70 CORESPUNZĂTOARE MAGAZIA 
PRIMĂRIEI 

30 OLT COMUNA CĂLUI PAL-LEMN 70 POLICARBONAT 100 CARTON 100 CORESPUNZĂTOARE MAGAZIA 
PRIMĂRIEI 

30 OLT COMUNA BOBICEŞTI METAL - PAL 95 POLICARBONAT 100 CARTON 80 CORESPUNZĂTOARE MAGAZIA 
PRIMĂRIEI 

30 OLT COMUNA OSICA DE 
JOS PLASTIC 100 PLASTIC-METAL 100 CARTON 100 CORESPUNZĂTOARE 

SEDIUL 
SECŢIEI DE 
VOTARE 

30 OLT COMUNA ŞOPÂRLIŢA PAL-LEMN 100 POLICARBONAT 100 CARTON 100 CORESPUNZĂTOARE CĂMIN 
CULTURAL 

30 OLT COMUNA 
BALDOVINEŞTI LEMN 75 PLASTIC 90 CARTON 50 CORESPUNZĂTOARE 

SEDIUL 
SECŢIEI DE 
VOTARE 

30 OLT COMUNA GĂVĂNEŞTI PAL 70 PAL 70 CARTON 10 CORESPUNZĂTOARE MAGAZIA 
PRIMĂRIEI 

30 OLT 
COMUNA VULPENI PAL 100 PLASTIC-METAL 90 LEMN 90 CORESPUNZĂTOARE MAGAZIA 

PRIMĂRIEI 
30 OLT COMUNA BUCINIŞU LEMN 70 LEMN 80 LEMN 80 CORESPUNZĂTOARE MAGAZIA 

PRIMĂRIEI 
30 OLT 

COMUNA REDEA LEMN 70 LEMN 70 CARTON 100 CORESPUNZĂTOARE 
SEDIUL 
SECŢIEI DE 
VOTARE 

30 OLT COMUNA SLĂTIOARA METAL 100 POLICARBONAT 100 POLICARBONAT 100 CORESPUNZĂTOARE SEDIUL 
SECŢIEI DE 
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VOTARE 
30 OLT COMUNA MILCOV LEMN 100 PAL 100 CARTON 100 CORESPUNZĂTOARE CĂMIN 

CULTURAL 
30 OLT 

COMUNA IPOTEŞTI PAL 100 PAL 100 PAL 100 CORESPUNZĂTOARE 
SEDIUL 
SECŢIEI DE 
VOTARE 

31 PRAHOVA - PAL, PVC SI LEMN 80 PAL, PVC SI LEMN 80 PAL, PVC SI LEMN 80 - - 
32 SATU MARE - - 85-100 - 85-100 - 85-100 - - 
33 SĂLAJ - - 85-100 - 85-100 - 85-100 - - 

34  SIBIU MUNICIPIUL SIBIU SCHELET METALIC 
ŞI PERDELE 100 

1 BUC. POLIESTER ŞI 
COMPLETARE DIN 
CARTON 

100 

1 BUC. DIN 
POLIESTER ŞI ÎN 
COMPLETARE DIN 
CARTON 

100 - - 

35 SUCEAVA - LEMN 70 PAL 70 - - - - 
36 TELEORMAN - PAL, PVC SI LEMN 80 PAL, PVC SI LEMN 80 PAL, PVC SI LEMN 80 - - 

38  TULCEA ORAŞ BABADAG CADRU INOX ŞI 
PÂNZĂ 100 CADRU INOX ŞI 

PLEXIGLAS 100 CADRU INOX- ŞI 
PLEXIGLAS 100 CORESPUNZĂTOARE 

SEDIUL 
PROTECŢIEI 
CIVILE 

38 TULCEA ORAŞ SULINA PAL ŞI PÂNZĂ 90 PAL - LEMN 95 CARTON 0 SATISFĂCĂTOARE MAGAZIA 
PRIMĂRIEI 

38 
TULCEA COMUNA CARCALIU 

 
SCHELET LEMN, 
PAL ŞI PÂNZĂ 

100 PAL 100 PAL 100 CORESPUNZĂTOARE MAGAZIILE 
ŞCOLILOR 

38 TULCEA COMUNA SOMOVA PAL ŞI PÂNZĂ 90 PAL 95 PAL 95 SATISFĂCĂTOARE MAGAZIA 
ŞCOLII 

38 
TULCEA COMUNA GRECI 

CADRU METALIC, 
PLEXIGLAS ŞI 
PÂNZĂ 

80 OSB PE CADRU 
METALIC 100 CADRU DIN LEMN 

ŞI PLACAJ 50 CORESPUNZĂTOARE MAGAZIA 
PRIMĂRIEI 

39 VASLUI - LEMN 60 PAL 60 - - CORESPUNZĂTOARE - 

40 VÂLCEA  COMUNA GUŞOIENI PAL 90 PAL 100 CARTON 100 CORESPUNZĂTOARE MAGAZIE 
ŞCOALĂ 

40 VÂLCEA COMUNA MĂDULARI LEMN 50 LEMN 50 LEMN 50 CORESPUNZĂTOARE MAGAZIA 
PRIMĂRIEI 

40 VÂLCEA COMUNA ZĂTRENI LEMN 100 PAL 100 CARTON 100 CORESPUNZĂTOARE MAGAZIA 
PRIMĂRIEI 

40 VÂLCEA COMUNA SINEŞTI METAL 85 PAL 85 CARTON 85 CORESPUNZĂTOARE 
SEDIUL 
SECŢIEI DE 
VOTARE 

40 VÂLCEA COMUNA LALOŞU METAL 100 POLICARBONAT 100 CARTON 100 CORESPUNZĂTOARE 
SEDIUL 
SECŢIEI DE 
VOTARE 

40 VÂLCEA COMUNA FĂUREŞTI LEMN 100 TERMOPAN - PAL 100 PLACAJ 100 CORESPUNZĂTOARE 
SEDIUL 
SECŢIEI DE 
VOTARE 

40 VÂLCEA COMUNA DICULEŞTI LEMN 100 LEMN 100 LEMN 100 CORESPUNZĂTOARE 
SEDIUL 
SECŢIEI DE 
VOTARE 

41 VRANCEA ORAŞ MĂRĂŞEŞTI LEMN ŞI PÂNZĂ 85 PAL 80 PAL 80 NECORESPUNZĂTOA
RE 

MAGAZIA 
PRIMĂRIEI 
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41 VRANCEA COMUNA 
CÎMPINEANCA PAL ŞI PÂNZĂ 100 PAL ŞI PÂNZĂ 100 PAL ŞI PÂNZĂ 100 CORESPUNZĂTOARE MAGAZIA 

PRIMĂRIEI 
CĂMIN 
CULTURAL 

41 
VRANCEA COMUNA GUGEŞTI LEMN, METAL ŞI 

PÂNZĂ 95 
POLICARBONAT PE 
CADRU METALIC ŞI 
PAL 

100 CARTON 0 FOARTE BUNE MAGAZIILE 
ŞCOLILOR 
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Cantitatea totala de hartie utilizata (kg)

ALBA; 12764

ARAD ; 11585 ARGEŞ; 21979

BUCURESTI; 84137

VRANCEA; 11078

TULCEA; 6467

VALCEA; 16031

TIMIS; 29574

VASLUI; 11537

SUCEAVA; 20035

TELEORMAN; 11164

SALAJ; 9272

SIBIU; 25936

SATU MARE; 15082

OLT; 13464

PRAHOVA; 27741

NEAMT; 16052

MURES; 15412

MEHEDINTI; 8760

IASI; 25239

ILFOV; 11980

MARAMURES; 14500

IALOMITA; 7893

GORJ; 17194

HARGHITA; 9593

HUNEDOARA; 15215

GIURGIU; 7998

GALATI; 19967

CALARASI; 25874

CARAS SEVERIN; 21466

BUZAU; 14398,72

BRAILA; 10567

BRASOV; 20845

BOTOSANI; 12076

CLUJ; 28185,78

CONSTANTA; 21403

COVASNA; 8018

DAMBOVITA; 15530

DOLJ; 30869

BISTRITA NASAUD; 14738

BIHOR; 18232

BACĂU; 31134

EXTERNE; 21069

ALBA
ARAD 
ARGEŞ
BACĂU
BIHOR
BISTRITA NASAUD
BOTOSANI
BRASOV
BRAILA
BUZAU
CARAS SEVERIN
CALARASI
CLUJ
CONSTANTA
COVASNA
DAMBOVITA
DOLJ
GALATI
GIURGIU
GORJ
HARGHITA
HUNEDOARA
IALOMITA
IASI
ILFOV
MARAMURES
MEHEDINTI
MURES
NEAMT
OLT
PRAHOVA
SATU MARE
SALAJ
SIBIU
SUCEAVA
TELEORMAN
TIMIS
TULCEA
VASLUI
VALCEA
VRANCEA
BUCURESTI
EXTERNE  
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NR. STAMPILE CU MENTIUNEA VOTAT

MEHEDINTI; 1450
MARAMURES; 1905

ILFOV; 1200

IASI; 3380

MURES; 2680

OLT; 1670

NEAMT; 2000

PRAHOVA; 3055

SATU MARE; 1665

SALAJ; 1500

SIBIU; 2000

SUCEAVA; 2660

TELEORMAN; 1230

TIMIS; 2440

TULCEA; 984

VASLUI; 2400

VALCEA; 2070

VRANCEA; 1800

BUCURESTI; 5905

EXTERNE; 1200

ALBA; 2135

ARAD ; 1990
ARGEŞ; 2500

BACĂU; 3441

BIHOR; 3288

BOTOSANI; 1675

BISTRITA NASAUD; 1560

BRASOV; 2335

BRAILA; 1190

BUZAU; 2070

CARAS SEVERIN; 1825

CALARASI; 1170

CLUJ; 2850

CONSTANTA; 2541

COVASNA; 1000

DAMBOVITA; 1730

DOLJ; 2700

GALATI; 2240
GIURGIU; 1175

GORJ; 1700

IALOMITA; 1266

HUNEDOARA; 3075

HARGHITA; 1350

ALBA
ARAD 
ARGEŞ
BACĂU
BIHOR
BISTRITA NASAUD
BOTOSANI
BRASOV
BRAILA
BUZAU
CARAS SEVERIN
CALARASI
CLUJ
CONSTANTA
COVASNA
DAMBOVITA
DOLJ
GALATI
GIURGIU
GORJ
HARGHITA
HUNEDOARA
IALOMITA
IASI
ILFOV
MARAMURES
MEHEDINTI
MURES
NEAMT
OLT
PRAHOVA
SATU MARE
SALAJ
SIBIU
SUCEAVA
TELEORMAN
TIMIS
TULCEA
VASLUI
VALCEA
VRANCEA
BUCURESTI
EXTERNE  
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ANEXA NR. 2 
ACTIVITĂŢI DE ÎNDRUMARE ELECTORALĂ ŞI CONTROL 

DESFĂŞURATE DE FILIALA BUCUREŞTI-ILFOV 
 
 
 

CIRCUMSCRIPTIA 
NR.25 

JUDET ILFOV 

ANTERIOR ZILEI ALEGERILOR 

NR. 
CRT

. 

UNITATEA 
ADMINISTRATIV 

TERITORIALA 

AUT. ADM. PUBL./ 
INSTIT.PUBL.VERIFICATA 

DATA 
CONTROL 

 
MASURI DISPUSE 

 

 
SANCTIUNI APLICATE 

 
1. Primaria  comunei 

Balotesti 
Primarie 16.01.2008 Semnarea listei electorale 

permanente de catre primar in 
timpul efectuarii controlului. 
Pentru semnarea copiilor 
listelor  termenul este 4 
februarie 2008 

Nu a fost cazul 

2 Primaria comunei 
Afumati 

Primarie 05.02.2008 Transmiterea prin fax a adresei 
de inaintare a exemplarului 2 al 
listelor electorale permanente 
catre Judecatoria Buftea care 
nu se regasea in documentele 
aferente activitatii electorale, 
pana la data de 10.02.2008, 
catre Filiala regionala 
Bucuresti- Ilfov.  

Nu a fost cazul 

3 Primaria comunei 
Moarea Vlasiei 

Primarie 20.02.2008 Transmiterea prin fax a adresei 
de inaintare a exemplarului 2 al 
listei electorale permanente 
catre Judecatoria Buftea, adresa 
care nu se regasea in 
documentele aferente activitatii 
electorale, pana la data de 
25.02.2008, catre Filiala 
regionala Bucuresti- Ilfov. 

Nu a fost cazul 
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4 Primaria comunei 
Nuci 

Primarie 26.02.2008 Transmiterea prin fax a 
proceselor verbale de predare-
primire a copiilor listelor 
electorale permanente de la 
BJABDEP-Ilfov care nu au 
putut fi prezentate la data 
controlului, catre primarie, 
pana la data de 29.02.2008 
catre Filiala regionala 
Bucuresti-Ilfov 

Nu a fost cazul 

5 Primaria comunei 
Magurele 

Primarie 04.03.2008 Adresa de inaintare catre 
Judecatoria Cornetu si 
dispozitia primarului privind 
locurile speciale de afisaj nu au 
putut fi prezentate la data 
controlului. Transmiterea prin 
fax a adresei si a dispozitiei, 
pana la data de 12.03.2008 
catre Filiala regionala 
Bucuresti-Ilfov. 

Nu a fost cazul 

6 Primaria comunei 
Domnesti  

Primarie 05.03.2008 Remedierea situatiei  cu 
materialele de logistica 
electorale de la sectia nr. 118, 
care se aflau  depozitate intr-o 
incapere necorespunzatoare,  
pana la data de 15.03.2008 

Nu a fost cazul 

7 Primaria comunei 
Dragomiresti -Vale 

Primarie 11.03.2008 Semnarea listei electorale 
permanente la data controlului 
si arhivarea materialelor 
rezultate  in urma alegerilor din 
25.11.2007, pana la data de 
20.03.2008 

Nu a fost cazul 

8 Primaria comunei 
Darasti 

Primarie 12.03.2008 Semnarea listei si a copiilor la 
data controlului si arhivarea 
corespunzatoare  pana la data 
de 20.03.2008 

Nu a fost cazul 

9 Primaria comunei 
Vidra 

Primarie 13.03.2008 Semnarea listei si a copiilor 
listei electorale permanente in 

momentul controlului. 

Nu a fost cazul 

10 Primaria comunei 
Popesti -Leordeni 

Primarie 18.03.2008 Transmiterea prin fax, pana la 
data de 21.03.2008, a unei 
adrese prin care sa se 

Nu a fost cazul 
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remedieze neregulile semnalate  
cu privire la depozitare listelor 
si arhivarea acestora 

11 Primaria comunei 
Berceni 

Primarie 19.03.2008 Arhivarea listelor electorale 
permanente potrivit 
dispozitiilor legale pana la data 
de 20.03.2008 

 

12 Primaria comunei 
Dobroesti 

Primarie 25.03.2008 Arhivarea corespunzatoare 
pana la data de 31.03.2008 

 

13 Primaria comunei 
Cernica 

Primarie 26.10.2008 Semnarea listei electorale 
permanente si a copiilor 
acesteia pana la data de 
28.03.2008, arhivarea tuturor 
materialelor rezultate pana la 
data de 03.04.2008 si 
comunicarea telefonic catre 
Filiala regionala Bucuresti-
Ilfov. 

 

14 Primaria comunei 
Ganeasa 

Primarie 08.04.2008 Semnarea si stampilarea listei 
electorale permanente. 

 

15 Primaria comunei 
Petrachioaia 

Primarie 24.04.2008 Semnarea listei electorale 
permanente si a copiilor 
acesteia la data controlului. 

 

16 Primaria comunei 
Dascalu 

Primarie 24.06.2008 Transmiterea pe fax a copiilor  
semnate  de primar , a adresei 
catre Judecatoria Buftea pana la 
data de  30.06.2008 si  pana la 
data de  15.07.2008, arhivarea   
corespunzatoare   a 
documentelor 
 

 

17 Primaria comunei 
Tunari  

Primarie 25.06.2008 La data controlului adresa catre 
Judecatoria Buftea nu a putut fi 
prezentata, urmand a fi 
transmisa pe fax pana la data de 
11.07.2008 

 

18 Primaria comunei 
Stefanestii de Jos 

Primarie 09.07.2008 Transmiterea prin fax, pana la 
data de 15.07.2008 a 
documentelor care nu au putut 
fi prezentate la data 
controlului(procesul verbal de 
predare-primire a listei 
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electorale permanente si  a 
copiilor acesteia, listele  nu 
erau  semnate de catre primar 
iar adresa catre Judecatoria 
Buftea nu se regasea) 

19 Primaria comunei 
Mogosoaia 

Primarie 16.07.2008 Transmiterea pe fax a ultimei 
file a listei si copiilor cu 
semnaturile prevazute de Legea 
67/ 2004 pana la data de 
18.07.2008 

 

21 Primaria  comunei 
Corbeanca 

Primarie 16.01.2008 Nu a fost cazul Nu a fost cazul 

22 Primaria  comunei  
1 Decembrie 

Primarie 21.01.2008 Nu a fost cazul Nu a fost cazul 

23 Primaria orasului     
Otopeni 

Primarie 29.01.2008 Nu a fost cazul Nu a fost cazul 

24 Primaria  comunei 
Ciolpani 

Primarie 3001.2008 Nu a fost cazul Nu a fost cazul 

25 Primaria  orasului  
Pantelimon 

Primarie 06.02.2008 Nu a fost cazul Nu a fost cazul 

26 Primaria  orasului 
Bragadiru 

Primarie 07.02.2008 Nu a fost cazul Nu a fost cazul 

27 Primaria  comunei 
Cornetu 

Primarie 12.02.2008 Nu a fost cazul Nu a fost cazul 

28 Primaria  comunei 
Clinceni 

Primarie 14.02.2008 Nu a fost cazul Nu a fost cazul 

29 Primaria  comunei 
Jilava 

Primarie 19.02.2008 Nu a fost cazul Nu a fost cazul 

30 Primaria  comunei 
Gruiu 

Primarie 21.02.2008 Nu a fost cazul Nu a fost cazul 

31 Primaria  orasului 
Chitila 

Primarie 28.02.2008 Nu a fost cazul Nu a fost cazul 

32 Primaria  comunei 
Glina 

Primarie 20.03.2008 Nu a fost cazul Nu a fost cazul 

33 Primaria  comunei 
Branesti 

Primarie 27.03.2008 Nu a fost cazul Nu a fost cazul 

34 Primaria  comunei 
Tunari 

Primarie 25.06.2008 Nu a fost cazul Nu a fost cazul 

35 Primaria  comunei 
Gradistea 

Primarie 27.06.2008 Nu a fost cazul Nu a fost cazul 
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CIRCUMSCRIPTIA NR. 42 

BUCURESTI 
ANTERIOR ZILEI ALEGERILOR 

NR. 
CRT 

UNITATEA 
ADMINISTRATIV 

TERITORIALA 

AUT. ADM. PUBL./ 
INSTIT.PUBL.VERIFICATA 

DATA 
CONTROL 

 
MASURI DISPUSE 

 

 
SANCTIUNI APLICATE 

 
1 Primaria Sector 1 Primarie 01.07.2008 Transmiterea pe fax a 

adresei catre Judecatoria 
Sectorului 1, care nu a putut 

fi prezentata in timpul 
controlului, pana la data de 

08.07.2008, a filei cu 
semnaturi din lista 

electorala permanenta 
precum si fila cu 

semnaturile a copiilor 
electorale permanente. 

Nu a fost cazul 

2 Primaria Sector 2  15.07.2008 Nu a fost cazul Nu a fost cazul 
 Primaria Sector 3  22.07.2008 Nu a fost cazul Nu a fost cazul 
 Primaria Sector 4  17.07.2008 Nu a fost cazul Nu a fost cazul 
 Primaria Sector 5  10.07.2008 Nu a fost cazul Nu a fost cazul 
 Primaria Sector 6  26.08.2008 Verificarea materialelor de 

logistica electorala pana la 
data de 29.08.2008 

Nu a fost cazul 
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ACTIVITĂŢI DE ÎNDRUMARE ELECTORALĂ ŞI CONTROL 

DESFĂŞURATE DE FILIALA NORD-EST 
 
 

Nr. crt Judeţ Localitate controlată Data controlului Instituţii verificate 

1 Suceava oras Liteni 07.10.2008 Primărie/SPCLEP 

2 Suceava com. Udeşti 07.10.2008 Primărie 

3 Neamţ com. Trifeşti 09.10.2008 Primărie 

4 Neamţ com. Dulceşti 09.10.2008 Primărie 

5 Neamţ com. Cordun 09.10.2008 Primărie 

6 Iaşi com. Bălţaţi 14.10.2008 Primărie 

7 Iaşi com. Lungani 14.10.2008 Primărie 

8 Vaslui Vaslui 16.10.2008 Instituţia Prefectului/ BECJ 

9 Vaslui oras Negreşti 16.10.2008  Primărie / SPCLEP 

10 Vaslui com. Todireşti 16.10.2008 Primărie 

11 Bacău com. Faraoani 21.10.2008 Primărie 

12 Bacău com. Gioseni 21.10.2008 Primărie 

13 Bacău com. Tamaşi 21.10.2008 Primărie 

14 Neamţ com. Săbăoani 06.11.2008 Primărie 

15 Neamţ com. Gheraieşti 06.11.2008 Primărie 

16 Iaşi Iaşi 04.11.2008 Instituţia Prefectului/ BECJ 

17 Iaşi com. Voineşti 04.11.2008 Primărie 

18 Neamţ Piatra Neamţ 11.11.2008 Instituţia Prefectului/ BECJ 

19 Neamţ com. Piatra Şoimului 11.11.2008 Primărie 

20 Neamţ com. Rediu 11.11.2008 Primărie 

21 Neamţ com. Mărgineni 13.11.2008 Primărie 

22 Neamţ com. Dochia 13.11.2008 Primărie 

23 Neamţ com. Ion Creangă 18.11.2008 Primărie 
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Nr. crt Judeţ Localitate controlată Data controlului Instituţii verificate 

24 Neamţ com. Icuşeşti 18.11.2008 Primărie 

25 Neamţ Mun. Roman 20.11.2008 Primărie/SPCLEP 

26 Neamţ com. Gădinţi 20.11.2008 Primărie 

 
 
 

ACTIVITĂŢI DE ÎNDRUMARE ELECTORALĂ ŞI CONTROL 

DESFĂŞURATE DE FILIALA CENTRU 
 

 
CIRCUMSCRIPŢIA  NR.  8 
JUDEŢUL  BRAŞOV 

ANTERIOR  ZILEI  ALEGERILOR 

NR.  
CRT. 

UNITATEA 
ADMINISTRATIV 
TERITORIALĂ 

AUTORITATEA 
ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE/ 
INSTITUŢIE 
PUBLICĂ 
VERIFICATĂ 

DATA  
CONTROLULUI 

MĂSURI DISPUSE SAU MENŢIUNEA 
 „ NU A FOST CAZUL”  

SANCŢIUNI APLICATE 
SAU MENŢIUNEA 
„ NU A FOST CAZUL”   

1. COMUNA  MOECIU PRIMĂRIA 18.09.2008 1.  se va întocmi şi trimite o adresă oficială către 
SCPLEP Râşnov pentru cetăţenii cu omisiuni în CI 
sau BI 
2.  înştiinţarea cetăţenilor în cauză de către 
Primăria şi Poliţia Moeciu 
3.   emiterea unei dispoziţii pentru autorizarea 
persoanei ce operează în listele electorale 
permanente şi listele electorale complementare. 

NU A FOST CAZUL 

2.  COMUNA  FUNDATA  PRIMĂRIA 18.09.2008 NU A FOST CAZUL NU AFOST CAZUL 
3. ORAŞUL  PREDEAL PRIMĂRIA 01.10.2008 NU A FOST CAZUL NU A FOST CAZUL 
4.  ORAŞUL  ZĂRNEŞTI PRIMĂRIA 02.10.2008 1.  emiterea unei dispoziţii pentru introducerea în 

atribuţiile de serviciu a autorizării  persoanei 
pentru listele electorale permanente şi 
complementare; 
2.  semnarea listei electorale permanente de către 
primar şi secretar 
  

NU A FOST CAZUL 

5.  ORAŞUL  RÂŞNOV PRIMĂRIA 02.10.2008 1.  emiterea unei dispoziţii pentru autorizarea 
persoanei care operează în listele electorale 

NU A FOST CAZUL 
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permanente şi complementare 
2.  afişarea la avizierul primăriei a programului de 
consultare de către cetăţeni, a listei electorale 
permanente  

6. MUNICIPIUL  SĂCELE PRIMĂRIA 09.10.2008 NU A FOST CAZUL NU A FOST CAZUL 
7. COMUNA  TĂRLUNGENI PRIMĂRIA 09.10.2008 NU A FOST CAZUL NU A FOST CAZUL 
8. 
 
 
 

COMUNA  PREJMER 
 

PRIMĂRIA 10.10.2008 1.  afişarea la avizierul primăriei a programului de 
consultare de către cetăţeni, a listei electorale 
permanente 
2.  se vor consemna operările în ex. original al 
listelor  electorale permanente  

NU A FOST CAZUL 

9. 
 
 

MUNICIPIUL  FĂGĂRAŞ PRIMĂRIA 16.10.2008 1.  afişarea la avizierul primăriei a programului de 
consultare de către cetăţeni, a listei electorale 
permanente 
2.  emiterea unei dispoziţii pentru autorizarea 
persoanei care operează în listele electorale 
permanente şi complementare 
 

NU A FOST CAZUL 

10. COMUNA  MÂNDRA PRIMĂRIA 16.10.2008 1.  lipsa semnăturii şi a ştampilei de pe originalul 
listei electorale permanente pentru alegerile 
parlamentare 2008,  a SPCJEP – Braşov 
2.   afişarea la avizierul primăriei a programului de 
consultare de către cetăţeni, a listei electorale 
permanente 
3.   emiterea unei dispoziţii pentru autorizarea 
persoanei care operează în listele electorale 
permanente şi complementare 

NU A FOST CAZUL 

11. INSTITUŢIA  
PREFECTULUI – 
JUDEŢUL BRAŞOV 

PREFECTUL  
JUDETULUI 
BRAŞOV 

12.11.2008 NU A FOST CAZUL NU A FOST CAZUL 

12. MUNICIPIULUI  BRAŞOV PRIMĂRIA   12.11.2008 NU A FOST CAZUL NU A FOST CAZUL 
13. ORAŞUL  VICTORIA PRIMĂRIA 20.11.2008 NU A FOST CAZUL NU A FOST CAZUL 
14. COMUNA  UCEA PRIMĂRIA 20.11.2008 NU A FOST CAZUL NU A FOST CAZUL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 171

CIRCUMSCRIPŢIA  NR.  15 
JUDEŢUL  COVASNA 

ANTERIOR  ZILEI  ALEGERILOR 

NR.  
CRT. 

UNITATEA 
ADMINISTRATIV 
TERITORIALĂ 

NR.  
CRT. 

UNITATEA 
ADMINISTRATIV 
TERITORIALĂ 

MĂSURI DISPUSE SAU MENŢIUNEA 
 „NU A FOST CAZUL” 

UNITATEA 
ADMINISTRATIV 
TERITORIALĂ 

1. MUNICIPIUL  TÂRGU 
SECUIESC 

PRIMĂRIA 08.10.2008 1.  refacerea delimitării secţiilor de votare cu 
respectarea art. 18, din Legea nr. 35/2008 
2.  anexă la dispoziţia primarului pentru 
completarea articolului unic cu operarea şi  
actualizarea listei electorale complementare 
3.   afişarea la avizierul primăriei a programului 
de consultare de către cetăţeni, a listei electorale 
permanente 

CONSTATATĂRI:  
1.  Secretarul  municipiului nu 
a fost prezent la întâlnire, deşi 
a fost anunţat telefonic, 
anterior. 
2.  Nu există la sediul 
primăriei ex. original al listei 
electorale permanente, 
păstrate la secretar, ci copii. 

2.  COMUNA  MOACŞA PRIMĂRIA 08.10.2008 1.  afişarea la avizierul primăriei a programului de 
consultare de către cetăţeni, a listei electorale 
permanente 
2.   emiterea unei dispoziţii pentru autorizarea 
persoanei care operează în listele electorale 
permanente şi complementare 
 

NU A FOST CAZUL 

3. ORAŞUL  BARAOLT PRIMĂRIA 15.10.2008 NU A FOST CAZUL NU A FOST CAZUL 
4.  COMUNA  BĂŢANI PRIMĂRIA 15.10.2008 1.  afişarea la avizierul primăriei a programului de 

consultare de către cetăţeni, a listei electorale 
permanente 
2.  emiterea unei dispoziţii pentru autorizarea 
persoanei care operează în listele electorale 
permanente şi complementare 
 

NU A FOST CAZUL 

5.  ORAŞUL  COVASNA PRIMĂRIA 23.10.2008 NU A FOST CAZUL NU A FOST CAZUL 
 
 
 
6. 
 
 
 
 

 
 
 
COMUNA  BRATEŞ 

PRIMĂRIA 23.10.2008 1.  afişarea la avizierul primăriei a programului de 
consultare de către cetăţeni, a listei electorale 
permanente 
2.  emiterea unei dispoziţii pentru autorizarea 
persoanei care operează în listele electorale 
permanente şi complementare 
3.  trimiterea unui exemplar original al listei 
electorale permanente la Judecătoria Tg. Secuiesc. 
 

NU A FOST CAZUL 

7. 
 

INSTITUŢIA  
PREFECTULUI – 
JUDEŢUL COVASNA 

PREFECTUL  
JUDETULUI 
COVASNA 

10.11.2008 NU A FOST CAZUL NU A FOST CAZUL 
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8. 
 
 
 

MUNICIPIUL  SFÂNTU  
GHEORGHE 

 
 
PRIMĂRIA 

10.11.2008 NU A FOST CAZUL NU A FOST CAZUL 

9. COMUNA  ILIENI  
 
 
PRIMĂRIA 

21.11.2008 1.  emiterea unei dispoziţii pentru autorizarea 
persoanei care operează în listele electorale 
permanente şi complementare 
2.  păstrarea listelor electorale permanente şi 
complementare într-un registru special 
 
 

NU A FOST CAZUL 

10. COMUNA  VÂLCELE  
 
 
 
PRIMĂRIA 

21.11.2008 1.  afişarea la avizierul primăriei a programului de 
consultare de către cetăţeni, a listei electorale 
permanente 
2.  emiterea unei dispoziţii pentru autorizarea 
persoanei care operează în listele electorale 
permanente şi complementare 
3.  păstrarea listelor electorale permanente şi 
complementare într-un registru special 
4.  se va preda 1 ex. original către Judecătoria Sf. 
Gheorghe 

NU A FOST CAZUL 

 
 
CIRCUMSCRIPŢIA  NR.  21 
JUDEŢUL  HARGHITA 

ANTERIOR  ZILEI  ALEGERILOR 

NR.  
CRT. 

UNITATEA 
ADMINISTRATIV 
TERITORIALĂ 

AUTORITATEA 
ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE/ 
INSTITUŢIE 
PUBLICĂ 
VERIFICATĂ 

DATA  
CONTROLULUI 

MĂSURI DISPUSE SAU MENŢIUNEA 
 „ NU A FOST CAZUL”  

SANCŢIUNI 
APLICATE SAU 
MENŢIUNEA 
„ NU A FOST CAZUL”  

1. MUNICIPIUL  
ODORHEIUL  SECUIESC 

PRIMĂRIA 29.10.2008 NU A FOST CAZUL NU A FOST CAZUL 

2. INSTITUŢIA  
PREFECTULUI – JUDEŢUL  
HARGHITA 

PREFECTUL  
JUDETULUI 
HARGHITA 

05.11.2008 NU A FOST CAZUL NU A FOST CAZUL 

3. MUNICIPIUL  
MIERCUREA CIUC 

PRIMĂRIA 05.11.2008 NU A FOST CAZUL NU A FOST CAZUL 

4. COMUNA  SÂNMARTIN PRIMĂRIA 25.11.2008 1.  afişarea la avizierul primăriei a programului de 
consultare de către cetăţeni, a listei electorale 
permanente 
2.  emiterea unei dispoziţii pentru autorizarea persoanei 

NU A FOST CAZUL 
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care operează în listele electorale permanente şi 
complementare 
3.  păstrarea listelor electorale permanente şi 
complementare într-un registru special 
4.  etichetarea registrelor speciale conform art. 7 din 
H.G. nr. 720/2000 
 

5. COMUNA  TUŞNAD PRIMĂRIA 25.10.2008 1.  afişarea la avizierul primăriei a programului de 
consultare de către cetăţeni, a listei electorale 
permanente 
2.  emiterea unei dispoziţii pentru autorizarea persoanei 
care operează în listele electorale permanente şi 
complementare 
 

NU A FOST CAZUL 

 
 
 

CIRCUMSCRIPŢIA  NR.  28 
JUDEŢUL  MUREŞ 

ANTERIOR  ZILEI  ALEGERILOR 

NR.  
CRT. 

UNITATEA 
ADMINISTRATIV 
TERITORIALĂ 

AUTORITATEA 
ADMINISTRAŢI
EI PUBLICE/ 
INSTITUŢIE 
PUBLICĂ 
VERIFICATĂ 

DATA  
CONTROL

ULUI 

MĂSURI DISPUSE SAU MENŢIUNEA 
 „ NU A FOST CAZUL”  

SANCŢIUNI 
APLICATE SAU 
MENŢIUNEA 
„ NU A FOST CAZUL”   

1. MUNICIPIUL  
SIGHIŞOARA 

PRIMĂRIA 22.10.2008 1.   afişarea la avizierul primăriei a programului de consultare 
de către cetăţeni, a listei electorale permanente 
2.  emiterea unei dispoziţii pentru autorizarea persoanei care 
operează în listele electorale permanente şi complementare 
3.  păstrarea listelor electorale permanente şi complementare 
într-un registru special 

NU A FOST CAZUL 

2. COMUNA  ZAGĂR PRIMĂRIA 22.10.2008 1.  afişarea la avizierul primăriei a programului de consultare 
de către cetăţeni, a listei electorale permanente pentru 
alegerile locale parţiale pentru primar şi pentru alegerile 
parlamentare 2008 
2.  anexă la dispoziţie pentru autorizarea operării şi în listele 
electorale complementare 

NU A FOST CAZUL 

3. INSTITUŢIA  
PREFECTULUI – JUDEŢUL  
MUREŞ 

PREFECTUL  
JUDETULUI 
MUREŞ 

11.11.2008 NU A FOST CAZUL NU A FOST CAZUL 

4. COMUNA  ZAGĂR PRIMĂRIA 11.11.2008 NU A FOST CAZUL NU A FOST CAZUL 
4. MUNICIPIUL  TÂRGU  PRIMĂRIA 11.11.2008 NU A FOST CAZUL NU A FOST CAZUL 
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MUREŞ 
 
 
5. 

 
 
COMUNA  BĂLĂUŞERI 

 
 
PRIMĂRIA 

24.11.2008 1.  afişarea la avizierul primăriei a programului de consultare 
de către cetăţeni, a listei electorale permanente 
2.  emiterea unei dispoziţii pentru autorizarea persoanei care 
operează în listele electorale permanente şi complementare 

NU A FOST CAZUL 

 
 
 
6. 

 
 
 
COMUNA  NADEŞ 

 
 
 
PRIMĂRIA 

 
 
 
24.11.2008 

1.  afişarea la avizierul primăriei a programului de consultare 
de către cetăţeni, a listei electorale permanente 
2.  emiterea unei dispoziţii pentru autorizarea persoanei care 
operează în listele electorale permanente şi complementare 
3.  păstrarea listelor electorale permanente şi complementare 
într-un registru special 
4.  etichetarea registrelor speciale conform art. 7 din H.G. nr. 
720/2000 

NU A FOST CAZUL 

CIRCUMSCRIPŢIA  NR.  34 
JUDEŢUL  SIBIU 

ANTERIOR  ZILEI  ALEGERILOR 

NR.  
CRT. 

UNITATEA 
ADMINISTRATIV 
TERITORIALĂ 

AUTORITATEA 
ADMINISTRAŢI
EI PUBLICE/ 
INSTITUŢIE 
PUBLICĂ 
VERIFICATĂ 

DATA  
CONTROLU

LUI 

MĂSURI DISPUSE SAU 
MENŢIUNEA 
 „ NU A FOST CAZUL”  

SANCŢIUNI APLICATE SAU MENŢIUNEA 
„ NU A FOST CAZUL”   

1. INSTITUŢIA  
PREFECTULUI – JUDEŢUL  
SIBIU 

PREFECTUL  
JUDEŢULUI 
SIBIU 

19.11.2008 NU A FOST CAZUL NU A FOST CAZUL 

2. MUNICIPIUL  SIBIU PRIMĂRIA 19.11.2008 NU A FOST CAZUL NU A FOST CAZUL 
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ACTIVITĂŢI DE ÎNDRUMARE ELECTORALĂ ŞI CONTROL 

DESFĂŞURATE DE FILIALA SUD-EST 
 

 
NR. 

CRT. 
UNITATEA 

ADMINISTRATIV - 
TERITORIALĂ  

INSTITUŢIA 
PUBLICĂ 

VERIFICATĂ 

DATA 
EFECTUĂRII 

CONTROLULUI 

MĂSURI/ RECOMANDĂRI DISPUSE 

 
1. 

 
Comuna Mircea Vodă 

 
Primăria  

 
14.08.2008 

-păstrarea listelor electorale permanente în registre 
speciale cu file detaşabile;  
-organizarea secţiilor de votare cu respectarea 
prevederilor art. 18 alin. (6) din Legea nr. 35/2008; 

 
 

2. 

 
 

Oraşul Făurei 

 
 

Primăria  

 
 

14.08.2008 

-păstrarea listelor electorale permanente în registre 
speciale cu file detaşabile; 
-efectuarea de operări, in exemplarul listelor electorale 
permanente existent la primărie;  
-organizarea secţiilor de votare cu respectarea 
prevederilor art. 18 alin. (6) din Legea nr. 35/2008; 

3. Oraşul Făurei Judecătoria Făurei 14.08.2008 Nu a fost cazul 
 
 
 

4. 

 
 
 

Municipiul Brăila 

 
 
 

Primăria  

 
 
 

11.11.2008 

-semnarea listelor electorale permanente,  sau a copiilor, 
de către primar; 
-efectuarea de operaţiuni în listele electorale permanente 
existente la primărie de către persoane autorizate prin 
dispoziţie dată de primar; 
-comunicarea către judecătoria competentă a 
modificărilor operate în exemplarul listelor electorale 
permanente existent la primărie;  

 
 

5. 

 
 

Oraşul Însurăţei 

 
 

Primăria  

 
 

13.11.2008 

-efectuarea de operaţiuni în listele electorale permanente 
existente la primărie de către persoane autorizate prin 
dispoziţie dată de primar; 
-comunicarea către judecătoria competentă teritorial a 
modificărilor operate în exemplarul listelor electorale 
permanente existent la primărie;  

6. Oraşul Însurăţei S.P.C.L.E.P. 
Însurăţei 

13.11.2008 Nu a fost cazul 

 
 

7. 

 
 

Comuna Viziru 

 
 

Primăria  

 
 

13.11.2008 

-semnarea listelor electorale permanente,  sau a copiilor, 
de către primar; 
-efectuarea de operaţiuni în listele electorale permanente 
existente la primărie de către persoane autorizate prin 
dispoziţie dată de primar; 

 
 

 
 

 
 

 
 

-păstrarea listelor electorale permanente în registre 
speciale cu file detaşabile; 
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8. 

 
 
 
 
 
 
 

Comuna Tudor 
Vladimirescu 

 
 
 
 
 
 
 

Primăria  

 
 
 
 
 
 
 

27.11.2008 

-semnarea listelor electorale permanente,  sau a copiilor, 
de către primar; 
-efectuarea de operaţiuni în listele electorale permanente 
existente la primărie de către persoane autorizate prin 
dispoziţie dată de primar; 
-comunicarea către judecătoria competentă teritorial a 
modificărilor operate în exemplarul listelor electorale 
permanente existent la primărie;  
-distribuirea buletinelor de vot şi a celorlalte materiale 
necesare votării către preşedinţii birourilor electorale ale 
secţiilor de votare se va realiza conform prevederilor art. 
36 alin. (4), coroborat cu art. 41 alin. (4) din Legea nr. 
35/2008 şi pct. 94 din H.G. nr. 985/2008; 
-transmiterea modificărilor intervenite în copiile listelor 
electorale permanente, în termen de 24 de ore, către 
biroul electoral al fiecărei secţii de votare şi către 
jdecătorie, conform prvederilor art. 26, alin. (11) din 
Legea nr. 35/2008; 

 
 
 
 
 
 
 

9. 

 
 
 
 
 
 
 

Comuna Cazasu 

 
 
 
 
 
 
 

Primăria  

 
 
 
 
 
 
 

27.11.2008 

-păstrarea listelor electorale permanente în registre 
speciale cu file detaşabile;  
-semnarea listelor electorale permanente,  sau a copiilor, 
de către primar; 
-efectuarea de operaţiuni în listele electorale permanente 
existente la primărie de către persoane autorizate prin 
dispoziţie dată de primar; 
-efectuarea de operări, in exemplarul listelor electorale 
permanente existent la primărie;  
-comunicarea către judecătoria competentă teritorial a 
modificărilor operate în exemplarul listelor electorale 
permanente existent la primărie;  
-transmiterea modificărilor intervenite în copiile listelor 
electorale permanente, în termen de 24 de ore, către 
biroul electoral al fiecărei secţii de votare şi către 
jdecătorie, conform prvederilor art. 26, alin. (11) din 
Legea nr. 35/2008; 
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NR. 
CRT. 

UNITATEA 
ADMINISTRATIV - 

TERITORIALĂ 

INSTITUŢIA PUBLICĂ 
VERIFICATĂ 

DATA 
EFECTUĂRII 

CONTROLULUI 

MĂSURI/ RECOMANDĂRI DISPUSE 

 
 

1. 

 
 

Comuna Săpoca 

 
 

Primăria  

 
 

24.07.2008 

-păstrarea listelor electorale permanente în registre 
speciale cu file detaşabile; 
-desemnarea prin dispoziţie dată de primar, a 
persoanei autorizate să efectueze oparaţiuni în  
listele electorale permanente; 
-semnarea listelor electorale permanente, sau a 
copiilor, de către primar; 
-transmiterea către judecătoria competentă teritorial 
a listelor electorale permanente; 
-efectuarea de comunicări către judecătoria 
competentă teritorial, privind operaţiunile efectuate 
în listele electorale permanente; 

 
 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
 
 

Comuna Mărăcineni 

 
 
 
 
 
 

Primăria  

 
 
 
 
 
 

24.07.2008 

-păstrarea listelor electorale permanente în registre 
speciale cu file detaşabile;  
-semnarea listelor electorale permanente,  sau a 
copiilor, de către primar; 
-efectuarea de operaţiuni în listele electorale 
permanente existente la primărie de către persoane 
autorizate prin dispoziţie dată de primar; 
-predarea către judecătoria competentă teritorial a 
unui exemplar al listelor electorale permanente;  
-comunicarea către judecătoria competentă teritorial 
a modificărilor operate în exemplarul listelor 
electorale permanente existent la primărie;  
-organizarea secţiilor de votare cu respectarea 
prevederilor art. 18 alin. (6) din Legea nr. 35/2008; 

3. Municipiul Buzău Judecătoria Buzău 24.07.2008  
 

 
 
 
 

4. 

 
 
 
 

Municipiul Buzău 

 
 
 
 

Primăria  

 
 
 
 

20.11.2008 

-efectuarea de operaţiuni în exemplarul listelor 
electorale permanente aflat la primărie, prin 
actualizarea acestuia; 
-efectuarea de comunicări către judecătoria 
competentă teritorial, privind operaţiunile efectuate 
în listele electorale permanente; 
-afişarea la sediul primăriei a anunţului privind 
posibilitatea consultării listelor electorale 
permanente de către alegători; 

 
 

 
 

 
 

 
 

-având în vedere că logistica electorală 
confecţionată pentru alegerile locale din iunie 2008 
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5. 

 
Comuna Verneşti 

 
Primăria  

 
20.11.2008 

a fost distrusă după încheierea alegerilor, urnele şi 
cabinele de vot confecţionate pentru alegerile 
parlamentare din 30 noiembrie 2008 să fie predate 
în custodia unei persoane desemnată de către 
primar; 

 
NR. 

CRT. 
UNITATEA 

ADMINISTRATIV - 
TERITORIALĂ 

INSTITUŢIA PUBLICĂ 
VERIFICATĂ 

DATA 
EFECTUĂRII 

CONTROLULUI 

MĂSURI/ RECOMANDĂRI DISPUSE 

 
 
 

1. 

 
 
 

Oraşul Hârşova 

 
 
 

Primăria  

 
 
 

22.07.2008 

-efectuarea de operaţiuni în exemplarul listelor 
electorale permanente aflat la primărie, prin 
actualizarea acestuia; 
-păstrarea listelor electorale permanente în registre 
speciale cu file detaşabile;  
-semnarea listelor electorale permanente de către 
primar; 

2. Oraşul Hârşova Judecătoria Hârşova 22.07.2008 Nu a fost cazul. 
 
 
 
 

3. 

 
 
 
 

Oraşul Năvodari 

 
 
 
 

Primăria oraşului 

 
 
 
 

29.07.2008 

-efectuarea de operaţiuni în exemplarul listelor 
electorale permanente aflat la primărie, prin 
actualizarea acestuia; 
-desemnarea prin dispoziţie dată de primar, a 
persoanei autorizate să efectueze oparaţiuni în  
listele electorale permanente; 
-semnarea listelor electorale permanente de către 
primar; 

 
 
 
 

4. 

 
 
 
 

Oraşul Cernavodă 

 
 
 
 

Primăria  

 
 
 
 

20.08.2008 

-păstrarea listelor electorale permanente în registre 
speciale cu file detaşabile; 
-efectuarea de operaţiuni în listele electorale 
permanente existente la primărie de către persoane 
autorizate prin dispoziţie dată de primar; 
-organizarea secţiilor de votare cu respectarea 
prevederilor art. 18 alin. (6) din Legea nr. 35/2008; 

5. Municipiul Medgidia Primăria  20.08.2008 -efectuarea de operaţiuni în listele electorale 
permanente existente la primărie de către persoane 
autorizate prin dispoziţie dată de primar; 

6. Municipiul Medgidia S.P.C.L.E.P. Medgidia 20.08.2008 Nu a fost cazul 
 

7. 
 

Municipiul Constanţa 
 

Primăria  
 

10.11.2008 
-semnarea listelor electorale permanente, de către 
primar; 
-efectuarea de operări, in exemplarul listelor 
electorale permanente existent la primărie;  
-organizarea secţiilor de votare cu respectarea 
prevederilor art. 18 alin. (6) din Legea nr. 35/2008; 
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8. 

 
 
 
 

Oraşul Ovidiu 

 
 
 
 

Primăria  

 
 
 
 

10.11.2008 

-păstrarea listelor electorale permanente în registre 
speciale cu file detaşabile;  
-efectuarea de operaţiuni în listele electorale 
permanente existente la primărie de către persoane 
autorizate prin dispoziţie dată de primar; 
-efectuarea de operări, in exemplarul listelor 
electorale permanente existent la primărie;  
-organizarea secţiilor de votare cu respectarea 
prevederilor art. 18 alin. (6) din Legea nr. 35/2008; 

9. Municipiul Constanţa Biroul Electoral de 
Circumscripţie nr. 14 

10.11.2008 Nu a fost cazul 

 
NR. 

CRT. 
UNITATEA 

ADMINISTRATIV - 
TERITORIALĂ 

INSTITUŢIA PUBLICĂ 
VERIFICATĂ 

DATA 
EFECTUĂRII 

CONTROLULUI 

MĂSURI/ RECOMANDĂRI DISPUSE 

1. Comuna Lieşti Judecătoria Lieşti 17.07.2008 Nu a fost cazul. 
2. Comuna Suhurlui Primăria  19.09.2008 Nu a fost cazul. 
3. Comuna Barcea Primăria  06.10.2008 -efectuarea de operări, in exemplarul listelor 

electorale permanente existent la primărie;  
4. Comuna Umbrăreşti Primăria  06.10.2008 -efectuarea de operări, in exemplarul listelor 

electorale permanente existent la primărie;  
 
 
 

5. 

 
 
 

Comuna Cosmeşti 

 
 
 

Primăria  

 
 
 

12.11.2008 

-efectuarea de operări, in exemplarul listelor 
electorale permanente existent la primărie;  
-transmiterea modificărilor intervenite în copiile 
listelor electorale permanente, în termen de 24 de 
ore, către biroul electoral al fiecărei secţii de 
votare şi către jdecătorie, conform prvederilor art. 
26, alin. (11) din Legea nr. 35/2008; 

 
 
 

6. 

 
 
 

Comuna Valea Mărului 

 
 
 

Primăria  

 
 
 

12.11.2008 

-efectuarea de operări, in exemplarul listelor 
electorale permanente existent la primărie;  
-transmiterea modificărilor intervenite în copiile 
listelor electorale permanente, în termen de 24 de 
ore, către biroul electoral al fiecărei secţii de 
votare şi către jdecătorie, conform prvederilor art. 
26, alin. (11) din Legea nr. 35/2008; 

 
7. 

 
Comuna Matca 

 
Primăria  

17.07.2008 
 
 
 

12.11.2008 

-desemnarea prin dispoziţie dată de primar, a 
persoanei autorizate să efectueze oparaţiuni în  
listele electorale permanente; 
-efectuarea demersurilor necesare pentru 
recuperarea exemplarului original al listelor 
electorale permanente întocmite pentru alegerile 
locale din iunie 2008; 
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-transmiterea modificărilor intervenite în copiile 
listelor electorale permanente, în termen de 24 de 
ore, către biroul electoral al fiecărei secţii de 
votare şi către jdecătorie, conform prvederilor art. 
26, alin. (11) din Legea nr. 35/2008; 
-organizarea secţiilor de votare cu respectarea 
prevederilor art. 18 alin. (6) din Legea nr. 35/2008; 

 
 

NR. 
CRT. 

UNITATEA 
ADMINISTRATIV - 

TERITORIALĂ 

INSTITUŢIA PUBLICĂ 
VERIFICATĂ 

DATA 
EFECTUĂRII 

CONTROLULUI 

MĂSURI/ RECOMANDĂRI DISPUSE 

1. Oraşul Sulina Primăria  17.07.2008 -efectuarea de operări, in exemplarul listelor 
electorale permanente existent la primărie; 
-comunicarea către judecătoria competentă 
teritorial a modificărilor operate în exemplarul 
listelor electorale permanente existent la primărie;  

2. Oraşul Babadag Primăria  04.11.2008 -efectuarea de operaţiuni în listele electorale 
permanente existente la primărie de către persoane 
autorizate prin dispoziţie dată de primar; 
-efectuarea de operări, in exemplarul listelor 
electorale permanente existent la primărie;  

3. Municipiul Tulcea Biroul Electoral de 
Circumscripţie nr. 38 

04.11.2008 Nu a fost cazul 

4.  
 
 
 
 
 
 

Comuna Carcaliu 

 
 
 
 
 
 
 

Primăria  

18.11.2008 -păstrarea listelor electorale permanente în registre 
speciale cu file detaşabile;  
-desemnarea prin dispoziţie dată de primar, a 
persoanei autorizate să efectueze oparaţiuni în  
listele electorale permanente; 
-efectuarea de operaţiuni în exemplarul listelor 
electorale permanente aflat la primărie, prin 
actualizarea acestuia; 
-semnarea listelor electorale permanente de către 
primar; 
-transmiterea către judecătoria competentă 
teritorial a listelor electorale permanente; 
-xerocopiile listelor electorale permanente afişate 
la sediul primăriei vor fi înlăturate şi se va afişa 
anunţul privind posibilitatea consultării acestora 
de către alegători la sediul primăriei; 
-emiterea, de către primar, a dispoziţiei privind 
stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral, 
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conform prevederilor art. 39 alin. (1) din legea nr. 
35/2008 şi aducerea la cunoştinţă publică a 
acesteia; 

5.  
 
 
 

Comuna Greci 

 
 
 
 

Primăria  

 
 
 
 

18.11.2008 

-efectuarea de operaţiuni în listele electorale 
permanente existente la primărie de către persoane 
autorizate prin dispoziţie dată de primar; 
-efectuarea de operări, in exemplarul listelor 
electorale permanente existent la primărie;  
-xerocopiile listelor electorale permanente afişate 
la sediul primăriei vor fi înlăturate şi se va afişa 
anunţul privind posibilitatea consultării acestora 
de către alegători la sediul primăriei; 

 
NR. 

CRT. 
UNITATEA 

ADMINISTRATIV - 
TERITORIALĂ 

INSTITUŢIA 
PUBLICĂ 

VERIFICATĂ 

DATA 
EFECTUĂRII 

CONTROLULUI 

MĂSURI/ RECOMANDĂRI DISPUSE 

1. Oraşul Mărăşeşti Primăria oraşului 31.07.2008 -organizarea secţiilor de votare cu respectarea 
prevederilor art. 18 alin. (6) din Legea nr. 35/2008; 

2. Municipiul Focşani Judecătoria Focşani 31.07.2008 Nu a fost cazul 
3.  

 
 

Comuna Gugeşti 

 
 
 

Primăria  

28.08.2008 -păstrarea listelor electorale permanente în registre 
speciale cu file detaşabile;  
-semnarea listelor electorale permanente, sau a 
copiilor, de către primar; 
-organizarea secţiilor de votare cu respectarea 
prevederilor art. 18 alin. (6) din Legea nr. 35/2008; 

4. Municipiul Focşani Primăria  23.10.2008 Nu a fost cazul 
 
 
 

5. 

 
 
 

Comuna Cîmpineanca 

 
 
 

Primăria  

 
 
 

23.10.2008 

-semnarea listelor electorale permanente, sau a 
copiilor, de către primar; 
-efectuarea de operări, in exemplarul listelor 
electorale permanente existent la primărie;  
-comunicarea către judecătoria competentă a 
modificărilor operate în exemplarul listelor 
electorale permanente;  
-afişarea la sediul primăriei a anunţului privind 
posibilitatea consultării listelor electorale 
permanente de către alegători; 

6. Municipiul Focşani Biroul Electoral de 
Circumscripţie nr. 41 

23.10.2008 Nu a fost cazul 
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ACTIVITĂŢI DE ÎNDRUMARE ELECTORALĂ ŞI CONTROL 

DESFĂŞURATE DE FILIALA SUD-MUNTENIA 
 

CIRCUMSCRIPTIA 
NR.16 

JUDET DAMBOVITA 

ANTERIOR ZILEI ALEGERILOR 

NR. 
CRT. 

UNITATEA 
ADMINISTRATI

V 
TERITORIALA 

AUT. ADM. PUBL./ 
INSTIT.PUBL.VERIFICATA 

DATA 
CONTROL 

 
MASURI DISPUSE 

 

 
SANCTIUNI APLICATE 

 

1 Primaria orasului 
Titu 

 
 
 

Primarie 

1.10.2008 Primarul orasului Titu va emite 
o dispozitie prin care sa 
imputerniceasca persoana care 
efectueaza operatiuni in listele 
electorale permanente, intrucat, 
efectuarea de operatiuni in 
listele electorale permanente s-
a facut de catre o persoana 
neautorizata. 

Primarul orasului Titu, se sanctioneaza cu avertisment 
verbal , conform art. 7  din Ordonanta nr. 2/2001  cu 
modificarile si completarile ulterioare pentru 
nerespectarea urmatoarelor prevederi legale : art. 73, 
alin. 2 din Legea 35/2008 

2 Primaria comunei 
Branistea 

 
 
 

Primarie 

 
 
 

1.10.2008 

1. Primarul comunei Branistea 
va emite o dispozitie prin care 
sa imputerniceasca persoana 
care efectueaza operatiuni in 
listele electorale permanente 
2 . Se va inventaria logistica 
electorala (cabine de vot, urne, 
etc ).          

Primarul comunei Branistea, se sanctioneaza cu 
avertisment verbal , conform art. 7  din Ordonanta nr. 
2/2001  cu modificarile si completarile ulterioare 
pentru nerespectarea urmatoarelor prevederi legale : 
art. 73, alin. 2 din Legea 35/2008 

3 Primaria orasului 
Racari 

Primarie 2.10.2008 Listele electorale permanente 
se vor pastra la secretarul 
unitatii administrativ-teritoriale 
in registre speciale cu file 
detasabile, conform legislatiei 
in vigoare. 

Nu a fost cazul 

4 Primaria comunei 
Tartasesti 

Primarie 2.10.2008 Materialele de logistica 
electorala sa fie evidentiate 
intr-un document oficial. 

Nu a fost cazul 

5 Primaria comunei 
Dobra 

Primarie 7.10.2008 Echipa de control nu si-a putut 
desfasura activitatea datorita 
faptului ca la sediul primariei 
nu s-au gasit persoanele 
abilitate pentru realizarea 

Nu a fost cazul 



 183

obiectivelor controlului si nu au 
putut fi puse la dispozitia 
echipei de control documentele 
solicitate 

6 Primaria comunei 
Cornatelu 

Primarie 7.10.2008 Echipa de control nu si-a putut 
desfasura activitatea datorita 
faptului ca la sediul primariei 
nu s-au gasit persoanele 
abilitate pentru realizarea 
obiectivelor controlului si nu au 
putut fi puse la dispozitia 
echipei de control documentele 
solicitate 

Nu a fost cazul 

7 Primaria comunei 
Iedera 

Primarie 8.10.2008 1.Identificarea fondurilor 
pentru procurarea de materiale 
si confectionarea materialelor 
logistice necesare scrutinului 
din noiembrie 2008 si pentru 
viitor. 
2. Materialele de logistica 
electorala sa fie evidentiate 
intr-un document oficial. 

Nu a fost cazul 

8 Primaria comunei 
Varfuri 

Primarie 8.10.2008 Listele electorale permanente 
se vor pastra la secretarul 
unitatii administrativ-teritoriale 
in registre speciale cu file 
detasabile, conform legislatiei 
in vigoare. 

Nu a fost cazul 

9 Primaria comunei 
Buciumeni 

Primarie 9.10.2008 Nu a fost cazul Nu a fost cazul 

10 Primaria comunei 
Pietrosita 

Primarie 9.10.2008 Nu a fost cazul Nu a fost cazul 

11 Primaria comunei 
Dobra 

Primarie 28.10.2008 1.Primarul va semna listele 
electorale permanente, conform 
art.2, alin.2 din HG 720/2000. 
2.Listele electorale permanente 
vor fi in tocmite pe sate, si, 
dupa caz, pe strazi, conform 
prevederilor art.26, alin.3 din 
Legea nr.35/2008. 
3.Primarul va comunica 
judecatoriei Targoviste 

Primarul comunei Dobra se sanctioneaza cu 
avertisment verbal , conform art. 7  din Ordonanta nr. 
2/2001  cu modificarile si completarile ulterioare 
pentru nerespectarea urmatoarelor prevederi legale : 
art.2, alin.2 din HG 720/2000 ; art.26, alin.3 din Legea 
nr.35/2008 ; art.26, alin.9 din Legea nr.35/2008 si art. 
39, alin. 2 din Legea 35/2008 . 
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modificarile aparute in listele 
electorale permanente, conform 
prevederilor art.26, alin.9 din 
Legea nr.35/2008.  
4.Primarul comunei Dobra va 
dispune inlaturarea din spatiul 
public a oricaror materiale de 
propaganda electorala ramase 
de la campaniile electorale 
precedente, conform 
prevederilor art.39, alin.2 din 
Legea nr.35/2008. 

 
12 Primaria comunei 

Cornatelu 
Primarie 28.10.2008 1. Primarul comne Cornatelu 

va emite o dispozitie prin care 
sa imputerniceasca persoana 
care efectueaza operatiuni in 
listele electorale permanente. 
2.Listele electorale permanente 
vor fi intocmite pe sate, si, 
dupa caz, pe strazi, conform 
prevederilor art.26, alin.3 din 
Legea nr.35/2008. 
3.Primarul va comunica 
judecatoriei Racari modificarile 
aparute in listele electorale 
permanente, conform 
prevederilor art.26, alin.9 din 
Legea nr.35/2008.  

 

Primarul comunei Cornatelu se sanctioneaza cu 
avertisment verbal, conform art. 7  din Ordonanta nr. 
2/2001  cu modificarile si completarile ulterioare 
pentru nerespectarea urmatoarelor prevederi legale : 
art.73, alin.2 din Legea nr.35/2008 ; art.26 alin.3 din 
Legea nr.35/2008 ; art.26 alin.9 din Legea nr.35/2008  

13 Primaria comunei 
Dragomiresti 

Primarie 29.10.2008 1. Primarul comunei 
Dragomiresti va emite o 
dispozitie prin care sa 
imputerniceasca persoana care 
efectueaza operatiuni in listele 
electorale permanente 
 2.Primarul comunei 
Dragomiresti va dispune 
inlaturarea din spatiul public a 
oricaror materiale de 
propaganda electorala ramase 
de la campaniile electorale 
precedente, conform 

Primarul comunei Dragomiresti se sanctioneaza cu 
avertisment verbal , conform art. 7  din Ordonanta nr. 
2/2001  cu modificarile si completarile ulterioare 
pentru nerespectarea urmatoarelor prevederi legale : 
art. 73, alin. 2 din Legea 35/2008 ; art.26, alin.6 din 
Legea nr.35/2008; art.39, alin.2 din Legea nr.35/2008 
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prevederilor art.39, alin.2 din 
Legea nr.35/2008. 

14 Primaria comunei 
Tatarani 

Primarie 29.10.2008 1.Primarul va semna listele 
electorale permanente, conform 
art.2, alin.2 din HG 720/2000. 
2. Listele electorale permanente 
se vor pastra la secretarul 
unitatii administrativ-teritoriale 
in registre speciale cu file 
detasabile, conform art.7 din 
H.G. nr.720/2000. 
3. Listele electorale permanente 
vor fi in tocmite pe sate, si, 
dupa caz, pe strazi, conform 
prevederilor art.26, alin.3 din 
Legea nr.35/2008. 
4.Persoana desemnata de 
primar sa opereze modificari in 
listele electorale permanente va 
comunica judecatoriei 
Targoviste modificarile aparute 
in listele electorale permanente, 
conform prevederilor art.26, 
alin.9 din Legea nr.35/2008. 
5. Primarul comunei Tatarani 
va dispune inlaturarea din 
spatiul public a oricaror 
materiale de propaganda 
electorala ramase de la 
campaniile electorale 
precedente, conform 
prevederilor art.39, alin.2 din 
Legea nr.35/2008. 
 

Primarul comunei Tatarani se sanctioneaza cu 
avertisment verbal , conform art. 7  din Ordonanta nr. 
2/2001  cu modificarile si completarile ulterioare 
pentru nerespectarea urmatoarelor prevederi legale : 
art.2, alin.2 din H.G. 720/2000 ;art.39 alin.2 din Legea 
nr.35/2008. 
Referent stare civila se sanctioneaza cu avertisment 
verbal, conform art. 7  din Ordonanta nr. 2/2001  cu 
modificarile si completarile ulterioare pentru 
nerespectarea urmatoarelor prevederi legale : art.26, 
alin.3 din Legea nr.35/2008 ; art.26, alin.9 din Legea 
nr.35/2008 

15 Primaria comunei 
Cobia 

Primarie 30.10.2008 1. Listele electorale permanente 
vor fi intocmite pe sate, si, 
dupa caz, pe strazi, conform 
prevederilor art.26, alin.3 din 
Legea nr.35/2008. 
2.Secretarul comun ei Cobia va 
comunica judecatoriei Gaesti 
modificarile aparute in listele 
electorale permanente, conform 

Secretarul comunei Cobia se sanctioneaza cu 
avertisment verbal , conform art. 7  din Ordonanta nr. 
2/2001  cu modificarile si completarile ulterioare 
pentru nerespectarea urmatoarelor prevederi legale : 
art.26, alin.3 din Legea nr.35/2008 ; art.26, alin.9 din 
Legea nr.35/2008 
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prevederilor art.26, alin.9 din 
Legea nr.35/2008. 

16 Primaria comunei 
Gura Foii 

Primarie 30.10.2008 1.Secretarul primariei Gura-
Foii va comunica judecatoriei 
Gaesti modificarile aparute in 
listele electorale permanente, 
conform prevederilor art.26, 
alin.9 din Legea nr.35/2008. 
2.Primarul comunei Gura-Foii 
va dispune inlaturarea din 
spatiul public a oricaror 
materiale de propaganda 
electorala ramase de la 
campaniile electorale 
precedente, conform 
prevederilor art.39, alin.2 din 
Legea nr.35/2008. 
 
 

Secretarul comunei Gura-Foii se sanctioneaza cu 
avertisment verbal , conform art. 7  din Ordonanta nr. 
2/2001  cu modificarile si completarile ulterioare 
pentru nerespectarea urmatoarelor prevederi legale : 
art.26, alin.9 din Legea nr.35/2008; 
Primarul comunei Gura-Foii se sanctioneaza cu 
avertisment verbal, conform art. 7  din Ordonanta nr. 
2/2001  cu modificarile si completarile ulterioare 
pentru nerespectarea urmatoarelor prevederi legale : 
art.39 alin.2 din Legea nr.35/2008.  

17 Primaria comunei 
Slobozia-Moara 

Primarie 12.11.2008 1.Primarul comunei Slobozia-
Moara va lua masuri urgente de 
actualizare a listelor electorale 
permanente si de repartizare a 
alegatorilor pe sectiile de 
votare. 
2.Primarul comunei Slobozia-
Moara va emite o dispozitie 
prin care sa imputerniceasca 
persoana care efectueaza 
operatiuni in listele electorale 
permanente. 
3. Primarul comunei Slobozia-
Moara va comunica 
judecatoriei Racari modificarile 
aparute in listele electorale 
permanente, conform 
prevederilor art.26, alin.9 din 
Legea nr.35/2008.  
 

Primarul comunei Slobozia-Moara se sanctioneaza cu 
avertisment verbal, conform art. 7  din Ordonanta nr. 
2/2001  cu modificarile si completarile ulterioare 
pentru nerespectarea urmatoarelor prevederi legale : 
art.73, alin.2 din Legea nr.35/2008 ; art.26 alin.9 din 
Legea nr.35/2008. 

18 Primaria comunei 
Brezoaele 

Primarie 12.11.2008 1.Primarul comunei Brezoaele 
va desemna prin dispozitie 
persoana care sa opereze 
modificari in listele electorale 

Primarul comunei Brezoaele se sanctioneaza cu 
avertisment verbal, conform art. 7  din Ordonanta nr. 
2/2001  cu modificarile si completarile ulterioare 
pentru nerespectarea urmatoarelor prevederi legale : 
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permanente. 
2. Listele electorale permanente 
vor fi intocmite pe sate, si, 
dupa caz, pe strazi, conform 
prevederilor art.26, alin.3 din 
Legea nr.35/2008. 
3.Primarul comunei Brezoaele 
va comunica judecatoriei 
Racari modificarile aparute in 
listele electorale permanente, 
conform prevederilor art.26, 
alin.9 din Legea nr.35/2008. 
 

art.73, alin.2 din Legea nr.35/2008 ; art.26 alin.3 din 
Legea nr.35/2008 ; art.26 alin.9 din Legea nr.35/2008  

19 Primaria comunei 
Potlogi 

Primarie 13.11.2008 1. Primarul comunei Potlogi va 
emite o dispozitie prin care sa 
imputerniceasca persoana care 
efectueaza operatiuni in listele 
electorale permanente. 
2. Listele electorale permanente 
vor fi intocmite pe sate, si, 
dupa caz, pe strazi, conform 
prevederilor art.26, alin.3 din 
Legea nr.35/2008. 
3. Primarul comunei Potlogi va 
comunica judecatoriei Racari 
modificarile aparute in listele 
electorale permanente, conform 
prevederilor art.26, alin.9 din 
Legea nr.35/2008. 

Primarul comunei Potlogi se sanctioneaza cu 
avertisment verbal, conform art. 7  din Ordonanta nr. 
2/2001  cu modificarile si completarile ulterioare 
pentru nerespectarea urmatoarelor prevederi legale : 
art.73, alin.2 din Legea nr.35/2008 ; art.26 alin.3 din 
Legea nr.35/2008 ; art.26 alin.9 din Legea nr.35/2008  

20 Primaria comunei 
Corbii Mari 

Primarie 13.11.2008 1. Listele electorale permanente 
vor fi intocmite pe sate, si, 
dupa caz, pe strazi, conform 
prevederilor art.26, alin.3 din 
Legea nr.35/2008. 
2.Referentul care se ocupa cu 
efectuarea de operatiuni in 
listele electorale permanente va 
transmite judecatoriei Gaesti 
modificarile aparute in listele 
electorale permanente, conform 
prevederilor art.26, alin.9 din 
Legea nr.35/2008. 
 

Referentul se sanctioneaza cu avertisment verbal , 
conform art. 7  din Ordonanta nr. 2/2001  cu 
modificarile si completarile ulterioare pentru 
nerespectarea urmatoarelor prevederi legale : art.26 
alin.3 din Legea nr.35/2008 ; art.26, alin.9 din Legea 
nr.35/2008. 
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21 Primaria comunei 
Ludesti 

Primarie 14.11.2008 1. Primarul comunei Ludesti va 
verifica listele electorale 
permanente in vedertea operarii 
tuturor modificarilor aparute in 
perioada iunie-noiembrie 2008. 
2. Primarul comunei Ludesti va 
comunica judecatoriei Gaesti 
modificarile aparute in listele 
electorale permanente, conform 
prevederilor art.26, alin.9 din 
Legea nr.35/2008. 

Primarul comunei Ludesti se sanctioneaza cu 
avertisment verbal, conform art. 7  din Ordonanta nr. 
2/2001  cu modificarile si completarile ulterioare 
pentru nerespectarea urmatoarelor prevederi legale : 
art.73, alin.2 din Legea nr.35/2008 si art.26 alin.9 din 
Legea nr.35/2008  

22 Primaria comunei 
Hulubesti 

Primarie 14.11.2008 1. Primarul comunei Hulubesti 
va emite o dispozitie prin care 
sa imputerniceasca persoana 
care efectueaza operatiuni in 
listele electorale permanente. 
2. Listele electorale permanente 
vor fi intocmite pe sate, si, 
dupa caz, pe strazi, conform 
prevederilor art.26, alin.3 din 
Legea nr.35/2008. 
3. Primarul comunei Hulubesti 
va comunica judecatoriei 
Gaesti modificarile aparute in 
listele electorale permanente, 
conform prevederilor art.26, 
alin.9 din Legea nr.35/2008. 

Primarul comunei Hulubesti se sanctioneaza cu 
avertisment verbal, conform art. 7  din Ordonanta nr. 
2/2001  cu modificarile si completarile ulterioare 
pentru nerespectarea urmatoarelor prevederi legale : 
art.73, alin.2 din Legea nr.35/2008 ; art.26 alin.3 din 
Legea nr.35/2008 ; art.26 alin.9 din Legea nr.35/2008  

23 Primaria comunei 
Costesti-Vale 

Primarie 18.11.2008 1.Primarul comunei Costesti-
Vale va emite o dispozitie prin 
care sa imputerniceasca 
persoana care efectueaza 
operatiuni in listele electorale 
permanente. 
2. Primarul comunei Costesti-
Vale va lua masuri de pastrare 
a listelor electorale permanente 
in registre speciale cu file 
detasabile in conformitate cu 
prevederile art.nr.26, alin.5 din 
Legea nr.35/2008. 
3. Primarul comunei Costesti-
Vale va comunica judecatoriei 
Gaesti modificarile aparute in 

Primarul comunei Costesti-Vale se sanctioneaza cu 
avertisment verbal, conform art. 7  din Ordonanta nr. 
2/2001  cu modificarile si completarile ulterioare 
pentru nerespectarea urmatoarelor prevederi legale : 
art.73, alin.2 din Legea nr.35/2008 ; art.26 alin.5 din 
Legea nr.35/2008 ; art.26 alin.9 din Legea nr.35/2008  
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listele electorale permanente, 
conform prevederilor art.26, 
alin.9 din Legea nr.35/2008. 

24 Primaria comunei 
Odobesti 

Primarie 18.11.2008 1. Primarul comunei Odobesti 
va emite o dispozitie prin care 
sa imputerniceasca persoana 
care efectueaza operatiuni in 
listele electorale permanente. 
2. Listele electorale permanente 
vor fi intocmite pe sate, si, 
dupa caz, pe strazi, conform 
prevederilor art.26, alin.3 din 
Legea nr.35/2008. 
3. Primarul comunei Odobesti 
va comunica judecatoriei 
Racari modificarile aparute in 
listele electorale permanente, 
conform prevederilor art.26, 
alin.9 din Legea nr.35/2008. 

Primarul comunei Odobesti se sanctioneaza cu 
avertisment verbal, conform art. 7  din Ordonanta nr. 
2/2001  cu modificarile si completarile ulterioare 
pentru nerespectarea urmatoarelor prevederi legale : 
art.73, alin.2 din Legea nr.35/2008 ; art.26 alin.3 din 
Legea nr.35/2008 ; art.26 alin.9 din Legea nr.35/2008  

25 Primaria comunei 
Petresti 

Primarie 19.11.2008 1. Primarul comunei Petresti va 
emite o dispozitie prin care sa 
imputerniceasca persoana care 
efectueaza operatiuni in listele 
electorale permanente. 
2. Primarul comunei Petresti va 
comunica judecatoriei Gaesti 
modificarile aparute in listele 
electorale permanente, conform 
prevederilor art.26, alin.9 din 
Legea nr.35/2008. 

Primarul comunei Petresti se sanctioneaza cu 
avertisment verbal, conform art. 7  din Ordonanta nr. 
2/2001  cu modificarile si completarile ulterioare 
pentru nerespectarea urmatoarelor prevederi legale : 
art.73, alin.2 din Legea nr.35/2008 ; art.26 alin.9 din 
Legea nr.35/2008  

26 Primaria comunei 
Uliesti 

Primarie 19.11.2008 1. Primarul comunei Uliesti va 
emite o dispozitie prin care sa 
imputerniceasca persoana care 
efectueaza operatiuni in listele 
electorale permanente. 
2. Primarul comunei  va lua 
masuri de pastrare a listelor 
electorale permanente in 
registre speciale cu file 
detasabile in conformitate cu 
prevederile art.nr.26, alin.5 din 
Legea nr.35/2008. 
3.Primarul comunei Uliesti va 

Primarul comunei Uliesti se sanctioneaza cu 
avertisment verbal, conform art. 7  din Ordonanta nr. 
2/2001  cu modificarile si completarile ulterioare 
pentru nerespectarea urmatoarelor prevederi legale : 
art.73, alin.2 din Legea nr.35/2008 ; art.26 alin.5 din 
Legea nr.35/2008 ; art.26 alin.9 din Legea nr.35/2008  
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comunica judecatoriei Gaesti 
modificarile aparute in listele 
electorale permanente, conform 
prevederilor art.26, alin.9 din 
Legea nr.35/2008. 

27 Primaria comunei 
Rascaeti 

Primarie 20.11.2008 1.Secretarul comunei Rascaeti 
va comunica judecatoriei 
Gaesti modificarile aparute in 
listele electorale permanente, 
conform prevederilor art.26, 
alin.9 din Legea nr.35/2008. 
 

Secretarul comunei Rascaeti se sanctioneaza cu 
avertisment verbal, conform art. 7  din Ordonanta nr. 
2/2001 cu modificarile si completarile ulterioare pentru 
nerespectarea prevederilor art.26 alin.9 din Legea 
nr.35/2008  

28 Primaria comunei 
Visina 

Primarie 20.11.2008 1.Primarul comunei Visina va 
emite o dispozitie prin care sa 
imputerniceasca persoana care 
efectueaza operatiuni in listele 
electorale permanente. 
2. Listele electorale permanente 
vor fi intocmite pe sate, si, 
dupa caz, pe strazi, conform 
prevederilor art.26, alin.3 din 
Legea nr.35/2008. 
3.Primarul comunei Visina va 
comunica judecatoriei Gaesti 
modificarile aparute in listele 
electorale permanente, conform 
prevederilor art.26, alin.9 din 
Legea nr.35/2008. 

Primarul comunei Visina se sanctioneaza cu 
avertisment verbal, conform art. 7  din Ordonanta nr. 
2/2001  cu modificarile si completarile ulterioare 
pentru nerespectarea urmatoarelor prevederi legale : 
art.73, alin.2 din Legea nr.35/2008 ; art.26 alin.3 din 
Legea nr.35/2008 ; art.26 alin.9 din Legea nr.35/2008  

29 Primaria comunei 
Pietrari 

Primarie 21.11.2008 1.Secretarul comunei Pietrari 
va comunica judecatoriei 
Targoviste modificarile aparute 
in listele electorale permanente, 
conform prevederilor art.26, 
alin.9 din Legea nr.35/2008. 
2.Primarul impreuna cu 
SPCLEP Targoviste va lua 
masuri de preschimbare a 
actelor de identitate pentru 
persoanele care locuiesc in 
satele comunei Pietrari dar care 
au inscris in actul de identitate 
comun a Barbuletu. Din acest 
motiv, o parte din alegatorii din 

Secretarul comunei Pietrari se sanctioneaza cu 
avertisment verbal, conform art. 7  din Ordonanta nr. 
2/2001  cu modificarile si completarile ulterioare 
pentru nerespectarea prevederilor art.26 alin.9 din 
Legea nr.35/2008.  
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comuna Pietrari sunt inscrisi in 
listele electorale permanente 
ale comunei Barbuletu. 

30 Primaria comunei 
Barbuletu 

Primarie 21.11.2008 1. Listele electorale permanente 
vor fi intocmite pe sate, si, 
dupa caz, pe strazi, conform 
prevederilor art.26, alin.3 din 
Legea nr.35/2008. 
2.Ofiterul de stare civila al 
primariei va comunica 
judecatoriei Targoviste 
modificarile aparute in listele 
electorale permanente, conform 
prevederilor art.26, alin.9 din 
Legea nr.35/2008. 

Ofiterul starii civile se sanctioneaza cu avertisment 
verbal, conform art. 7  din Ordonanta nr. 2/2001  cu 
modificarile si completarile ulterioare pentru 
nerespectarea prevederilor art.26 alin.3 din Legea 
nr.35/2008 si art.26 alin.9 din Legea nr.35/2008. 

 
 
 

CIRCUMSCRIPTIA NR. 
31 

JUDET  PRAHOVA 

ANTERIOR ZILEI ALEGERILOR 

NR. 
CRT 

UNITATEA 
ADMINISTRATIV 

TERITORIALA 

AUT. ADM. PUBL./ 
INSTIT.PUBL.VERIFICATA 

DATA 
CONTROL 

 
MASURI DISPUSE 

 

 
SANCTIUNI APLICATE 

 
1 Primaria comunei 

Floresti 
Primarie 14.10.2008 Nu a fost cazul Nu a fost cazul 

2 Primaria comunei 
Filipestii de Padure 

Primarie 14.10.2008 Nu a fost cazul Nu a fost cazul 

3 Primaria comunei 
Filipestii de Targ 

Primarie 15.10.2008 Nu a fost cazul Nu a fost cazul 

4 Primaria comunei 
Aricestii Rahtiveni 

Primarie 15.10.2008 Nu a fost cazul Nu a fost cazul 

5 Ptimaria comunei 
Cocorastii Colt 

Primarie 16.10.2008 Nu a fost cazul Nu a fost cazul 

6 Primaria comunei 
Sirna 

Primarie 16.10.2008 Nu a fost cazul Nu a fost cazul 
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CIRCUMSCRIPTIA NR.36 
JUDET  TELEORMAN 

ANTERIOR ZILEI ALEGERILOR 

NR. 
CRT

. 

UNITATEA 
ADMINISTRATIV 

TERITORIALA 

AUT. ADM. PUBL./ 
INSTIT.PUBL.VERIFICATA 

DATA 
CONTROL 

 
MASURI DISPUSE 

 

 
SANCTIUNI APLICATE 

 
1 Primaria comunei 

Bujoreni 
Primarie 21.10.2008 Nu a fost cazul Nu a fost cazul 

2 Primaria comunei 
Draganesti Vlasca 

Primarie 21.10.2008 1.Primarul comunei 
Draganesti Vlasca va emite 
o dispozitie prin care sa 
imputerniceasca persoana 
care efectueaza operatiuni in 
listele electorale 
permanente. 

 

Primarul comunei Draganesti Vlasca se 
sanctioneaza cu avertisment verbal, conform art. 7  
din Ordonanta nr. 2/2001  cu modificarile si 
completarile ulterioare pentru nerespectarea 
prevederilor art.73, alin.2 din Legea nr.35/2008.  

3 Primaria comunei 
Islaz 

Primarie 22.10.2008 1.Primarul comunei Islaz va 
emite o dispozitie prin care 
sa imputerniceasca persoana 
care efectueaza operatiuni in 
listele electorale 
permanente. 

 

Primarul comunei Islaz se sanctioneaza cu 
avertisment verbal, conform art. 7  din Ordonanta 
nr. 2/2001  cu modificarile si completarile 
ulterioare pentru nerespectarea prevederilor art.73, 
alin.2 din Legea nr.35/2008.  

4 Primaria 
Municipiului Turnu 

Magurele 

Primarie 22.10.2008 Nu a fost cazul Nu a fost cazul 

5 Primaria comunei 
Buzescu 

Primarie 23.10.2008 Nu a fost cazul Nu a fost cazul 

6 Primaria comunei 
Nanov 

Primarie 23.10.2008 1.Primarul comunei Nanov 
va emite o dispozitie prin 
care sa imputerniceasca 
persoana care efectueaza 
operatiuni in listele 
electorale permanente. 
2.Primarul comunei Nanov 
va comunica judecatoriei 
Alexandria modificarile 
aparute in listele electorale 
permanente, conform 
prevederilor art.26, alin.9 
din Legea nr.35/2008. 

Primarul comunei Nanov se sanctioneaza cu 
avertisment verbal , conform art. 7  din Ordonanta 
nr. 2/2001  cu modificarile si completarile 
ulterioare pentru nerespectarea urmatoarelor 
prevederi legale : art. 73, alin. 2 din Legea 
35/2008 si art.26, alin.9 din Legea nr.35/2008 ;  

7 Primaria comunei 
Magura 

Primarie 23.10.2008 1.Primarul comunei Magura 
va emite o dispozitie prin 

Primarul comunei Magura se sanctioneaza cu 
avertisment verbal, conform art. 7  din Ordonanta 
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care sa imputerniceasca 
persoana care efectueaza 
operatiuni in listele 
electorale permanente. 

 

nr. 2/2001  cu modificarile si completarile 
ulterioare pentru nerespectarea prevederilor art.73, 
alin.2 din Legea nr.35/2008.  

8 Primaria comunei 
Vitanesti 

Primarie 23.10.2008 1.Primarul comunei 
Vitanesti va emite o 
dispozitie prin care sa 
imputerniceasca persoana 
care efectueaza operatiuni in 
listele electorale 
permanente. 

 

Primarul comunei Vitanesti se sanctioneaza cu 
avertisment verbal, conform art. 7  din Ordonanta 
nr. 2/2001  cu modificarile si completarile 
ulterioare pentru nerespectarea prevederilor art.73, 
alin.2 din Legea nr.35/2008.  
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ACTIVITĂŢI DE ÎNDRUMARE ELECTORALĂ ŞI CONTROL 

DESFĂŞURATE DE FILIALA SUD-VEST OLTENIA 
 

Autoritatea Electorală Permanentă     
Filiala Sud-Vest Oltenia     

       
 Circumscripţia nr. 40  Anterior zilei alegerilor  
 Judeţ Vâlcea     
 Nr.crt. Unitatea Aut.adms.pb./ Data Măsuri dispuse Sancţiuni aplicate 
  Administrativ Instituţia publică control sau menţiunea sau menţiunea 
  Teritorială verificată  "Nu a fost cazul" "Nu a fost cazul" 
 1 comună Primăria Guşoieni 10/15/2008 "Nu a fost cazul" "Nu a fost cazul" 
       
 2 comună Primăria Mădulari 10/15/2008 "Nu a fost cazul" "Nu a fost cazul" 
       
 3 comună Primăria Zătreni 10/16/2008 "Nu a fost cazul" "Nu a fost cazul" 
       
 4 comună Primăria Sineşti 10/16/2008 "Nu a fost cazul" "Nu a fost cazul" 
       
       
 5 comună Primăria Laloşu 10/22/2008 "Nu a fost cazul" "Nu a fost cazul" 
       
       
 6 comună Primăria Făureşti 10/22/2008 "Nu a fost cazul" "Nu a fost cazul" 
       
 7 comună Primăria Diculeşti 10/22/2008 "Nu a fost cazul" "Nu a fost cazul" 
       

Autoritatea Electorală Permanentă     
Filiala Sud Vest Oltenia     

       

 
Circumscripţia 

nr. nr. 20  Anterior zilei alegerilor  
 Judeţ Gorj     
 Nr.crt. Unitatea Aut.adms.pb./ Data Măsuri dispuse Sancţiuni aplicate 
  Administrativ Instituţia publică control sau menţiunea sau menţiunea 
  Teritorială verificată  "Nu a fost cazul" "Nu a fost cazul" 
 1 comună Primăria Dăneşti 11/12/2008 "Nu a fost cazul" "Nu a fost cazul" 
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 2 comună Primăria Drăguţeşti 11/12/2008 "Nu a fost cazul" "Nu a fost cazul" 
       
       
 3 comună Primăria Săuleşti 11/18/2008 "Nu a fost cazul" "Nu a fost cazul" 
       
       
 4 comună Primăria Tulburea 10/18/2008 "Nu a fost cazul" "Nu a fost cazul" 
       
       
 5 comună Primăria Vladimir 11/18/2008 "Nu a fost cazul" "Nu a fost cazul" 
       
       
 6 comună Primăria Drăguţeşti 11/26/2008 "Nu a fost cazul" "Nu a fost cazul" 
       
       
 7 comună Primăria Mătăsari 11/26/2008 "Nu a fost cazul" "Nu a fost cazul" 

       
       
       

Autoritatea Electorală Permanentă     
Filiala Sud-Vest Oltenia     

 Circumscripţia nr. 30  Anterior zilei alegerilor  
 Judeţ  Olt     
 Nr.crt. Unitatea Aut.adms.pb./ Data Măsuri dispuse Sancţiuni aplicate 
  Administrativ Instituţia publică control sau menţiunea sau menţiunea 
  Teritorială verificată  "Nu a fost cazul" "Nu a fost cazul" 
 1 comună Primăria Dobreţu 10/7/2008 "Nu a fost cazul" "Nu a fost cazul" 
 2 comună Primăria Călui 10/7/2008 să  facă dovada comunicării către avertisment verbal 
     judecătorie a exemplarului doi al  
     listelor electorale permanente-15 zile  
 3 comună Primăria Bobiceşti 10/7/2008 să  facă dovada comunicării către avertisment verbal 
     judecătorie a exemplarului doi al  
     listelor electorale permanente-15 zile  
 4 comună Primăria Osica de Jos 10/9/2008 să  facă dovada procesului verbal de avertisment verbal 
     predare primire al actualizărilor listelor  
     electorale permanente-5 zile  
 5 comună Primăria Dobrun 10/9/2008 primarul şi persoana desenată lipsesc "Nu a fost cazul" 
     motivat din sediul primăriei  
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 6 comună Primăria Şopârliţa 10/9/2008 "Nu a fost cazul" "Nu a fost cazul" 
       
       
 7 comună Primăria Baldovineşti 10/14/2008 să se facă dovada comunicării către avertisment verbal 
     judecătorie a exemplarului doi al  
     listelor electorale permanente-10 zile  
 8 comună Primăria Găvăneşti 10/14/2008 "Nu a fost cazul" "Nu a fost cazul" 
       
       
       
       
       
 9 comună Primăria Vulpeni 10/14/2008 să se facă dovada comunicării către avertisment verbal 
     judecătorie a exemplarului doi al  
     listelor electorale permanente şi a  
     ppocesului verbal de predare primire a  
     listelor electorale permanente-10 zile  
 10 comună Primăria Bucinişu 11/13/2008 să se desemneze o persoană,să se avertisment verbal 
     facă dovada comunicării către jud a  
     exemplarului doi al listelor electorale  
     permanente-5 zile  
 11 comună Primăria Redea 11/13/2008 să se facă dovada comunicării către avertisment verbal 
     judecătorie a exemplarului doi al  
     listelor electorale permanente-5 zile  
 12 comună Primăria Slătioara 11/19/2008 să se facă dovada comunicării către avertisment verbal 
     judecătorie a exemplarului doi al  
     listelor electorale permanente-5 zile  
 13 comună Primăria Milcov 11/19/2008 să se facă dovada comunicării către avertisment verbal 
     judecătorie a exemplarului doi al  
     listelor electorale permanente-5 zile  
 14 comună Primăria Ipoteşti 11/19/2008 să se facă dovada comunicării către avertisment verbal 
     judecătorie a exemplarului doi al  
     listelor electorale permanente-5 zile  
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Autoritatea Electorală Permanentă     
Filiala Sud Vest Oltenia     

 Circumscripţia nr.17  Anterior zilei alegerilor  
 Judeţ  Dolj     
 Nr.crt. Unitatea Aut.adms.pb./ Data Măsuri dispuse Sancţiuni aplicate 
  Administrativ Instituţia publică control sau menţiunea sau menţiunea 
  Teritorială verificată  "Nu a fost cazul" "Nu a fost cazul" 
 1 comună Primăria Malu Mare 10/8/2008 să se desemneze o persoană, să se avertisment verbal 
     facă dovada comunicării către jud a  
     exemplarului doi al listelor electorale,  
     a exemplarului doi al listelor electorale  
     complementare şi a exemplarului doi  
     actualizărilor LEP-15 zile  
 2 comună Primăria Teasc 10/8/2008 să se facă dovada procesului verbal de avertisment verbal 
     predare primire a listelor electorale  
     permanente şi a comunicării către jud  
     a exemplarului doi al listelor electorale  
     permanente-15 zile.  
 3 comună Primăria Bratovoieşti 10/8/2008 să se facă dovada către judecătorie a avertisment verbal 
     exemplarului doi al listelor electorale  
     15 zile  
 4 comună Primăria Calopăr 10/23/2008 "Nu a fost cazul" "Nu a fost cazul" 
       
       
 5 comună Primăria Ţuglui 11/23/2008 "Nu a fost cazul" "Nu a fost cazul" 
       
       
 6 comună Primăria Podari 11/23/2008 "Nu a fost cazul" "Nu a fost cazul" 
       
       
 7 comună Primăria Dobreşti 10/29/2008 "Nu a fost cazul" "Nu a fost cazul" 
       
       
 8 comună Primăria Danţi 11/29/2008 "Nu a fost cazul" "Nu a fost cazul" 
       
       
 9 comună Primăria Rojiştea 10/29/2008 "Nu a fost cazul" "Nu a fost cazul" 
 10 comună Primăria Apele Vii 10/30/2008 să se facă dovada comunicării către avertisment verbal 
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     judecătorie a exemplarului doi al  
     listelor electoralepermanente-5 zile  
 11 comună Primăria Mârşani 10/30/2008 "Nu a fost cazul" "Nu a fost cazul" 
       
       
 12 comună Primăria Castranova 11/30/2008 "Nu a fost cazul" "Nu a fost cazul" 
       
       
 13 comună Primăria Dioşti 11/5/2008 "Nu a fost cazul" "Nu a fost cazul" 
       
       
 14 comună Primăria Cârcea 11/5/2008 "Nu a fost cazul" "Nu a fost cazul" 
       
       
 15 comună Primăria Ghindeni 11/5/2008 "Nu a fost cazul" "Nu a fost cazul" 
       
       
 16 comună Primăria Celaru 11/6/2008 "Nu a fost cazul" "Nu a fost cazul" 
       
       
 17 comună Primăria Amărăşti de 11/6/2008 "Nu a fost cazul" "Nu a fost cazul" 
   Sus    
       
 18 comună Primăria Dobroteşti 11/6/2008 "Nu a fost cazul" "Nu a fost cazul" 
       
       
 19 comună Primăria Amărăşti de 11/13/2008 "Nu a fost cazul" "Nu a fost cazul" 
   Jos    
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ACTIVITĂŢI DE ÎNDRUMARE ELECTORALĂ ŞI CONTROL 

DESFĂŞURATE DE FILIALA NORD-VEST 
 

CIRCUMSCRIPTIA NR.5 
JUDETUL BIHOR 

ANTERIOR ZILEI ALEGERILOR 

NR 
CRT 

UNIT. ADM. TERIT AUT. ADM. PB/ 
INST. PB. VERIFICATA 

DATA CONTROL MASURI DISPUSE SANCTIUNI APLICATE 

1. SINMARTIN PRIMARIA 16.10.2008 NU A FOST CAZUL NU A FOST CAZUL 
2. HIDISELU DE SUS PRIMARIA 16.10.2008 NU A FOST CAZUL NU A FOST CAZUL 
3. CEICA PRIMARIA 16.10.2008 Desemnarea unei 

persoane autorizate 
NU A FOST CAZUL 

4. HUSASAUL DE TINCA PRIMARIA 28.10.2008 Actualizarea LEP NU A FOST CAZUL 
5. NOJORID PRIMARIA 28.10.2008 Actualizarea LEP 

Asigurarea consultării 
LEP 

NU A FOST CAZUL 

6. BIHARIA PRIMARIA 27.10.2008 Actualizarea LEP 
 

NU A FOST CAZUL 

7. TINCA PRIMARIA 28.10.2008 Actualizarea LEP 
Asigurarea consultării 

LEP 

NU A FOST CAZUL 

8. ORADEA PRIMARIA 06.11.2008 NU A FOST CAZUL NU A FOST CAZUL 
9. OSORHEI PRIMARIA 10.11.2008 Actualizarea LEP 

Asigurarea consultării 
LEP 

NU A FOST CAZUL 

10. TILEAGD PRIMARIA 10.11.2008 Desemnarea unei 
persoane autorizate 
Actualizarea LEP 

NU A FOST CAZUL 

11. SINTANDREI PRIMARIA 11.11.2008 Desemnarea unei 
persoane autorizate 
Actualizarea LEP 

NU A FOST CAZUL 

12. GIRISU DE CRIS PRIMARIA 11.11.2008 Desemnarea unei 
persoane autorizate 
Actualizarea LEP 

NU A FOST CAZUL 

13. TOBOLIU PRIMARIA 11.11.2008 Desemnarea unei 
persoane autorizate 
Actualizarea LEP 

NU A FOST CAZUL 
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CIRCUMSCRIPTIA NR.6 
JUDETUL BISTRITA NASAUD 

ANTERIOR ZILEI ALEGERILOR 

NR 
CRT 

UNIT. ADM. TERIT AUT. ADM. PB/ 
INSTIT. PB. VERIFICATA 

DATA 
CONTROL 

MASURI DISPUSE SANCTIUNI APLICATE 

1. NASAUD PRIMARIA 07.10.2008 NU A FOST CAZUL NU A FOST CAZUL 
2. BECLEAN PRIMARIA 07.10.2008 NU A FOST CAZUL NU A FOST CAZUL 

 
 

CIRCUMSCRIPTIA NR.13 
JUDETUL CLUJ 

ANTERIOR ZILEI ALEGERILOR 

NR 
CRT 

UNIT. ADM. TERIT AUT. ADM. PB/ 
INSTIT. PB. VERIFICATA 

DATA 
CONTROL 

MASURI DISPUSE SANCTIUNI APLICATE 

1. IZVORUL CRISULUI PRIMARIA 03.10.2008 Transmiterea ex.2 la 
judecătorie a LEP 

Desemnarea unei persoane 
autorizate 

NU A FOST CAZUL 

2. GILAU PRIMARIA 03.10.2008 Resp. art.18, alin.6 lit.a 
Transmiterea ex.2 la 

judecătorie a LEP 
Desemnarea unei persoane 

autorizate 

NU A FOST CAZUL 

3. FLORESTI PRIMARIA 03.10.2008 NU A FOST CAZUL NU A FOST CAZUL 
4. VULTURENI PRIMARIA 15.10.2008 Transmiterea ex.2 la 

judecătorie a LEP 
Desemnarea unei persoane 

autorizate 

NU A FOST CAZUL 

5. ASCHILEU PRIMARIA 15.10.2008 Semnarea LEP 
Transmiterea ex.2 la 

judecătorie a LEP 
Desemnarea unei persoane 

autorizate 

NU A FOST CAZUL 

6. HUEDIN PRIMARIA 23.10.2008 Desemnarea unei persoane 
autorizate 

NU A FOST CAZUL 

7. CLUJ NAPOCA PRIMARIA 05.11.2008 NU A FOST CAZUL NU A FOST CAZUL 
8. CEANU MARE PRIMARIA 11.11.2008 Semnarea LEP 

Transmiterea ex.2 la 
judecătorie a LEP 

Desemnarea unei persoane 
autorizate 

NU A FOST CAZUL 

9. TURENI PRIMARIA 11.11.2008 Semnarea LEP 
Transmiterea ex.2 la 

NU A FOST CAZUL 
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judecătorie a LEP 
Desemnarea unei persoane 

autorizate 
Asigurarea consultării LEP 

10. FELEACU PRIMARIA 11.11.2008 Transmiterea ex.2 la 
judecătorie a LEP 

Desemnarea unei persoane 
autorizate 

NU A FOST CAZUL 

11. GARBAU PRIMARIA 19.11.2008 Transmiterea ex.2 la 
judecătorie a LEP 

Desemnarea unei persoane 
autorizate 

NU A FOST CAZUL 

12. AGHIRESTI PRIMARIA 19.11.2008 Transmiterea ex.2 la 
judecătorie a LEP 

Desemnarea unei persoane 
autorizate 

NU A FOST CAZUL 

13. CAPUSU MARE PRIMARIA 19.11.2008 Transmiterea ex.2 la 
judecătorie a LEP 

Desemnarea unei persoane 
autorizate 

NU A FOST CAZUL 

 
CIRCUMSCRIPTIA NR. 26 
JUDETUL MARAMURES 

ANTERIOR ZILEI ALEGERILOR 

NR 
CRT 

UNIT. ADM. TERIT AUT. ADM. PB/ 
INSTIT. PB. VERIFICATA 

DATA 
CONTROL 

MASURI DISPUSE SANCTIUNI APLICATE 

1. RUSCOVA PRIMARIA 18.09.2008 NU A FOST CAZUL NU A FOST CAZUL 
2. GARDANI PRIMARIA 17.09.2008 NU A FOST CAZUL NU A FOST CAZUL 

 
CIRCUMSCRIPTIA NR.32 
JUDETUL SATU MARE 

ANTERIOR ZILEI ALEGERILOR 

NR 
CRT 

UNIT. ADM. TERIT AUT. ADM. PB/ 
INSTIT. PB. VERIFICATA 

DATA 
CONTROL 

MASURI DISPUSE SANCTIUNI APLICATE 

1. ARDUD PRIMARIA 09.10.2008 NU A FOST CAZUL NU A FOST CAZUL 
2. TASNAD PRIMARIA 09.10.2008 Desemnarea unei persoane 

autorizate 
Păstrarea corespunzătoare a 

LEP si LEC 

NU A FOST CAZUL 

3. CAREI PRIMARIA 09.10.2008 Desemnarea unei persoane 
autorizate 

NU A FOST CAZUL 

4. NEGRESTI OAS PRIMARIA 10.10.2008 NU A FOST CAZUL NU A FOST CAZUL 
5. LIVADA PRIMARIA 10.10.2008 Desemnarea unei persoane 

autorizate 
NU A FOST CAZUL 
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CIRCUMSCRIPTIA NR.33 
JUDETUL SALAJ 

ANTERIOR ZILEI ALEGERILOR 

NR 
CRT 

UNIT. ADM. TERIT AUT. ADM. PB/ 
INSTIT. PB. VERIFICATA 

DATA 
CONTROL 

MASURI DISPUSE SANCTIUNI APLICATE 

1. SINMIHAIU ALMASULUI PRIMARIA 13.10.2008 Desemnarea unei persoane 
autorizate 

NU A FOST CAZUL 

2. ZIMBOR PRIMARIA 20.10.2008 Desemnarea unei persoane 
autorizate 

Asigurarea consultării LEP 

NU A FOST CAZUL 

3. HIDA PRIMARIA 20.10.2008 Transmiterea ex.2 la 
judecătorie a LEP 

Desemnarea unei persoane 
autorizate 

NU A FOST CAZUL 
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ACTIVITĂŢI DE ÎNDRUMARE ELECTORALĂ ŞI CONTROL 

DESFĂŞURATE DE FILIALA VEST 
CIRCUMSCRIPTIA NR.37 

JUDEŢ TIMIŞ ANTERIOR ZILEI ALEGERILOR 

NR. 
CR. 

UNITATEA 
ADMINISTRATIV 

TERITORIALA 

AUT. ADM. PUBL./ 
INSTIT.PUBL.VERIFICAT

A 

DATA 
CONTROL 

 
MASURI DISPUSE 

 

 
SANCTIUNI APLICATE 

 

1. Primaria comunei 
Cenei Primărie 1.10.2008 

1. Primaria comunei Cenei va 
transmite in temen de 7 zile de 
la data controlului dovada rii si 
primirii si predarii listelor 
electorale permanente, la  
sediul Autoritatii Electorale 
Permanente Filiala Vest Resita. 

Primarul comunei Cenei, se sanctioneaza cu 
avertisment verbal, conform art.50  din Legea nr. 

35/2008 cu modificarile si completarile ulterioare iar in 
cazul in care nu se respecta termenul de 7 zile dat de 

reprezentantii Autoritatii Electorale Permanente, 
reprezentantul primariei este succeptibil de 

contraventie conform art.51 din Legea 35/2008 

2. Primaria comunei 
Săcălaz Primărie 1.10.2008 

1. Primaria comunei Sacalaz va 
transmite in termen de 5 zile de 
la data controlului dovada 
predarii unui exemplar al 
listelor electorale permanente 
la Judecatoria Timisoara, la 
sediul AEP Filiala Vest Resita 
prin grija doamnei Vlad 
Marioara Simona, secretara 
primariei 
2. Listele electorale permanente 
se vor opera cu toate 
modificarile la zi, prin grija 
doamnei Felicia Fetar,referent 
stare civila in cadrul primariei 
comunei Sacalaz. 
3. Listele electorale permanente 
se vor pastra la secretarul 
unitatii administrativ-teritoriale 
in registre speciale cu file 
detasabile, conform legislatiei 
in vigoare. 

 
 
 
 
 
 

Nu a fost cazul 

3. Primaria comunei 
Cărpiniş Primărie 1.10.2008 Nu a fost cazul Nu a fost cazul 

4. 
Primaria comunei 

Bogda  
 

Primărie  
 
 

2.10.2008 
 
 

1.Primaria comunei Bogda va 
transmite in termen de 5 zile de 
la data controlului dovada 
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Primaria comunei 
Bogda 

 
 
 
 

Primărie 

 
 
 
 

2.10.2008 

predarii unui exemplar al 
listelor electorale permanente 
la judecatoria arondata, la 
sediul AEP Filiala Vest Resita 
prin grija domnului Sarbu 
Mircea,  secretarul primariei. 
2. Listele electorale permanente 
se vor pastra la secretarul 
unitatii administrativ-teritoriale 
in registre speciale cu file 
detasabile si vor fi operate cu 
toate modificarile survenite, 
conform legislatiei in vigoare. 

 
 
 

Nu a fost cazul 

5. Primaria comunei 
Maşloc Primărie 2.10.2008 

1.Primaria comunei Masloc va 
transmite in termen de 5 zile de 
la data controlului dovada 
predarii unui exemplar al 
listelor electorale permanente 
la judecatoria arondata, la 
sediul AEP Filiala Vest Resita.  
2. Listele electorale permanente 
se vor pastra la secretarul 
unitatii administrativ-teritoriale 
in registre speciale cu file 
detasabile, conform legislatiei 
in vigoare 

Nu a fost cazul 

6. Primaria comunei 
Pişchia Primărie 2.10.2008 

1. Listele electorale permanente 
se vor pastra la secretarul 
unitatii administrativ-teritoriale 
in registre speciale cu file 
detasabile si vor fi operate cu 
toate modificarile survenite, 
conform legislatiei in vigoare 

Nu a fost cazul 

7. Primaria comunei 
Topolovăţu Mare Primărie  03.10.2008 

Listele  electorale  permanente 
se vor pastra la secretarul 
unitatii administrativ-teritoriale 
in registre speciale cu file 
detasabile si  vor fi operate cu 
toate modificarile survenite in 
termen de 5 zile  incepand de la 
data controlului prin grija 
domnului secretar Gruici 
Nicolae,  conform   legislatiei 

Nu a fost cazul 
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in vigoare 

8. Primaria comunei 
Racoviţa  Primărie 03.10.2008 

1.Primaria comunei Racovita 
va transmite in termen de 7 zile 
de la data controlului dovada 
predarii unui exemplar al 
listelor electorale permanente 
la judecatoria arondata, la 
sediul AEP Filiala Vest Resita.  
2. Listele electorale permanente 
se vor pastra la secretarul 
unitatii administrativ-teritoriale 
in registre speciale cu file 
detasabile, conform legislatiei 
in vigoare 

Nu a fost cazul 

9. Primaria comunei 
Tomeşti Primărie 14.10.2008 

1. Primaria comunei Tomesti 
va transmite in temen de 7 zile 
de la data controlului dovada  
primirii si predarii listelor 
electorale permanente, la  
sediul Autoritatii Electorale 
Permanente Filiala Vest Resita. 

Secretara  comunei Tomesti se sanctioneaza cu 
avertisment verbal, atragaindu-se atentia ca lipsa 

listelor electorale este reglementata prin art.50 din 
Legea 35/2008 si poate fi sanctionata in conformitate 

cu art.51 din Legea 35/2008. 

10. Primaria comunei 
Curtea Primărie    14.10.2008 Nu a fost cazul Nu a fost cazul 

11. Primaria comunei 
Pietroasa Primărie 14.10.2008 

2. Listele electorale permanente 
se vor opera cu toate 
modificarile survenite, conform 
HG. 720/2000 art.9, prin grija 
doamnei secretar. 

Nu a fost cazul 

12. Primaria comunei 
Margina Primărie 15.10.2008 Nu a fost cazul Nu a fost cazul 

13. Primaria comunei 
Dumbrava Primărie 15.10.2008 

1.Primaria comunei Dumbrava 
va transmite in termen de 7 zile 
de la data controlului dovada 
predarii unui exemplar al 
listelor electorale permanente 
la judecatoria arondata, la 
sediul AEP Filiala Vest Resita. 
2. Listele electorale permanente 
se vor pastra la secretarul 
unitatii administrativ-teritoriale 
in registre speciale cu file 
detasabile si vor fi operate cu 

Nu a fost cazul 
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toate modificarile survenite, 
conform legislatiei in vigoare. 

14. Primaria comunei 
Mănăştiur Primărie 15.10.2008 

1.Primaria comunei Dumbrava 
va transmite in termen de 7 zile 
de la data controlului dovada 
predarii unui exemplar al 
listelor electorale permanente 
la judecatoria arondata, la 
sediul AEP Filiala Vest Resita. 
2. Listele electorale permanente 
se vor pastra la secretarul 
unitatii administrativ-teritoriale 
in registre speciale cu file 
detasabile si vor fi operate cu 
toate modificarile survenite, 
conform legislatiei in vigoare. 
 

Nu a fost cazul 

15. Primaria comunei Bara Primărie 16.10.2008 

Listele electorale permanente 
vor fi operate cu toate 
modificarile survenite după 
reeditarea acestora, prin grija 
persoanei desemnate 

Nu a fost cazul 

16. Primaria comunei 
Bethausen Primărie 16.10.2008 

Listele electorale permanente 
vor fi operate cu toate 
modificarile survenite, prin 
grija domnului secretar. 

Nu a fost cazul 

17. Primaria comunei 
Balinţ Primărie 16.10.2008 

1. Primarul comunei va emite o 
dispozitie prin care sa 
imputerniceasca persoana care 
efectueaza operatiuni de 
modificare in listele electorale 
permanente ,urmanda ca in 
termen de 7 zile sa ni se 
transmita la sediul AEP Filiala 
Vest Resita, dispozitia 
respectiva.  
2. Primaria comunei Balint va 
transmite in termen de 7 zile de 
la data controlului dovada 
predarii unui exemplar al 
listelor electorale permanente 
la judecatoria arondata, la 

Nu a fost cazul  
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sediul AEP Filiala Vest Resita. 
3. Listele electorale permanente 
se vor pastra la secretarul 
unitatii administrativ-teritoriale 
in registre speciale cu file 
detasabile si vor fi operate cu 
toate modificarile survenite, 
conform legislatiei in vigoare. 

 
 
 

Nu a fost cazul 

18. Primaria comunei 
Gavojdia Primărie 17.10.2008 

Listele electorale permanente 
se vor pastra la secretarul 
unitatii administrativ-teritoriale 
in registre speciale cu file 
detasabile si vor fi operate cu 
toate modificarile survenite, 
conform legislatiei in vigoare. 

Nu a fost cazul 

19. Primaria comunei 
Ştiuca Primărie 17.10.2008 

Listele electorale permanente 
se vor pastra la secretarul 
unitatii administrativ-teritoriale 
in registre speciale cu file 
detasabile si vor fi operate cu 
toate modificarile survenite, 
conform legislatiei in vigoare. 

Nu a fost cazul 

20. Primăria comunei 
Biled Primărie 28.10.2009 

1.Primaria comunei Biled va 
transmite in termen de 5 zile de 
la data controlului dovada 
predarii unui exemplar al 
listelor electorale permanente 
la judecatoria arondata, la 
sediul AEP Filiala Vest Resita. 
2. Listele electorale permanente 
se vor pastra de către referentul 
de stare civilă in registre 
speciale cu file detasabile, 
conform legislatiei in vigoare. 

Nu a fost cazul 

21. 

Primăria comunei 
Lovrin 

 
 

Primărie 28.10.2008 

Listele electorale permanente 
vor fi operate cu toate 
modificarile survenite după 
reeditarea acestora, prin grija 
persoanei desemnate. 

Nu a fost cazul 

22.. Primăria comunei 
Sânpetru Mare Primărie 28.10.2008 

1.Primaria comunei Sânpetru 
Mare va transmite in termen de 
5 zile de la data controlului 

Primarul comunei Sânpetru Mare se sanctioneaza cu 
avertisment verbal, conform art.50 alin. h٨2 din Legea 
nr. 35/2008 cu modificarile si completarile ulterioare 
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dovada predarii unui exemplar 
al listelor electorale 
permanente la judecatoria 
arondata, la sediul AEP Filiala 
Vest Resita.  
2. Listele electorale permanente 
se vor păstra de către referentul 
de stare civilă in registre 
speciale cu file detasabile, 
conform legislatiei in vigoare. 
3. Donmul secretar va urmări în 
viitor respectarea art. 18 din 
Legea nr. 35/2008 pentru 
delimitarea corespunzătoare a 
secţiilor de votare. 

pentru nerespectarea art.18, din aceeaşi lege, cu privire 
la organizarea şi delimitarea secţiilor de votare. 

23. Primăria comunei 
Beba Veche Primărie 29.10.2008 Nu a fost cazul Nu a fost cazul 

24.  Primăria comunei 
Dudeştii Vechi Primărie 29.10.2008 

1.Primaria comunei Dudeştii 
Vechi va transmite in termen 
de 5 zile de la data controlului 
dovada predarii unui exemplar 
al listelor electorale 
permanente la judecatoria 
arondata, la sediul AEP Filiala 
Vest Resita.  
2. Listele electorale permanente 
se vor păstra în registre 
speciale cu file detasabile, 
conform legislatiei in vigoare şi 
vor fi operate cu toate 
modificarile survenite după 
reeditarea acestora, prin grija 
persoanei desemnate. 

Nu a fost cazul 

25. Primăria comunei 
Valcani Primărie 29.10.2008 

Listele electorale permanente 
se vor păstra de către secretarul 
unităţii administrativ-
teritoriale, în registre speciale 
cu file detasabile, conform 
legislatiei in vigoare. 

Nu a fost cazul 

26. Primăria comunei 
Cenad Primărie 30.10.2008 

1.Listele electorale permanente 
se vor păstra de către secretarul 
unităţii administrativ-

Primarul comunei Cenad se sanctioneaza cu 
avertisment verbal, conform art.50 alin. h٨2 din Legea 
nr. 35/2008 cu modificarile si completarile ulterioare 
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teritoriale, în registre speciale 
cu file detasabile, conform 
legislatiei in vigoare. 
2. Se va afişa un anunţ la sediul 
Primăriei prin care se va arăta 
locaţia şi persoana la care pot fi 
consultate listele electorale 
permanente de către cetăţeni, 
conform art. 12 din H.G. nr. 
720/2000.  
3. Donmul secretar va urmări în 
viitor respectarea art. 18 din 
Legea nr. 35/2008 pentru 
delimitarea corespunzătoare a 
secţiilor de votare. 

pentru nerespectarea art.18, din aceeaşi lege, cu privire 
la organizarea şi delimitarea secţiilor de votare. 

27. Primăria comunei 
Teremia Mare Primărie 30.10.2008 

.Listele electorale permanente 
se vor păstra de către secretarul 
unităţii administrativ-
teritoriale, în registre speciale 
cu file detasabile, conform 
legislatiei in vigoare. 

Nu a fost cazul  

28. Primăria comunei 
Sânnicolau Mare Primărie 30.10.2008 

1.Listele electorale permanente 
se vor păstra de către secretarul 
unităţii administrativ-
teritoriale, în registre speciale 
cu file detasabile, conform 
legislatiei in vigoare vigoare şi 
vor fi operate cu toate 
modificarile survenite după 
reeditarea acestora. 
2. Donmul secretar va urmări în 
viitor respectarea art. 18 din 
Legea nr. 35/2008 pentru 
delimitarea corespunzătoare a 
secţiilor de votare. 
3. Se va avea în vedere în viitor 
stabilirea mai multor locuri de 
afişaj electoral, la nivelul 
comunei fiind stabilit un singur 
loc special de afişaj electoral. 

Primarul comunei Sânnicolau Mare se sanctioneaza cu 
avertisment verbal, conform art.50 alin. h٨2 din Legea 
nr. 35/2008 cu modificarile si completarile ulterioare 

pentru nerespectarea art.18, din aceeaşi lege, cu privire 
la organizarea şi delimitarea secţiilor de votare. 

29. Primăria comunei 
Periam Primărie 31.10.2008 

1.Primaria comunei Periam va 
transmite in termen de 7 zile de 
la data controlului dovada 

Primarul comunei Periam se sanctioneaza cu 
avertisment verbal, conform art.50 alin. h٨2 din Legea 
nr. 35/2008 cu modificarile si completarile ulterioare 
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predarii unui exemplar al 
listelor electorale permanente 
la judecatoria arondata, la 
sediul AEP Filiala Vest Resita. 
2. Primarul comunei Periam va 
emite o dispoziţie prin care va 
numi o persoană pentru 
efectuarea modificărilor în 
listele electorale permanente şi 
o va transmite in termen de 7 
zile de la data controlului la 
sediul AEP Filiala Vest Resita. 
3.Listele electorale permanente 
se vor păstra de către secretarul 
unităţii administrativ-
teritoriale, în registre speciale 
cu file detasabile, conform art. 
2 din H.G.nr. 720/2000 şi vor fi 
operate cu toate modificarile 
survenite după reeditarea 
acestora. 
4. Primarul comunei Periam va 
afişa un anunţ la sediul 
Primăriei prin care se va arăta 
locaţia şi persoana la care pot fi 
consultate listele electorale 
permanente de către cetăţeni, 
conform art. 12 din H.G. nr. 
720/2000. 
5. Domnul secretar va urmări în 
viitor respectarea art. 18 din 
Legea nr. 35/2008 pentru 
delimitarea corespunzătoare a 
secţiilor de votare.  

pentru nerespectarea art.18, din aceeaşi lege, cu privire 
la organizarea şi delimitarea secţiilor de votare. 

30. Primăria comunei 
Variaş Primărie 31.10.2008 

1.Primaria comunei Variaş va 
transmite in termen de 3 zile de 
la data controlului dovada 
predarii unui exemplar al 
listelor electorale permanente 
la judecatoria arondata, la 
sediul AEP Filiala Vest Resita. 
2. Listele electorale permanente 
se vor păstra de către secretarul 

Primarul comunei Variaş se sanctioneaza cu 
avertisment verbal, conform art.50 alin. h٨2 din Legea 
nr. 35/2008 cu modificarile si completarile ulterioare 

pentru nerespectarea art.18, din aceeaşi lege, cu privire 
la organizarea şi delimitarea secţiilor de votare. 
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unităţii administrativ-
teritoriale, în registre speciale 
cu file detasabile, conform art. 
2 din H.G.nr. 720/2000 şi vor fi 
operate cu toate modificarile 
survenite după reeditarea 
acestora. 
3. Primarul comunei Periam va 
afişa un anunţ la sediul 
Primăriei prin care se va arăta 
locaţia şi persoana la care pot fi 
consultate listele electorale 
permanente de către cetăţeni, 
conform art. 12 din H.G. nr. 
720/2000. 
4. Domnul secretar va urmări în 
viitor respectarea art. 18 din 
Legea nr. 35/2008 pentru 
delimitarea corespunzătoare a 
secţiilor de votare. 

31. Primăria comunei 
Comloşu Mare Primărie 4.11.2008 

Listele electorale permanente 
se vor păstra de către secretarul 
unităţii administrativ-
teritoriale, în registre speciale 
cu file detaşabile, conform art. 
2 din H.G .nr. 720/2000 

Nu a fost cazul 

32. Primăria oraşului 
Jimbolia Primărie 4.11.2008 Nu a fost cazul Nu a fost cazul 

33. Primăria comunei 
Satchinez Primărie 4.11.2008 

Listele electorale permanente 
se vor păstra de către secretarul 
unităţii administrativ-
teritoriale, în registre speciale 
cu file detaşabile, conform art. 
2 din H.G. nr. 720/2000 

Nu a fost cazul 

34. Primăria comunei 
Lenauheim Primărie 4.11.2008 

1.Primaria comunei Lenauheim 
va transmite in termen de 7 zile 
de la data controlului dovada 
predării unui exemplar al 
listelor electorale permanente 
la judecătoria arondata, la 
sediul AEP Filiala Vest Resita. 
2. Listele electorale permanente 

Primarul comunei Lenauheim se sanctioneaza cu 
avertisment verbal, conform art.50 alin. h٨2 din Legea 
nr. 35/2008 cu modificarile si completarile ulterioare 

pentru nerespectarea art.18, din aceeaşi lege, cu privire 
la organizarea şi delimitarea secţiilor de votare. 
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se vor păstra de către secretarul 
unităţii administrativ-
teritoriale, în registre speciale 
cu file detaşabile, conform art. 
2 din H.G .nr. 720/2000. 
3. Domnul secretar va urmări în 
viitor respectarea art. 18 din 
Legea nr. 35/2008 pentru 
delimitarea corespunzătoare a 
secţiilor de votare. 

35. Primăria comunei 
Becicherecu Mic Primărie 5.11.2008 

1.Primaria comunei 
Becicherecu Mic va transmite 
in termen de 5 zile de la data 
controlului dovada predării 
unui exemplar al listelor 
electorale permanente la 
judecătoria arondata, la sediul 
AEP Filiala Vest Resita. 
2. Listele electorale permanente 
se vor păstra de către secretarul 
unităţii administrativ-
teritoriale, în registre speciale 
cu file detaşabile, conform art. 
2 din H.G. nr. 720/2000. 

Nu a fost cazul. 

36. Primăria comunei 
Iecea Mare Primărie 5.11.2008 

1. Listele electorale permanente 
se vor păstra de către secretarul 
unităţii administrativ-
teritoriale, în registre speciale 
cu file detaşabile, conform art. 
2 din H.G. nr. 720/2000. 
2.  Domnul secretar va urmări 
în viitor respectarea art. 18 din 
Legea nr. 35/2008 pentru 
delimitarea corespunzătoare a 
secţiilor de votare. 

Primarul comunei Iecea Mare se sanctioneaza cu 
avertisment verbal, conform art.50 alin. h٨2 din Legea 
nr. 35/2008 cu modificarile si completarile ulterioare 

pentru nerespectarea art.18, din aceeaşi lege, cu privire 
la organizarea şi delimitarea secţiilor de votare. 

37. Primăria comunei 
Şandra Primărie 5.11.2008 

1.Primaria comunei Şandra va 
transmite in termen de 5 zile de 
la data controlului dovada 
predării unui exemplar al 
listelor electorale permanente 
la judecătoria arondata, la 
sediul AEP Filiala Vest Resita. 
2. Listele electorale permanente 

Nu a fost cazul. 
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se vor păstra, de către persoana 
desemnată pentru operarea 
modificărilor, în registre 
speciale cu file detaşabile, 
conform art. 2 din H.G. nr. 
720/2000. 

38. Primăria comunei 
Tomnatic Primărie 6.11.2008 

Listele electorale permanente 
se vor păstra, de către persoana 
desemnată pentru operarea 
modificărilor, în registre 
speciale cu file detaşabile, 
conform art. 2 din H.G. nr. 
720/2000. 

Nu a fost cazul. 

39. Primăria comunei 
Saravale Primărie 6.11.2008 

1.Listele electorale permanente 
se vor păstra, de către 
secretarul unităţii 
administrativ-teritoriale, în 
registre speciale cu file 
detaşabile, conform art. 2 din 
H.G. nr. 720/2000. 
2.  Doamna secretar va urmări 
în viitor respectarea art. 18 din 
Legea nr. 35/2008 pentru 
delimitarea corespunzătoare a 
secţiilor de votare. 

Primarul comunei Saravale se sanctioneaza cu 
avertisment verbal, conform art.50 alin. h٨2 din Legea 
nr. 35/2008 cu modificarile si completarile ulterioare 

pentru nerespectarea art.18, din aceeaşi lege, cu privire 
la organizarea şi delimitarea secţiilor de votare. 

40. Primăria comunei 
Pesac Primărie 6.11.2008 

1. Listele electorale permanente 
se vor păstra, de către 
secretarul unităţii 
administrativ-teritoriale, în 
registre speciale cu file 
detaşabile, conform art. 2 din 
H.G. nr. 720/2000. 
2.  Domnul secretar va urmări 
în viitor respectarea art. 18 din 
Legea nr. 35/2008 pentru 
delimitarea corespunzătoare a 
secţiilor de votare. 

Primarul comunei Pesac se sanctioneaza cu avertisment 
verbal, conform art.50 alin. h٨2 din Legea nr. 35/2008 

cu modificarile si completarile ulterioare pentru 
nerespectarea art.18, din aceeaşi lege, cu privire la 

organizarea şi delimitarea secţiilor de votare. 

41. Primăria Comunei 
Gottlob Primărie 6.11.2008 Nu a fost cazul. Nu a fost cazul. 

42. Primăria comunei 
Chevereşu Mare Primărie 18.11.2008 

Listele electorale permanente 
se vor păstra de către secretarul 
unităţii administrativ-

Nu a fost cazul. 
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teritoriale, în registre speciale 
cu file detasabile, conform art. 
2 din H.G.nr. 720/2000 şi se 
vor opera cu toate modificarile 
survenite după reeditarea 
acestora. 

43. Primăria comunei 
Moşniţa Nouă Primărie 18.11.2008 

Listele electorale permanente 
se vor păstra de către secretarul 
unităţii administrativ-
teritoriale, în registre speciale 
cu file detasabile, conform art. 
2 din H.G.nr. 720/2000 şi se 
vor opera cu toate modificarile 
survenite după reeditarea 
acestora. 

Nu a fost cazul. 

44. Primăria comunei 
Sacoşu Turcesc Primărie 18.11.2008 

Listele electorale permanente 
vor fi operate cu toate 
modificarile survenite după 
reeditarea acestora, prin grija 
persoanei desemnate. 

Nu a fost cazul. 

45. Primăria comunei 
Giroc Primărie 18.11.2008 

Listele electorale permanente 
se vor păstra de către persoana 
desemntă, în registre speciale 
cu file detasabile, conform art. 
2 din H.G.nr. 720/2000 şi se 
vor opera cu toate modificarile 
survenite după reeditarea 
acestora. 

Nu a fost cazul. 

46. Primăria comunei 
Boldur Primărie 19.11.2008 

Listele electorale permanente 
vor fi operate cu toate 
modificarile survenite după 
reeditarea acestora, prin grija 
persoanei desemnate. 

Nu a fost cazul. 

47. Primăria comunei 
Darova Primărie 19.11.2008 Nu a fost cazul. Nu a fost cazul. 

48. Primăria comunei 
Tormac Primărie 19.11.2008 

1.Primaria comunei Tormac va 
transmite in termen de 5 zile de 
la data controlului dovada 
predării unui exemplar al 
listelor electorale permanente 
la judecătoria arondata, la 
sediul AEP Filiala Vest Resita. 

Nu a fost cazul. 
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2. Listele electorale permanente 
se vor pastra de către secretarul 
unitatii administrativ-teritoriale 
in registre speciale cu file 
detasabile si vor fi operate cu 
toate modificarile survenite, 
conform legislatiei in vigoare. 

49. Primăria comunei 
Niţchidorf Primărie 19.11.2008 

Listele electorale permanente 
se vor pastra, de către persoana 
desemnată, in registre speciale 
cu file detasabile si se vor 
opera cu toate modificarile 
survenite, conform legislatiei in 
vigoare. 

Nu a fost cazul. 

50. Primăria comunei 
Brestovăţ Primărie 20.11.2008 

1.Primaria comunei Brestovăţ 
va transmite in termen de 5 zile 
de la data controlului dovada 
primirii şi predării unui 
exemplar al listelor electorale 
permanente la judecătoria 
arondata, la sediul AEP Filiala 
Vest Resita. 
2. Listele electorale permanente 
se vor pastra, de către persoana 
desemnată, in registre speciale 
cu file detasabile si se vor 
opera cu toate modificarile 
survenite după reeditarea 
acestora, conform legislatiei in 
vigoare. 

Nu a fost cazul. 

51. Primăria comunei 
Secaş Primărie 20.11.2008 

Listele electorale permanente 
se vor pastra, de către 
secretarul unităţii administativ-
teritoriale, in registre speciale 
cu file detasabile si se vor 
opera cu toate modificarile 
survenite după reeditarea 
acestora, conform legislatiei in 
vigoare. 

Nu a fost cazul. 

52. Primăria comunei 
Giarmata Primărie 20.11.2008 

1. Listele electorale permanente 
se vor pastra in registre 
speciale cu file detasabile si se 

Primarul comunei Giarmata se sanctioneaza cu 
avertisment verbal, conform art.50 alin. h٨2 din Legea 
nr. 35/2008 cu modificarile si completarile ulterioare 
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vor opera cu toate modificarile 
survenite după reeditarea 
acestora, de către persoanele 
autorizate în acest sens, 
conform legislatiei in vigoare. 
2. Domnul Primar va  urmări în 
viitor respectarea art. 18 din 
Legea nr. 35/2008 pentru 
delimitarea corespunzătoare a 
secţiilor de votare. 

pentru nerespectarea art.18, din aceeaşi lege, cu privire 
la organizarea şi delimitarea secţiilor de votare. 

CIRCUMSCRIPŢIA NR.22 
 JUDEŢ HUNEDOARA ANTERIOR ZILEI ALEGERILOR 

1. Primaria comunei 
Ghelari Primărie 07.10.2008 

1. Listele electorale permanente 
se vor pastra la secretarul 
unitatii administrativ-teritoriale 
in registre speciale cu file 
detasabile si vor fi operate cu 
toate modificarile survenite, 
conform legislatiei in vigoare. 

Nu a fost cazul. 

2. Primaria comunei 
Cerbăl Primărie 07.10.2008 

1. Primaria comunei Cerbal va 
transmite in temen de 7 zile de 
la data controlului dovada  
primirii si predarii listelor 
electorale permanente, la sediul 
Autoritatii Electorale 
Permanente Filiala Vest Resita. 

Secretarul  comunei Cerbal se sanctioneaza cu 
avertisment verbal , conform 50 din Legea 35/2008 iar 
in cazul in care nu se respecta termanul de 7 zile dat de 

reprezentantii AEP Filiala Vest Resita, acesta este 
succeptibil de contraventie conform art.51 din Legea 

nr.35/2008.  

3. Primaria comunei 
Certeju de Sus Primărie 08.10.2008 

1.Primaria comunei Certeju De 
Sus va transmite in termen de 7 
zile de la data controlului 
dovada predarii unui exemplar 
al listelor electorale 
permanente la judecatoria 
arondata, la sediul AEP Filiala 
Vest Resita 
2. Listele electorale permanente 
se vor pastra la secretarul 
unitatii administrativ-teritoriale 
in registre speciale cu file 
detasabile si vor fi operate cu 
toate modificarile survenite, 
conform legislatiei in vigoare. 

 
 
 
 
 
 

Nu a fost cazul 

4. Primaria comunei Primărie 08.10.2008 Listele electorale permanente Nu a fost cazul 
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Hărău se vor pastra in registre 
speciale cu file detasabile si vor 
fi operate cu toate modificarile 
survenite, conform legislatiei in 
vigoare. 

5. Primaria comunei 
Băiţa Primărie 08.10.2008 Nu a fost cazul Nu a fost cazul 

6. Primaria comunei 
Romos Primărie 09.10.2008 Nu a fost cazul Nu a fost cazul 

7. Primaria comunei 
Mărtineşti Primărie 09.10.2008 

1.Primaria comunei Martinesti 
va transmite in termen de 7 zile 
de la data controlului dovada 
predarii unui exemplar al 
listelor electorale permanente 
la judecatoria arondata, la 
sediul AEP Filiala Vest Resita. 
2. Listele electorale permanente 
se vor pastra la secretarul 
unitatii administrativ-teritoriale 
in registre speciale cu file 
detasabile si vor fi operate cu 
toate modificarile survenite, 
conform legislatiei in vigoare. 

Nu a fost cazul 

8. Primaria comunei 
Turdaş Primărie 09.10.2008 

2. Listele electorale permanente 
se vor opera cu toate 
modificarile survenite, conform 
HG. 720/2000 art.9, prin grija 
domnului secretar. 

Nu a fost cazul 

9. Primaria comunei 
Boşorod Primărie 10.10.2008 Nu a fost cazul Nu a fost cazul 

10. Primaria comunei 
Beriu Primărie 10.10.2008 Nu a fost cazul Nu a fost cazul 

11. Primăria  comunei 
Crişcior Primărie 21.10.2008 Nu a fost cazul. Nu a fost cazul. 

12. Primăria comunei 
Bucureşci Primărie 21.10.2008 

Primaria comunei Bucureşci va 
transmite in termen de 7 zile de 
la data controlului dovada 
primirii listelor electorale 
permanente de la Biroul 
Judeţean de Administrare a 
Bazelor de Date privind 
Evidenţa Persoanelor 

Nu a fost cazul. 
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Hunedoara, la sediul AEP 
Filiala Vest Resita. 

13. Primăria comunei 
Luncoiu de Jos Primărie 21.10.2008 

Doanma secretar va urmări în 
viitor respectarea art. 18 din 
Legea nr. 35/2008 pentru 
delimitarea corespunzătoare a 
secţiilor de votare. 

Primarul comunei Luncoiu de Jos se sanctioneaza cu 
avertisment verbal, conform art.50 alin. h٨2 din Legea 
nr. 35/2008 cu modificarile si completarile ulterioare 

pentru nerespectarea art.18, din aceeaşi lege, cu privire 
la organizarea şi delimitarea secţiilor de votare. 

14. Primăria comunei Zam Primărie 22.10.2008 

1.Primaria comunei Zam va 
transmite in termen de 7 zile de 
la data controlului dovada 
predarii unui exemplar al 
listelor electorale permanente 
la judecatoria arondata, la 
sediul AEP Filiala Vest Resita. 
2. Donmul secretar va urmări în 
viitor respectarea art. 18 din 
Legea nr. 35/2008 pentru 
delimitarea corespunzătoare a 
secţiilor de votare.  

Primarul comunei Zam se sanctioneaza cu avertisment 
verbal, conform art.50 alin. h٨2 din Legea nr. 35/2008 

cu modificarile si completarile ulterioare pentru 
nerespectarea art.18, din aceeaşi lege, cu privire la 

organizarea şi delimitarea secţiilor de votare. 

15. Primăria comunei 
Burjuc Primărie 22.10.2008 Nu a fost cazul. Nu a fost cazul 

16. Primăria comunei 
Gurasada Primăria 22.10.2008 

Donmul secretar va urmări în 
viitor respectarea art. 18, alin. 6 
lit. c din Legea nr. 35/2008 
pentru delimitarea 
corespunzătoare a secţiilor de 
votare. 

Primarul comunei Gurasada se sanctioneaza cu 
avertisment verbal, conform art.50 alin. h٨2 din Legea 
nr. 35/2008 cu modificarile si completarile ulterioare 

pentru nerespectarea art.18, din aceeaşi lege, cu privire 
la organizarea şi delimitarea secţiilor de votare. 

17. Primăria comunei 
Vorţa Primărie 23.10.2008 

Donmul secretar va urmări în 
viitor respectarea art. 18  din 
Legea nr. 35/2008 pentru 
delimitarea corespunzătoare a 
secţiilor de votare. 

Primarul comunei Vorţa se sanctioneaza cu avertisment 
verbal, conform art.50 alin. h٨2 din Legea nr. 35/2008 

cu modificarile si completarile ulterioare pentru 
nerespectarea art.18, din aceeaşi lege, cu privire la 

organizarea şi delimitarea secţiilor de votare. 

18. Primăria comunei 
Sîntămăria Orlea Primărie 23.10.2008 Nu a fost cazul. Nu a fost cazul. 

19. Primăria comunei 
Teliucu Inferior Primărie 12.11.2008 

Listele electorale permanente 
se vor păstra, de către 
secretarul unităţii 
administrativ-teritoriale, în 
registre speciale cu file 
detaşabile, conform art. 2 din 
H.G. nr. 720/2000. 

Nu a fost cazul. 

20. Primăria comunei Pui Primărie 12.11.2008 Primăria comunei Pui va Nu a fost cazul. 
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transmite in termen de 7 zile de 
la data controlului dovada 
predarii unui exemplar al 
listelor electorale permanente 
la judecatoria arondata, la 
sediul AEP Filiala Vest Resita. 
 

21. Primăria comunei 
Baru Primărie 12.11.2008 Nu a fost cazul. Nu a fost cazul. 

22. Primăria comunei 
Băniţa Primărie 12.11.2008 

Listele electorale permanente 
se vor păstra, de către 
secretarul unităţii 
administrativ-teritoriale, în 
registre speciale cu file 
detaşabile, conform art. 2 din 
H.G. nr. 720/2000. 

Nu a fost cazul. 

23. Primăria comunei Râu 
de Mori Primărie 13.11.2008 

Listele electorale permanente 
se vor păstra, de către persoana 
numită pentru operarea 
modificărilor, în registre 
speciale cu file detaşabile, 
conform art. 2 din H.G. nr. 
720/2000. 

Nu a fost cazul. 

24. Primăria comunei 
Sălaşu de Sus Primărie 13.11.2008 

1.Primarul comunei Sălaşu de 
Sus va emite o dispoziţie prin 
care va numi o persoană pentru 
efectuarea modificărilor în 
listele electorale permanente şi 
o va transmite in termen de 5 
zile de la data controlului la 
sediul AEP Filiala Vest Resita. 
2. Listele electorale permanente 
se vor păstra, de către persoana 
care urmează a fi numită pentru 
operarea modificărilor, în 
registre speciale cu file 
detaşabile, conform art. 2 din 
H.G. nr. 720/2000. 

Nu a fost cazul. 

25. Primăria comunei 
General Berthelor Primărie 13.11.2008 Nu a fost cazul. Nu a fost cazul. 

 Primăria comunei 
Răchitova Primărie 13.11.2008 Nu a fost cazul. Nu a fost cazul. 
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ANEXA NR. 3 
 
 
Lista instituţiilor mass-media care au primit acreditare la alegerile din 

30 noiembrie 2008 
  

1. Acreditare SRTV TVR Târgu-Mureş 
2. Acreditare MONTAN TV SINAIA 
3. Acreditare CITYNEWS BISTRIŢA 
4. Acreditare TV TG. MUREŞ 
5. Acreditare "GAZETA DE MARAMUREŞ" 
6. Acreditare televiziune TRANSILVANIA 
7. Acreditare "MONITORUL DE VÂLCEA" 
8. Acreditare SC IMPACT SRL 
9. Acreditare "GAZETA DE SUD EST" 
10. SC ROMTEL MEDIA CONSULTING SRL ROMAN (TELEVIZIUNEA ROMTV) 
11. Acreditare SC REGAL SRL (RADIO TELEVIZIUNEA VÂLCEA UNU) 
12. Acreditare MUNTENIA TV 
13. Acreditare MONITORUL 
14. Acreditare ACTUALITATEA PRESS 
15. Acreditare "PRO TV SINAIA" 
16. Acreditare SC MOJO MEDIA SRL (Politica TV) 
17. Acreditare cotidianul "INFO PLUS" 
18. Acreditare SC CUVÂNTUL LIBERTĂŢII SRL CRAIOVA 
19. Acreditare "CRONICA SĂTMĂREANĂ" 
20. Acreditare "COLUMNA WYL TV" 
21. Acreditare "TRICOLORUL" 
22. Acreditare "SIDERURGISTUL" 
23. Acreditare "Renaşterea Bănăţeană" 
24. Acreditare "SC PRO TV SA BAIA MARE" 
25. Acreditare MEDIA A TV Alexandria 
26. Acreditare TVM S.C TELE M INVEST S.R.L 
27. Acreditare ZIARUL CRISANA 
28. Acreditare TV BUZĂU (ROM MEDIA SRL) 
29. Acreditare SC CRAI NOU SA 
30. Acreditare SĂLAJUL EUROPEAN 
31. Acreditare RONDUL DE SIBIU 
32. Acreditare ziarist independent MIHALAŞCU GEORGE DANIEL 
33. Acreditare SC NEW TIMES MEDIA SRL 
34. Acreditare HAROMSZEK 
35. Acreditare GAZETA DE BISTRIŢA 
36. Acreditare STUDIOUL EPI INFO M-CIUC 
37. Acreditare CURIERUL ZILEI 
38. Acreditare CITZNEWS BISTRIŢA 
39. Acreditare ANTENA 1 GALAŢI - BRĂILA 
40. Acreditare "Evolution Film Production" 
41. Acreditare MEDIA ATV SRL 
42. RADIO VOCES CAMPI CĂLĂRAŞI (SC ROMERICA INTERNAŢIONAL SRL) 



 221

43. Acreditare Agenţia Naţională de Presă AGERPRES 
44. Acreditare EXPRESS GALAŢI - BRĂILA (SC EXPRESS MEDIA SRL) 
45. Acreditare "1 TV BACĂU" 
46. Acreditare "ZIUA DE IAŞI" 
47. Acreditare ZIARUL VLASCA 
48. Acreditare ZIARUL UNIREA ALBA IULIA 
49. Acreditare ZIARUL SEMNAL 
50. Acreditare ZIARUL RING 
51. Acreditare ZIARUL PROFIT ARGEŞ 
52. Acreditare ZIARUL DE VRANCEA 
53. Acreditare ZIARUL DE BRĂILA 
54. Acreditare ZIARUL DE ARGEŞ 
55. Acreditare ZIARUL ACUM TULCEA 
56. VIAŢA LIBERĂ (TRUSTUL DE PRESĂ "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI) 
57. Acreditare SC VENUS MOB SRL 
58. Acreditare VASARHELYI HIRLAP 
59. Acreditare EUROMEDIATV (UNUTV NEAMT) 
60. Acreditare UNIVERSUL DÂMBOVIŢEAN 
61. Acreditare ziar "Univers Mehedinţean" 
62. S.C. CVINTET TE - RA S.R.L. VASLUI (UNISON RADIO, TELEVIZIUNEA 

VASLUI, MERIDIANUL) 
63. Acreditare ULPIA JURNAL 
64. Acreditare Udvarhelyi Hirado 
65. Acreditare TVR Craiova 
66. Acreditare TV. SAT 2002 
67. Acreditare MEDIA TEN PRODUCTION TV PLUS SUCEAVA 
68. Acreditare TV OLTENIA 
69. Acreditare TV BRĂILA (SC PREST ROMADAN SRL) 
70. Acreditare "Timiş Expres" 
71. Acreditare TV TÂRGOVIŞTE SC BROADCAST MEDIA ENTERPRISES SRL 
72. Acreditare "Tele Europa Nova Timişoara" 
73. Acreditare STII TV TÂRGU - MUREŞ 
74. Acreditare Societatea Română de Televiziune - Studioul Teritorial Iaşi 
75. Acreditare "Sport Expres" 
76. Acreditare SOMAXTV-UPC ROMÂNIA SRL 
77. Acreditare SERVUS HUNEDOARA 
78. Acreditare SC MEDIA SENS SRL - ziar SENSUL RÂMNICEAN 
79. Acreditare "SC PET STUDIO SRL" 
80. Acreditare săptămânal STRADA - SC ROSTMEDIA SRL 
81. Acreditare "Săptămâna Financiară" 
82. Acreditare "RTV ARAD" 
83. Acreditare revista "Giurgiu Nord" 
84. Acreditare REPUBLICANUL 
85. Acreditare "Reflector" 
86. Acreditare Reflector Argeşean (SC GROUP MEDIA STAR MARKET SRL) 
87. Acreditare "Realitatea Oltului" 
88. Acreditare S.C. RADIO TRANSILVANIA LBM SRL-ZALĂU 
89. Acreditare RADIO SMILE FM 
90. Acreditare "Radio SEMNAL Alexandria (SC SEMNAL MEDIA SRL)" 
91. Acreditare RADIO PLUS FM 
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92. Acreditare RADIO OLTENIA CRAIOVA 
93. Acreditare RADIO INFINIT 
94. Acreditare SC RADIO CAMPUS SRL - STUDIOUL SLOBOZIA 
95. Acreditare RADIO BUCUREŞTI 
96. Acreditare SC IMPACT PRESS SRL (săptămânalul RADICAL DE VÂLCEA) 
97. Acreditare "SC QED TV PRIMA SRL" 
98. Acreditare "PRO TV HARGHITA" 
99. Acreditare "PRO TV ARAD" 
100. Acreditare "PRIMA ADVERTISING MEDIA SRL PRIMA TV SLATINA" 
101. Acreditare "Polyp Tv" 
102. Acreditare săptămânal "Piteşteanul.ro" 
103. Acreditare "Opinia Oltenilor" 
104. Acreditare ONE TV TRANSILVANIA 
105. Acreditare "OBSERVATORUL PRAHOVEAN" 
106. Acreditare "SC GROUP MEDIA STAR MARKET SRL" 
107. Acreditare "SC FOCUS PLUS SRL (Cotidianul Observator Arădean)" 
108. Acreditare SC "MUNTENIA TV" SRL GIURGIU 
109. Acreditare "SC MONITORUL EXPRES SA" 
110. Acreditare "MONITORUL DE SIBIU" 
111. Acreditare "MONITORUL DE GALAŢI" 
112. Acreditare "MONITORUL DE CLUJ" 
113. Acreditare "SC MEGA GROUP SRL" 
114. Acreditare MEDIA SUD 
115. Acreditare MEDIA PRESS GIE GALAŢI 
116. Acreditare cotidian "JURNALUL NAŢIONAL" 
117. Acreditare "Jurnalul de Botoşani" 
118. Acreditare GTA INFO PRESS TRADING SRL TURDA - Jurnalul de Arieş 
119. Acreditare "Jurnalul Municipal" 
120. Acreditare JURNAL BIHOREAN 
121. Acreditare SC INFORM MEDIA SRL 
122. Acreditare "ZIARUL IMPACT EST GALAŢI" 
123. Acreditare SC IAŞI TV-BIT SRL 
124. Acreditare "Hargita Nepe" 
125. Acreditare SC TELE MEDIA PRES SRL - GAZETA DE TELEORMAN 
126. Acreditare "GÂNDACUL DE COLORADO" 
127. Acreditare "Ghimpele de Vaslui" 
128. Acreditare SC TELE MEDIA PRES SRL (GAZETA TELEORMAN) 
129. Acreditare GAZETA OLTULUI 
130. Acreditare "GAZETA DE VINERI" 
131. Acreditare GARDIANUL 
132. Acreditare FOCUS MEDIA BISTRIŢA 
133. Acreditare ERDELY TV 
134. Acreditare FOAIA TRANSILVANĂ 
135. Acreditare "EXPRESUL DE SUD" 
136. Acreditare FINANCIARUL 
137. Acreditare EXPRESS FM (SC VIVIAN AUTO GAZ SRL) 
138. Acreditare cotidianul "Evenimentul Zilei" 
139. Acreditare "SC ESENTIAL MEDIA SRL" 
140. Acreditare "DEZVĂLUIRI.RO" 
141. Acreditare Digital 3 SA 
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142. Acreditare EVENIMENTUL REGIONAL AL MOLDOVEI 
143. Acreditare DEVA TV (SC RALEX COMIMPEX SRL) 
144. Acreditare SC PUBLIMEDIA INTERNATIONAL SA - CLUJEANUL 
145. Acreditare S.C. Deşteptarea S.A. 
146. Acreditare cotidian "ZI DE ZI" 
147. Acreditare "Cotidianul Nepujsag Tg. Mureş SC IMPRESS SRL" 
148. Acreditare SC ARTPRESS-IMPACT SRL 
149. Acreditare "COTIDIANUL MARA" 
150. Acreditare CCC Blue Telecom 
151. Acreditare "CANAL 7 TELEVIZIUNEA TL+BAIA MARE" 
152. Acreditare SC MEGAPRESS FM SRL - AXA TV 
153. Acreditare "Arena de Călăraşi" 
154. Acreditare "SC ARD SAT SA BISTRIŢA" 
155. Acreditare "Arena Vâlceană" 
156. Acreditare TV ANTENA 1 SA 
157. Acreditare ANTENA 1 VASLUI 
158. Acreditare SC AMBASADOR DESIGN SRL-TV ANTENA 1 PITEŞTI 
159. Acreditare ANTENA 1 Alba Iulia 
160. Acreditare SC AMOS NEWS SRL 
161. Acreditare ALPHA TV CLUJ 
162. Acreditare ACTUALITATEA PRESS 
163. Acreditare ACCES TV TG. JIU 
164. Acreditare "1 TV BACĂU" 
165. Acreditare televiziune FOAIA TRANSILVANĂ 
166. Acreditare "SC SZABADSAG SRL" 
167. Acreditare "Observator de Constanţa" 
168. Acreditare RADIOTELEVIZIUNEA SEVERIN 
169. Acreditare SC FOCUS DIPLOMATIC SRL 
170. Acreditare "Realitatea Media" 
171. Acreditare cotidian "Adevărul" 
172. Acreditare "S.C ZONE MEDIA SRL" 
173. Acreditare "ZIARUL DE IAŞI" 
174. Acreditare "ZIARUL DE ARGEŞ" 
175. Acreditare "Zaman România" 
176. Acreditare ziar electronic www.eMaramureş.ro 
177. Acreditare "VOCEA VÂLCII" 
178. Acreditare "TVS ORADEA" 
179. Acreditare TV Târgu Mureş 
180. Acreditare post televiziune "Tele 2" 
181. Acreditare televiziune MEDIA TV 
182. Acreditare TV GALAŢI 
183. Acreditare televiziune CNS Roman 
184. Acreditare "TV Antena 1 Deva" 
185. Acreditare "TV ALPHA MEDIA" 
186. Acreditare TIMPOLIS 
187. Acreditare S.C TELEPRES EDIT - ZIARUL "TELEORMANUL" 
188. Acreditare TELE'M PLUS ROMAN 
189. Acreditare ziar "SZILAGYSAG" 
190. Acreditare "SC RTV MEDIA SRL" 
191. Acreditare SRTV BUCUREŞTI - SECŢIA MAGHIARĂ 
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192. Acreditare Societatea Română de Televiziune - Studioul Teritorial Iaşi 
193. Acreditare publicaţia "Ruteanul" 
194. Acreditare "PRO FM GALAŢI" 
195. Acreditare RTV MEDIA 
196. Acreditare "SC REŢEAUA DE ŞTIRI SRL" 
197. Acreditare Radio Studio B Moldova Nouă 
198. Acreditare "RADIOTELEVIZIUNEA NOVA FĂGĂRAŞ" 
199. Acreditare SC MINISAT TELEORMAN 
200. Acreditare Radio "Puls FM" 
201. Acreditare RADIO 1 GALAŢI 
202. Acreditare "PRO TV IAŞI" 
203. Acreditare "Obiectiv Media" 
204. Acreditare televiziune OTV 
205. Acreditare OLT TV SLATINA 
206. Acreditare "OBSERVATORUL ARGEŞEAN" 
207. Acreditare "JURNALUL GIURGIUVEAN" 
208. Acreditare cotidian "Monitorul de Vaslui" 
209. Acreditare cotidian "Monitorul de Brăila" 
210. Acreditare cotidian "Monitorul de Botoşani" 
211. Acreditare publicaţia "Monitorul de Alba" 
212. Acreditare "MESAGERUL DE BISTRIŢA NĂSĂUD" 
213. Acreditare "Evenimentul de Botoşani" 
214. Acreditare S.C MEDIA GROUP PRESS S.R.L-ZIAR "DIRECT" 
215. Acreditare "SC Media grup SRL Cotidianul Sălăjeanul" 
216. Acreditare "Tele Europa Nova Timişoara" 
217. Acreditare ISP TOPALL ROMAN 
218. Acreditare "SC INTERPRESS SRL MONITORUL DE SUCEAVA" 
219. Acreditare INSIDE BRAŞOV 
220. Acreditare "INFORMAŢIA BACĂULUI" 
221. Acreditare "COTIDIANUL IMPARŢIAL GALAŢI" 
222. Acreditare "SC IF MEDIA TV" 
223. Acreditare "COTIDIANUL IAŞI PLUS" 
224. Acreditare "GRAIUL MARAMUREŞULUI" 
225. Acreditare ziar "Glasul Oltului" 
226. Acreditare cotidian GLASUL MARAMUREŞULUI 
227. Acreditare "SC EUROMEDIA 2004 SA" 
228. Acreditare "GAZETA DE SUD (SC MEDIA SUD MUNTENIA SA)" 
229. Acreditare "EUROPEANUL" 
230. Acreditare EUROMEDIA TV 
231. Acreditare "SC ESENTIAL MEDIA SRL" 
232. Acreditare "Ediţie Specială" 
233. Acreditare "Ediţie specială - subredacţia Rm. Vâlcea" 
234. Acreditare SC Dâmboviţa Publicistică S.R.L 
235. Acreditare "Curierul de Vâlcea" 
236. Acreditare Cotidian şi Televiziune Datina 
237. Acreditare cotidian "STRADA" 
238. Acreditare cotidian "Societatea Argeşeană" 
239. Acreditare cotidian "Lupta în Gorj" 
240. Acreditare cotidian "Hunedoreanul" 
241. Acreditare cotidian "Evenimentul Regional al Moldovei" 
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242. Acreditare "Citynews.ro" 
243. Acreditare "CITY NEWS" 
244. Acreditare cotidian "Bună ziua Iaşi" 
245. Acreditare "Antena1 Vaslui" 
246. Acreditare "Antena 1 Slobozia" 
247. Acreditare "Antena 1 Sibiu" 
248. Acreditare S.C. ZIARUL INTERESUL PUBLIC S.R.L. 
249. Acreditare "Ziarul de Vrancea" 
250. Acreditare "S.C. MEDIA GROUP PRESS S.R.L. ZIAR DIRECT 1" 
251. Acreditare "WYL TV PLOIEŞTI" 
252. Acreditare "TVS CRAIOVA" 
253. Acreditare TVR 
254. Acreditare SRTV - TVR TIMIŞOARA 
255. Acreditare TV1 SAMTEL 
256. Acreditare TV NEPTUN 
257. Acreditare "S.C. TELE M S.A." 
258. Acreditare SC TELE 3 MEDIA SRL 
259. Acreditare SC SOLPRESS SRL 
260. Acreditare "RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA BRAŞOV" 
261. Acreditare "Realitatea Media S.A." 
262. Acreditare SC RADIO M PLUS SRL (TELE' M-PRIMATV NEAMŢ) 
263. Acreditare Pro TV Piteşti 
264. Acreditare Pro TV Braşov 
265. Acreditare Pro TV Arad 
266. Acreditare PLEIADA BEGA PRESS 
267. Acreditare SC NOVA PRESS SRL (radioteleviziunea NOVA Braşov) 
268. Acreditare SC NORD VEST TRUST MEDIA SRL SATU MARE 
269. Acreditare "ZIARUL INTERES ARGEŞEAN" 
270. Acreditare "NewsIn Media" 
271. Acreditare NAŢIONAL TV/N24 
272. Acreditare "Monitorul de Brăila" 
273. Acreditare SC MCT IMPEX SRL - TVT 89 
274. Acreditare "SC MIRA IMPACT PRESS SRL" 
275. Acreditare "Cotidianul Kronika" 
276. Acreditare "JURNALUL DE VINERI" 
277. Acreditare "JURNALUL DE SUD VEST" 
278. Acreditare "JURNALUL DE CĂLĂRAŞI" 
279. Acreditare "INFORMAŢIA DE ALBA" 
280. Acreditare "INDISCRET ÎN OLTENIA" 
281. Acreditare Săptămânalul "Impact real" 
282. Acreditare "GLASUL CÂMPIEI" 
283. Acreditare "GLASUL ARADULUI" 
284. Acreditare "GIURGIUVEANUL" 
285. Acreditare "GAZETA VĂII JIULUI" 
286. Acreditare "GAZETA GORJULUI" 
287. Acreditare "SC BEST MEDIA PRESS SRL (GARDIANUL)" 
288. Acreditare "EURO TV BACĂU" 
289. Acreditare "ETV" 
290. Acreditare ziar EDIŢIE SPECIALĂ 
291. Acreditare "Detectivul de presă Şoc" 
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292. Acreditare "DACII LIBERI SIBIU" 
293. Acreditare "S.C. CTV MEDIA GROUP S.A" 
294. Acreditare "CRONICA SĂTMĂREANĂ" 
295. Acreditare "BANAT MEDIA SRL" 
296. Acreditare TV ANTENA 3 SA 
297. Acreditare ANALOG TV TIMIŞOARA 
298. Acreditare ALPHA TV Ploieşti 
299. Acreditare "AGENDA CLUJEANĂ" 
300. Acreditare SC PRESS GRUP SRL VASLUI - Adevărul de Vaslui 
301. Acreditare STUDIOUL REGIONAL RADIO REŞIŢA 
302. Acreditare RADIO CONSTANŢA 
303. Acreditare PROTV BRAŞOV 
304. Acreditare S.B.S Broadcasting Media - Prima TV 
305. Acreditare SC PUBLIMON MEDIA SA - săptămânalul OCHIUL PUBLIC 
306. Acreditare "MONITORUL DE NEAMŢ" 
307. Acreditare SC MEDIA GRUP PRODUCTION SRL 
308. Acreditare "JURNALUL DE CARAŞ - SEVERIN" 
309. Acreditare ziar "Gazeta de Curtici" (Prima Media Consulting Grup) 
310. Acreditare "FĂGĂRAŞ TV" 
311. Acreditare "BĂNĂŢEANUL" 
312. Acreditare "Societatea Română de Televiziune SRTV - Redacţia Germană" 
313. Acreditare Pro TV Tg. Mureş 
314. Acreditare SC ZONAL MEDIA SA 
315. Acreditare SC Zonal Media SA 
316. Acreditare cotidian "Ziua" 
317. Acreditare SC PIRMAR (Ziarul de Vâlcea) 
318. Acreditare "PUBLICAŢIA UMBRELA" 
319. Acreditare "UJ MAGYAR SZO" 
320. Acreditare TVR CRAIOVA 
321. Acreditare TV Plus Suceava (Media Ten Production) 
322. Acreditare "C.P.E TRIBUNA SIBIU" 
323. Acreditare "TRANSILVANIA EXPRES" 
324. Acreditare "SĂPTĂMÂNALUL TIMPUL" 
325. Acreditare SC TIMM PRESS - ACTUAL TV PIATRA-NEAMŢ 
326. Acreditare "The Romanian Echo" 
327. Acreditare "TELE'M" 
328. Acreditare "Târnava TV" 
329. Acreditare www.sibianulonline.ro 
330. Acreditare S.C. SEDPRESS Ceahlăul S.R.L. 
331. Acreditare "Săptămânalul de Rădăuţi" 
332. Acreditare "SC ROMPRINT SRL" 
333. Acreditare "Renaşterea Bănăţeană" 
334. Acreditare "REALITATEA TV TÂRGU - MUREŞ" 
335. Acreditare "SC RADIO TRANSILVANIA LMB SRL - Bistriţa" 
336. Acreditare "SC RADIO TRANSILVANIA LBM SRL SATU MARE" 
337. Acreditare "SC RADIO TRANSILVANIA LBM SRL BISTRIŢA" 
338. Acreditare Post Regional de Radio Timişoara 
339. Acreditare "Radio Tg.- Mureş"â 
340. Acreditare "Radio Son" 
341. Acreditare "RADIO FIR" 
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342. Acreditare "RADIO DADA" 
343. Acreditare Pro TV Timişoara 
344. Acreditare Pro TV Satu Mare 
345. Acreditare Pro TV Sibiu 
346. Acreditare Pro TV Mehedinţi 
347. Acreditare Pro TV International 
348. Acreditare Pro TV Galaţi - Brăila 
349. Acreditare Pro TV Constanţa 
350. Acreditare Pro TV Cluj 
351. Acreditare Pro TV Buzău 
352. Acreditare Pro TV Alba Iulia 
353. Acreditare dl. Popescu Dumitru - ziarist independent 
354. Acreditare "ONE TV ALBA" 
355. "OBSERVATOR EDIŢIE DE BACĂU (SC BEST MEDIA CONSULTING SRL BC)" 
356. Acreditare "Observator de Călăraşi" 
357. Acreditare "Observator de Bacău" 
358. Acreditare cotidian "Observator Arădean" (S.C. Focus Plus S.R.L.) 
359. Acreditare "OBIECTIV VOCEA BRĂILEI" 
360. Acreditare "OBIECTIV MEHEDINŢEAN" 
361. Acreditare "SC NOVA PRESS SRL" 
362. Acreditare MONITORUL DE BACĂU 
363. Acreditare "MEHEDINŢEANUL" 
364. Acreditare MEDIA TV Cernavodă 
365. Acreditare SC MEDIAFAG SRL (Televiziunea Făgăraş TV) 
366. Acreditare MEDIA TV Medgidia (S.C. A.V.E. 2000 S.R.L. Cernavodă) 
367. Acreditare MEDIA TV Cobadin (S.C. A.V.E. 2000 S.R.L. Cernavodă) 
368. Acreditare S.C. Media Grup Production S.R.L. 
369. Acreditare ziar "Magazin Sălăjean" 
370. Acreditare "LUPA" 
371. Acreditare "Kritik Press" 
372. Acreditare cotidian "JURNALUL NAŢIONAL" 
373. Acreditare "Jurnal Vâlcean" 
374. Acreditare "Jurnal Giurgiuvean" 
375. Acreditare ziar "INCOMOD" (SC INCOMOD MEDIA SRL) 
376. Acreditare S.C. IMPACT S.R.L. 
377. Acreditare SC IMPACT MEDIA SRL 
378. Acreditare "HOTNEWS.RO" 
379. Acreditare cotidian "Graiul Sălajului" 
380. Acreditare "GLASUL SĂTMARULUI" 
381. Acreditare bisăptămânal "Giurgiu Express" 
382. Acreditare GAZETA DE SUD (SUBREDACŢIA GORJ) 
383. Acreditare GAZETA DE OLT (SC CLICK NEWS SRL) 
384. Acreditare SC Flash Media TV SRL (Antena 1 Ploieşti) 
385. Acreditare Radio Flash FM (SC Expert Media SRL Tg. Neamţ) 
386. Acreditare cotidian "Evenimentul Zilei" 
387. Acreditare "Eveniment de Olt" 
388. Acreditare post "EURO TV Bacău" 
389. Acreditare EDIŢIE SPECIALĂ MEHEDINŢI 
390. Acreditare SC Double P. Media SRL - Obiectiv Vocea Brăilei 
391. Acreditare Dogan Media International S.A. 



 228

392. Acreditare CURIERUL IALOMIŢEAN 
393. Acreditare "Cuget liber" 
394. Acreditare cotidian "Corect" (SC News, Media & Comunication) 
395. Acreditare CONTRAST ONLINE 
396. Acreditare SC CONTRAPUNCT MEDIA SRL 
397. Acreditare CLUJ EXPRES 
398. Acreditare BIHARI NAPLO DIN ORADEA (cotidian lb. maghiară) 
399. Acreditare "Banat Media SRL" 
400. Acreditare SC NEWS TELEVISION (ROMÂNIA) - B1 TV 
401. Acreditare "Avangarda Press" 
402. Acreditare A.T.N. Trust Press (cotidian Viaţa Buzăului şi Radio Campus) 
403. Acreditare SC ATITUDINE MEDIA GRUP SRL 
404. Acreditare SC ARGEŞUL LIBER SA 
405. Acreditare SC ARCAŞ TRADE SA 
406. Acreditare SC AMOS NEWS SRL 
407. Acreditare ALPHA TV PLOIEŞTI 
408. Acreditare Agenţia de Monitorizare a Presei (A.A.C.A.C) 
409. Acreditare Agenda Timişoara 
410. Acreditare "Viaţa Vâlcii" 
411. Acreditare SC MBN TIMPUL SRL Târgu-Jiu - SĂPTĂMÂNALUL TIMPUL 
412. Acreditare "Telegraful de Prahova" 
413. Acreditare S.C. Telegraf Advertising S.R.L. 
414. Acreditare SC Romprod SRL (Informaţia de Giurgiu) 
415. Acreditare SC ARGEŞ NEWS SRL 
416. Acreditare Elco Group Publishing - Săptămânal de Ilfov 
417. Acreditare Radioteleviziunea Severin şi Informaţia de Severin 
418. Acreditare Pro TV Deva 
419. Acreditare "Opinia Timişoarei" 
420. Acreditare "OGLINDA GORJULUI" 
421. Acreditare S.C. Jurnalul de Est SRL 
422. Acreditare INFORMAŢIA PITEŞTILOR 
423. Acreditare "S.C. GEMIA COM S.R.L. (IMPACT DE OLT)" 
424. Acreditare S.C. Euro Media S.R.L. (Express de Călăraşi) 
425. Acreditare S.C. Zetmedia S.R.L. (Evenimentul de Călăraşi) 
426. Acreditare Europa FM - EDI România 
427. Acreditare "Diva TV Giurgiu" 
428. Acreditare CONY SAT TV BÂRLAD 
429. Acreditare "BISTRIŢEANUL. RO" 
430. Acreditare Arcaşu' 
431. Acreditare TV Antena 1 S.A. 
432. Acreditare Agenda Zilei Timişoara 
433. Acreditare Televiziunea VTV 
434. Acreditare NewsIn Media 
435. Acreditare SC MOJO MEDIA SRL (Politica TV) 
436. Acreditare Monitorul de Vrancea 
437. Acreditare "Ziua de Constanţa" 
438. Acreditare Uniunea Ziariştilor Profesionişti 
439. Acreditare THE MONEY CHANNEL 
440. SC SCORPION IMPEX EVENIMENTUL SIBIAN, RADIO-TV EVENIMENT SIBIU 
441. Acreditare România Liberă 
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442. Acreditare Realitatea Media S.A. 
443. Acreditare Poligraf - Cotidianul 
444. Acreditare S.C. Mirror Interpress S.R.L. 
445. Acreditare Agenţia de Presă MEDIAFAX 
446. Acreditare "24 de Ore Cotidianul de Vest" 
447. Acreditare "IMPACT ÎN GORJ" 
448. Acreditare EVENIMENTUL MUSCELEAN 
449. Acreditare televiziunea "România de mâine" 
450. Acreditare S.C. Grupul de presă Muntenia SRL 
451. Acreditare CLICK 
452. Acreditare Muscel TV Câmpulung 
453. Acreditare Dogan Media International S.A. 
454. Acreditare cotidianul "AZI" 
455. Acreditare Studioul Regional de Radio Cluj 
456. Acreditare ziar "Gardianul" 
457. Acreditare cotidian "Gândul" 
458. Acreditare Antena 1 Tg. Jiu 
459. Acreditare Replica de Constanţa 
460. Acreditare Adevărul Holding 
461. Acreditare Bârlad Online 
462. Acreditare SRTV - TVR CLUJ 
463. Acreditare TV Accent Tulcea 
464. Acreditare S.C. TVMP S.R.L. 
465. Acreditare Pro TV 
466. Acreditare S.C. MEDIA STAR SRL - TV SUD EST SLOBOZIA 
467. Acreditare "Liderul de opinie" 
468. Acreditare ATITUDINEA 
469. Acreditare Societatea Română de Radiodifuziune 
470. Acreditare SC ONE BROADCASTING SRL 
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ANEXA NR. 4 
 
Lista ONG-urilor cărora li s-a eliberat adeverinţă 
 
1. Asociaţia Linişor 
2. Asociaţia Divers 
3. Fondul Regional pentru Educaţie şi Cultură 
4. Asociaţia Pro Democraţia Club Brăila 
5. Asociaţia Pro Democraţia Club Braşov 
6. ASOCIAŢIA PRO DEMOCRATIA, filiala FOCŞANI 
7. Fundaţia United Europe 
8. Fundaţia PRO ARMONIA 
9. „ALIANŢA CIVICĂ” 
10. Asociaţia Română de Marketing – AROMAR 
11. Asociaţia  de Atitudini Civice EuroDEMOS 
12. ASOCIAŢIA „ÎMPREUNĂ PENTRU TINE” 
13. Asociaţia Tineretului Român pentru Naţiunile Unite 
14. ASOCIAŢIA „ADEVĂR ŞI DREPTATE” 
15. ASOCIAŢIA PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR CETĂŢENILOR 
16. Ordinul Cavalerilor Echităţii 
17. ASOCIAŢIA FAIR PLAY 
18. ASOCIAŢIA PENTRU DREPTURI CIVICE 
19. ASOCIAŢIA PENTRU O EUROPĂ UNITĂ 
20. ASOCIAŢIA „GeTraDe” 
21. Asociaţia Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din România 
22. „CENTRUL PENTRU RESURSE CIVICE” CONSTANŢA 
23. Asociaţia „COMUNICARE SOCIALĂ” 
24. Asociaţia „Crede în tine, învaţă să trăieşti” 
25. Asociaţia pentru  Drepturile Omului şi Libertăţilor Fundamentale 
26. Asociaţia Eurocultura 
27. COMISARIATUL PENTRU SOCIETATEA CIVILĂ 
28. F.A.D.O. PENTRU EUROPA 
29. FUNDAŢIA ”ACADEMIA CIVICĂ”   
30. Fundaţia CRED 
31. FUNDAŢIA „ITHAKA” 
32. FUNDAŢIA NAŢIONAL DEMOCRAT CREŞTINĂ 
33. Asociaţia Ibăneşti „Orizonturi Noi” 
34. INSTITUTUL AMERICAN – ASOCIAŢIA PENTRU CUNOAŞTEREA AMERICII 
35. Asociaţia pentru Integrare Civică Euro-Atlantică 
36. „INTER CONCORDIA” 
37. LIGA APĂRĂRII DREPTURILOR OMULUI – FILIALA SATU-MARE   
38. „LIGA PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR POLITICE” 
39. Liga Apărării Drepturilor Omului filiala Timiş 
40. LIGA APĂRĂRII DREPTURILOR OMULUI – DOLJ 
41. LIGA DREPTĂŢII ÎMPOTRIVA CORUPŢIEI ŞI ABUZURILOR DIN ROMÂNIA 

Lugoj 
42. Liga pentru Adevăr şi Respectarea Drepturilor Omului 
43. LUPTA ÎMPOTRIVA CORUPŢIEI, NEDREPTĂŢILOR ŞI ABUZURILOR din 

ROMÂNIA 
44. FUNDAŢIA „MILLENNIUM FOR HUMAN RIGHTS” 
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45. Asociaţia „MUNTENIA XXI” Feteşti 
46. OFICIUL pentru COMUNICARE INTERNAŢIONALĂ şi DREPTURILE OMULUI 
47. Asociaţia „ORGANIZAŢIA PENTRU REFUGIAŢI ŞI MIGRANŢI” 
48. ORGANIZAŢIA DREPTURILOR OMULUI DIN ROMÂNIA 
49. Organizaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului 
50. Asociaţia Pro Democraţia 
51. ASOCIAŢIA PRO DEMOCRAŢIA - FILIALA PIATRA NEAMŢ 
52. Asociaţia Pro Democraţia Club Târgu Neamţ 
53. ASOCIAŢIA PRO DEMOCRATIA, Club BACĂU 
54. Asociaţia Pro Democraţia Club Caracal 
55. Asociaţia Pro Democraţia club Craiova 
56. ASOCIAŢIA PRO DEMOCRAŢIA - Club IAŞI 
57. ASOCIAŢIA PRO DEMOCRAŢIA Club SIBIU 
58. ASOCIAŢIA PRO DEMOCRAŢIA - CLUB BUCUREŞTI 
59. FUNDAŢIA „Pro WOMEN” 
60. FUNDAŢIA „CENTRUL ROMILOR PENTRU INTERVENTIE SOCIALĂ ŞI 

STUDII – ROMANO C.R.I.S.S. 
61. SOCIETATEA INTERNATIONALĂ PENTRU DREPTURILE OMULUI SECŢIA 

ROMÂNĂ 
62. UNIUNEA CIVICĂ SOLIDARITATEA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI 

PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI AJUTOR UMANITAR 
63. Asociaţia „Tinerii în acţiune” 
64. CARTELUL CIVIC VIAŢA, MEDIU, SĂNĂTATE, centru zonal Moldova – Bacău 
65. FUNDAŢIA „MILLENNIUM FOR HUMAN RIGHTS” 
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ANEXA NR. 5   
 
Acreditări pentru observatori internaţionali 
Nr. crt. Nume şi prenume Mandatat din partea organizaţiei cu activitate în domeniul democraţiei si al 

drepturilor omului Statutul  

1.  MELLADO 
CARLOS L. ALFONSO  

ENEMO, European Network of Election Monitoring Organizations observator internaţional 

2.  QUESADA  
CARMEN ESTEVAN DE  

ENEMO, European Network of Election Monitoring Organizations observator internaţional 

3.  SANCHEY  
MARGARITA SOLER  

ENEMO, European Network of Election Monitoring Organizations observator internaţional 

4.  SORIANO  
VICENTA GARCIA  

ENEMO, European Network of Election Monitoring Organizations observator internaţional 

5.  BLASCO GILL YOLANDA  ENEMO, European Network of Election Monitoring Organizations observator internaţional 

6.  CUBAS JOAQUIN MARTIN  ENEMO, European Network of Election Monitoring Organizations observator internaţional 

7.  ELLEBOUT ADRIEN  ENEMO    European    Network   of   Election    Monitoring Organizations observator internaţional 

8.  ALEKSANDAR NIKOLIC Comisia Republicană a Serbiei (RIK) observator internaţional 

9.  DEJAN DJOKIC Comisia Republicană a Serbiei (RIK) observator internaţional 

10.  SLAVISA VOJNOVIC Comisia Republicană a Serbiei (RIK) observator internaţional 

11.  DRAGISA OKOLISANOV Comisia Republicană a Serbiei (RIK) observator internaţional 

12.  MARIJA DROBNJAK Comisia Republicană a Serbiei (RIK) observator internaţional 

13.  EUGENIU ŞTIRBU Comisia Electorală Centrală (CEC) 
a Republicii Moldova observator internaţional 

14.  OLEG KLIUŞIN Comisia Electorală Centrală (CEC) 
a Republicii Moldova observator internaţional 
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Acreditări pentru reprezentanţi ai mass-media străină: 
 

Nr. 
crt. Nume şi prenume Instituţia de presă Statutul jurnalistului 

1. MIREL BRAN France 24 Television si Le Monde corespondent 

2. JONAS MERCIER France 24 Television si Le Monde reporter/cameraman 

3. GHEMENT ROBERT SIEGFRIED European Pressphoto Agency 
(EPA) fotograf 

4. VIOREANU RADU European Pressphoto Agency 
(EPA) fotograf 

5. MIHĂILESCU DANIEL Agenţia de presă AFP fotoreporter 

6. BOLBOCEANU OLESEA Pro TV Chişinău reporter 

7. CAPTARENCO OLEG Pro TV Chişinău cameraman 

8. ROBU ELENA Pro TV Chişinău reporter 

9. ISAC VALERIU Pro TV Chişinău cameraman 

10. ROGODANTEV CONSTANTIN Pro TV Chişinău cameraman 

11. NEGRU DOMNICA Pro TV Chişinău reporter 

12. DRAGIN SINISA Agenţia de presă REUTERS corespondent/cameraman 
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Nr. 
crt. Nume şi prenume Instituţia de presă Statutul jurnalistului 

13. MARINAŞ RADU-SORIN Agenţia de presă REUTERS corespondent 

14. PĂTRAN MONICA-IOANA Agenţia de presă REUTERS corespondent 

15. CRISTEL BOGDAN Agenţia de presă REUTERS fotoreporter 

16. ZAHARIA MARIUS Agenţia de presă REUTERS corespondent 

17. BARBU MIHAI-ALEXANDRU Agenţia de presă REUTERS fotograf 

18. ILIE LUIZA Agenţia de presă REUTERS corespondent 

19. PAWLAK JUSTYNA MARIA Agenţia de presă REUTERS corespondent 

20. BERBECA VEACESLAV Publicaţia „Democraţia” corespondent 

21. ION TĂBÂRŢĂ Publicaţia „Democraţia” corespondent 

22. CHEN JIN Agenţia de presă XINHUA (China 
Nouă) fotoreporter 

23. LIN HUIFEN Agenţia de presă XINHUA (China 
Nouă) fotoreporter 

24. ADRIANA VIDROIU Revista „Nou Horizont” director 

25. FLAMINIA BUSSOTTI Agenţia de presă ANSA corespondent 
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Nr. 
crt. Nume şi prenume Instituţia de presă Statutul jurnalistului 

26.  OLIMPIU GHEORGHIU ASSOCIATED PRESS 
TELEVISION NEWS (APTN) cameraman 

27. IONUŢ GEORGESCU Revista „Nou Horizont” reporter 

28. ANA-MARIA CORNILĂ Publicaţia „Noi în Spania” Reporter/redactor 

29. SURUGIU ANA-MARIA Publicaţia „Tribuna Noastră” jurnalist 

30. LASZLO BARANYI Duna TV corespondent 

31. TIBOR KULCSAR Duna TV cameraman 

32. PETER PALKO  KARASZ Agenţia de presă France Presse 
(AFP) Corespondent 

33. ANCA TEODORESCU Agenţia de presă France Presse 
(AFP) Corespondent 

34. KINGA KORONDI  Magyar Televizio Zrt Corespondent 

35. ZOLTAN CSASZAR Magyar Televizio Zrt Cameraman 

36. MARGIT RETHI Magyar Televizio 
Reszvenytarsasag (MTV) Corespondent 

37. KEREKI SANDOR  Magyar Televizio 
Reszvenytarsasag (MTV) Cameraman 

38. MEYER-FEIST  
ANDREAS ALBERT WILHELM Radio ARD Corespondent 
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Nr. 
crt. Nume şi prenume Instituţia de presă Statutul jurnalistului 

39. DAMIAN ION MIRON Radio France Internaţionale (RFI) Jurnalist 

40. ISTRATE MARCEL MARIN Publicaţia „Diaspora Românească” Editor 

41. OLAH TIBOR  Hungarian News Agency MTI Fotoreporter 

42. TITOROV ANCA-DIANA ORF Austrian Broadcasting 
Corporation (TV) Corespondent 

43. GELEGS ERNST  ORF Austrian Broadcasting 
Corporation (TV) Reporter 

44. KACSO  
SANDOR-BOLDIZSAR 

ORF Austrian Broadcasting 
Corporation (TV) Cameraman 

45. SZILAGYI  
RUDOLF-ANDOR 

ORF Austrian Broadcasting 
Corporation (TV) Tehnician 

46. GHIRDA VADIM THE ASSOCIATED PRESS (AP) Fotoreporter 

47. CIUBAROV NATALIA  „Obiectiv Media Group”  /Agenţia 
de presă OMEGA Reporter 

48. VIVICI VLADIMIR  „Obiectiv Media Group” /Agenţia de 
presă OMEGA Cameraman 

49. SANCHEZ  
DOMENECH ANGEL Agenţia de presă EFE Fotograf 

50. ALINA WOLFE MURRAY THE ASSOCIATED PRESS (AP) Corespondent 

51. OLIMPIU GHEORGHIU THE ASSOCIATED PRESS (AP) Cameraman 
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Nr. 
crt. Nume şi prenume Instituţia de presă Statutul jurnalistului 

52. LUPU  
MARIA-MAGDALENA Publicaţia „Obiectiv” Reporter 

53. LUPU NICOLAE BOGDAN Publicaţia „Obiectiv” Fotograf 

54. STĂNILĂ  
CAMELIA VIOLETA Publicaţia „Obiectiv” Reporter 

55. LUCA LILIANA Publicaţia „Diapora”/Edit Press S.L. Reporter 

56. GORGON  
GABRIEL CONSTANTIN Publicaţia „Diapora”/Edit Press S.L. Reporter 

57. MUSCAL IOAN MARIAN Publicaţia „Diapora”/Edit Press S.L. Reporter 

58. IONESCU  
MARIANA VALENTINA Publicaţia „Diapora”/Edit Press S.L. Reporter 

59. POPESCU EDUARD MIHAI Publicaţia „Diapora”/Edit Press S.L. Reporter 

60. ABUTNARITI FLAVIUS DOREL Publicaţia „Diapora”/Edit Press S.L. Reporter 

61. PEPENE MARIA MAGDALENA Publicaţia „Diapora”/Edit Press S.L. Reporter 

62. KOVACS MARIA KATALIN Publicaţia „Diapora”/Edit Press S.L. Reporter 

63. MILA MARIUS Publicaţia „Diapora”/Edit Press S.L. Reporter 

64. BALACEANU MADALIN Publicaţia „Diapora”/Edit Press S.L. Reporter 
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Nr. 
crt. Nume şi prenume Instituţia de presă Statutul jurnalistului 

65. BEJAN COSTICĂ Publicaţia „Diapora”/Edit Press S.L. Reporter 

66. CIOALCA SAMUEL Publicaţia „Diapora”/Edit Press S.L. Reporter 

67. NEGOSANU DRAGOS CLAUDIU  Publicaţia „Diapora”/Edit Press S.L. Reporter 
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ANEXA NR. 6 
 

1. Decizia nr. 44/ 3.11.2008 prin care s-a admis contestaţia formulată de 

Alianţa Politică PSD + PC Vrancea împotriva Deciziei nr. 51 din 29 octombrie 2008 a 

Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 41 Vrancea.  Alianţa PSD + PC a contestat Decizia 

Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 41 Vrancea care a dispus ridicarea panourilor 

cuprinzând afişele electorale privind candidatul Miron Mitrea din partea Alianţei PSD + PC. 

Biroul Electoral Central a decis desfiinţarea Deciziei nr. 51 din 29 octombrie 2008 adoptată 

de Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 41 Vrancea. 

2. Decizia nr. 48/ 6.11.2008 pentru admiterea contestaţie formulată de Primăria 

Municipiului Giurgiu împotriva Deciziei nr. 13/ 3.11.2008 a Biroului Electoral de 

Circumscripţie nr. 19 Giurgiu. Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 19 Giurgiu a dispus 

prin Decizia nr. 13/3.11.2008 cu încălcarea competenţelor ce-i sunt conferite prin Legea nr. 

35/2008 obligarea Primăriei Municipiului Giurgiu de a amplasa cinci corturi pe domeniul 

public al municipiului Giurgiu pe perioada campaniei  electorale. Prin obligarea Primăriei 

Municipiului Giurgiu de a permite unui competitor electoral să instaleze puncte de 

propagandă electorală pe domeniul public,  Biroul Electoral de Circumscripţie nr.19 Giurgiu a 

pronunţat o decizie cu încălcarea atribuţiilor sale intrând în sfera competenţelor  instanţelor de 

contencios administrativ. Astfel, Primăria Municipiului Giurgiu a cerut Biroului Electoral 

Central desfiinţarea Deciziei nr. 13/3.11.2007 şi respingerea cererii formulată de petentul PD-

L – Organizaţia Judeţeană Giurgiu ca fiind nefondată. 

3. Decizia nr. 54/ 10.11.2008 prin care Biroul Electoral Central a admis 

contestaţia Partidului Naţional Liberal – Filiala Teritorială Iaşi formulată împotriva 

Deciziei nr.1 din 3.11.2008 a Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 24 Iaşi. Contestaţia 

PNL Filiala Teritorială Iaşi se referea la necompetenţa biroului electoral de circumscripţie în 

soluţionarea plângerii formulate de către aceştia. Contestaţia avea ca obiect constatarea şi 

sancţionarea contravenţiei prevăzută de art. 41 alin.1 raportate la art. 29 alin 2 din Legea nr. 

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

soluţionarea ei revenea Autorităţii Electorale Permanente, conform art. 43 alin. 1 din Legea 

334/2006. Astfel, biroul electoral de circumscripţie trebuia să trimită petiţia spre soluţionare 

Autorităţii Electorale Permanente. 
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4. Decizia nr. 56/10.11.2008 pentru admiterea contestaţiei formulată de 

Primăria Municipiului Piteşti împotriva Deciziei nr. 91/5.11.2008 a Biroului Electoral de 

Circumscripţie nr. 3 Argeş. 

 Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 3 Argeş a obligat prin decizia pe care a luat-o 

Primăria Municipiului Piteşti să tripleze panourile de afişaj electoral în număr egal la nivelul 

fiecărui colegiu uninominal. Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 3 Argeş nu a luat ca probă 

materialul depus de Primărie din care rezulta că au fost amplasate 45 de panouri de afişaj 

electoral şi nu 9 asemenea panouri aşa cum a fost înţeles.  

BEC în urma analizei situaţiei a admis contestaţia formulată de Primăria Municipiului 

Piteşti împotriva Decizie nr. 91 din 5.11.2008 a Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 3 

Argeş pe care a desfiinţat-o. 

5. Decizia nr. 59/ 12.11.2008 pentru admiterea contestaţiei formulată de 

Alianţa Politică PSD+PC împotriva Deciziei nr. 53 din 8.11.2008 adoptată de Biroul 

Electoral de Circumscripţie nr. 41 Vrancea. 

 Alianţa politică PSD + PC a depus o plângere la Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 

41 Vrancea în care a sesizat încălcarea de către PD-L Filiala Vrancea a dispoziţiilor art. 39 

alin. 5 din legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului în sensul 

afişării de materiale de propagandă electorală a candidaţilor acestui competitor electoral pe 

stâlpii proprietatea SC Electrica SA fără avizul proprietarului. De asemenea, Alianţa politică 

PSD +PC a menţionat că a încheiat un contract cu FDEE Muntenia Nord SA – SDEE Vrancea 

şi potrivit acestuia Alianţa politică PSD +PC avea dreptul exclusiv de folosinţă temporară a 

tuturor stâlpilor liniilor electrice aeriene de joasă tensiune din jud. Vrancea în perioada 

01.11.2008 -01.12.2008. 

Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 41 Vrancea nu a dispus luarea unor măsuri 

administrative în sensul îndepărtării materialelor electorale montate ilicit şi s-a limitat doar la 

sesizarea autorităţilor competente pentru constatarea şi aplicarea sancţiunilor 

contravenţionale. 

În urma contestaţiei adresate de Alianţa politică PSD +PC, Biroul Electoral Central a 

luat decizia de a admite contestaţia, modificând parţial decizia atacată în sensul obligării PD-

L Filiala Vrancea la îndepărtarea materialelor electorale cu candidaţii PDL afişate pe stâlpii 

SC. FDEE Muntenia Nord S.A – SDEE Vrancea menţinându-se celelalte dispoziţii ale 

deciziei atacate. 
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6. Decizia nr. 62/17.11.2008 pentru admiterea contestaţiei formulată de PD –L 

Hunedoara împotriva Deciziei nr. 62/12.11.2008 adoptată de Biroul Electoral de 

Circumscripţie nr. 22 Hunedoara. 

 Prin Decizia nr.62/12.11.2008 Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 22 Hunedoara a 

dispus respingerea plângerii PD-L prin care s-a sesizat producerea de fapte de vandalism 

constând în ruperea şi deteriorarea afişelor electorale aparţinând unui candidat al PDL şi 

lipirea, fără acordul proprietarului, în locul afişelor deteriorate, a unor afişe electorale 

aparţinând unui candidat PNL, precum şi sesizarea Poliţiei Municipiului Hunedoara în 

vederea efectuării de cercetări privind faptele semnalate prin plângere. Prin contestaţia 

formulată de PD-L Hunedoara se critică decizia biroului electoral de circumscripţie pe motiv 

că nu cuprinde măsuri legale pentru stoparea faptelor de vandalism. Biroul Electoral central a 

decis admiterea contestaţiei formulată de PD-L Hunedoara împotriva Deciziei nr. 

62/12.11.2008 pronunţată de Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 22 Hunedoara. Modifică 

în parte decizia contestată în sensul că înlătură dispoziţia de respingere a plângerii formulate 

de PD-L Hunedoara şi menţine celelalte dispoziţii ale deciziei. 

7. Decizia nr. 67/17.11.2008 pentru admiterea contestaţiei formulată de 

Partidul Democrat Liberal Organizaţia Judeţeană Ilfov împotriva Deciziei nr. 46/ 

06.11.2008 adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 25 Ilfov. 

 Prin decizia contestată s-a respins plângerea formulată de Partidul Democrat Liberal 

Organizaţia Judeţeană Ilfov prin care s-a solicitat suplimentarea secţiilor de votare în comuna 

Domneşti, jud. Ilfov pe considerentul că potrivit dispoziţiilor art.18 din legea nr.35/2008 

pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului delimitarea secţiilor de votare se stabileşte 

de primar iar numerotarea acestora de către prefect la nivelul fiecărei circumscripţii electorale, 

iar biroul electoral de circumscripţie judeţeană nu este competent să soluţioneze această 

plângere. 

 Suplimentarea secţiilor de votare se impunea deoarece populaţia cu drept de vot 

depăşeşte 5000 de locuitori în această comună iar primarul a stabilit 3 secţii de votare ale 

căror locaţii sunt situate în centrul comunei.  

Biroul Electoral Central a hotărât ca în temeiul art. 40 alin.4 din Legea nr 35/2008 

contestaţia formulată de Partidul Democrat Liberal Organizaţia Judeţeană Ilfov să fie admisă, 

iar decizia atacată să fie modificată în sensul trimiterii plângerii contestatoarei la prefectul 

judeţului Ilfov. 
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8. Decizia nr. 73/18.11.2008 pentru admiterea contestaţiei formulată de 

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti împotriva Deciziei nr. 319 din 16.11.2008 

adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 42 Bucureşti 

 Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 42 Bucureşti a admis cererea formulată de PNL 

şi a dispus retipărirea buletinelor de vot pentru Colegiul 14 – Camera Deputaţilor din 

Municipiul Bucureşti, întrucât pe acestea s-a înscris greşit numele candidatului Partidului 

Naţional Liberal – Brătianu Bogdan Valentin ca fiind Brătianu Bogan Valentin. 

Prin contestaţia formulată se solicita desfiinţarea deciziei contestate şi menţinerea 

buletinelor de vot tipărite pentru Colegiul nr. 14 Camera Deputaţilor din Municipiul 

Bucureşti, deoarece machetele buletinelor de vot au fost comunicate Biroului Electoral de 

Circumscripţie al Municipiului Bucureşti la data de 3.11.2008 spre verificare, iar biroul 

electoral a verificat menţiunile înscrise în machetă, afişând aceste machete la sediul său în 

data de 7. 11.2008 orele 16,00 aşa cum rezultă din procesul verbal de afişare anexat 

contestaţiei. La data de 11.11.2008, BECM Bucureşti a comunicat Instituţiei Prefectului 

Municipiului Bucureşti machetele buletinelor de vot, inclusiv cea pentru Colegiul nr. 14 – 

Camera Deputaţilor purtând menţiunea „bunde tipar”, semnătura preşedintelui biroului 

electoral şi ştampila acestui birou precum şi semnăturile membrilor. Având în vedere că după 

acest termen, nici o contestaţie nu mai putea fi admisă, termenul de 48 de ore când se puteau 

face contestaţii expirând  pe data de 09.11.2008. Partidul Naţional Liberal a formulat 

solicitarea de retipărire a buletinelor de vot în data de 16.11.2008. 

Biroul Electoral Central a admis contestaţia formulată de Instituţia Prefectului 

Municipiului Bucureşti împotriva Decizie nr. 319 din 16.11.2008 adoptată de Biroul Electoral 

de Circumscripţie nr. 42 Bucureşti şi a desfiinţat această decizie, menţinând buletinele de vot 

tipărite pentru Colegiul nr. 14 – Camera Deputaţilor din Municipiul Bucureşti. 

9. Decizia nr.124/27.11.2008  pentru admiterea contestaţiei formulată de 

Instituţia Prefectului – Municipiului Bucureşti, împotriva Deciziei nr. 331/22.11.2008 

adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie al Municipiului Bucureşti nr. 42. 

 Partidul Democrat Liberal a solicitat Biroului Electoral de Circumscripţie al 

Municipiului Bucureşti nr. 42 sesizarea organelor competente, parchet şi poliţie pentru a 

efectua cercetări în legătură cu dispariţia unor buletine de vot şi pentru tragerea la răspundere 

a celor vinovaţi, precum şi sesizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, cât şi 

a Camerei Deputaţilor, în vederea demarării unor anchete interne pentru a constata şi stabili 

dacă Instituţia Prefectului – Municipiului Bucureşti şi Monitorul Oficial sunt implicate în 

săvârşirea acestor fapte. 
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Biroul Electoral de Circumscripţie al Municipiului Bucureşti nr. 42 a dispus sesizarea 

Parchetului în vederea efectuării de cercetări pentru a stabili dacă a fost săvârşită infracţiunea 

prevăzută de art.58 din Legea nr. 35/2008 precum şi înaintarea către MIRA şi Camera 

Deputaţilor a sesizării formulate de PD-L în vederea efectuării unor anchete interne.  

Biroul Electoral de Circumscripţie al Municipiului Bucureşti nr. 42 nu avea însă 

competenţa de a admite sesizarea ci trebuia să îşi decline competenţa de soluţionare a sesizării 

în favoarea organelor de cercetare penală. 

În motivarea cererii, PD-L a arătat că la data de 21.11.2008, Oficiul Electoral al 

Sectorului 1 Bucureşti a descoperit că verificând buletinele de vot ce au fost primite de la 

Monitorul Oficial un număr de 8.4000 de buletine de vot din categoria Camera Deputaţilor, 

Colegiul uninominal nr. 1 erau greşite, respectiv cuprindeau pagini albe şi buletine de vot 

duble categoria Senat, Colegiul uninominal nr. 1. 

Biroul Electoral Central a admis contestaţia formulată de Instituţia Prefectului – 

Municipiul Bucureşti, împotriva Deciziei nr. 331/22.11.2008 adoptată de Biroul Electoral de 

Circumscripţie al Municipiului Bucureşti nr. 42 şi a cerut desfiinţarea deciziei şi trimiterea 

sesizării Partidului Democrat Liberal organului de cercetare penală competent, Parchetului 

general în vederea cercetării faptelor semnalate precum şi Ministerului Internelor şi Reformei 

Administrative şi Camerei Deputaţilor pentru efectuarea unei anchete administrative. 
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ANEXA NR. 7 

 
Repartizarea colegiile uninominale aferente circumscripţiei electorale nr. 43 

 

Pentru Camera Deputaţilor au fost delimitate 4 colegii, astfel: 

• colegiul uninominal 1 – cuprinde statele Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, 

Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia, 

Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Regatul Unit al 

Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Republica Cehă, Republica Irlanda, Slovacia, Slovenia, 

Spania, Suedia, Ungaria, Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, San Marino şi 

Vatican; 

• colegiul nominal 2 – cuprinde statele Albania, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, 

Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Georgia, Kazahstan, Macedonia, Republica Muntenegru, 

Moldova, Rusia, Serbia, Turcia, Ucraina, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodgia, RPD 

Coreeană, Republica Coreea, Filipine, India, Indonezia, Japonia, Kârgâzstan, RPD Laos, 

Malaezia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Nepal, Republica Populară Chineză, Singapore, 

Sri Lanka, Tadjikistan, Thailanda, Timorul de Est, Turkmenistan, Uzbekistan şi Vietnam; 

• colegiul nominal 3 – cuprinde statele Antigua şi Barbuda, Argentina, Bahamas, 

Barbados, Belize, Bolivia, Brazilia, Canada, Chile, Columbia, Costa Rica, Cuba, 

Dominica, Republica Dominicană, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, 

Haiti, Honduras, Jamaica, Mexic, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Saint Kitts şi 

Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent şi Grenadinele, SUA, Surinam, Trinidad şi Tobago, 

Uruguay, Venezuela, Australia, Noua Zeelandă, Fiji, Papua Noua Guinee, Solomon 

Islands, Vanuatu, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Kiribati, Nauru, 

Palau, Samoa, Tonga, Tuvalu; 

 • colegiul nominal 4 – cuprinde statele Afganistan, Africa de Sud, Algeria, 

Angola, Arabia Saudită, Bahrain, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, 

Capul Verde, Ciad, Comore, Congo, Coasta de Fildeş, Djibouti, Egipt, Emiratele Arabe 

Unite, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guineea Ecuatorială, Guineea-

Bissau, Iordania, Irak, Iran, Israel, Kenya, Kuweit, Lesotho, Liban, Liberia, Libia, 

Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Mauritania, Mauritius, Mozambic, Namibia, Niger, 
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Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Republica Centrafricană, Republica Democrată Congo, 

Rwanda, São Tomé şi Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Siria, Somalia, Statul 

Palestina, Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe, 

Yemen.  

 

Pentru Senat au fost delimitate 2 colegii, astfel: 

• colegiul uninominal 1 – cuprinde colegiile 1 şi 2 pentru Camera Deputaţilor; 

• colegiul uninominal 2 – cuprinde colegiile 3 şi 4 pentru Camera Deputaţilor. 




