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 INTRODUCERE 
 

Prezentul raport descrie organizarea şi desfășurarea alegerilor pentru Președintele 

României din anul 2019, cuprinzând referiri la cadrul normativ, Registrul electoral și listele 

electorale permanente, secțiile de votare și logistica electorală, administrația electorală, 

candidați, campania electorală și informarea alegătorilor, finanțarea campaniei electorale, 

participarea la scrutin, rezultate, abaterile și disfuncționalitățile constatate, precum și 

propunerile Autorității Electorale Permanente (AEP) vizând necesitatea unificării legislației 

electorale într-un Cod electoral. Perspectiva tehnică asupra procesului electoral urmărește să 

ofere Parlamentului României date și informații obiective, de natură să contribuie la 

îmbunătățirea managementului proceselor electorale.  

La alegerile prezidențiale din data de 10.11.2019 (primul tur) și 24.11.2019 (turul al 

doilea), la propunerea Autorității Electorale Permanente, Parlamentul României a adoptat, în 

premieră, mai multe modificări legislative menite să faciliteze exercitarea dreptului de vot de 

către cetățenii români din străinătate și să confere procesului electoral mai multă transparență 

și acuratețe. Astfel, pentru cetățenii români din străinătate, legislația electorală a introdus 

următoarele facilități:  

− posibilitatea de a vota prin corespondență, evitând astfel aglomerația și cozile de la 

secțiile de votare, dar și costul deplasărilor, înregistrându-se online cu această opțiune pe 

portalul www.votstrainatate.ro, 

− posibilitatea de a vota la o secție de votare mai aproape de casă, înregistrându-se online 

cu această opțiune pe portalul www.votstrainatate.ro, 

− extinderea programului de votare la secțiile de votare din străinătate pe durata a 3 zile, la 

fiecare tur de scrutin.  

 O altă noutate în materia alegerilor prezidențiale o constituie utilizarea, în toate secțiile 

de votare din țară și din străinătate, a Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot 

și de prevenire a votului ilegal (SIMPV), care constituie o garanție a corectitudinii și 

transparenței procesului electoral. 

 Pentru prima dată la un scrutin prezidențial, campania electorală a fost finanțată de la 

bugetul de stat, controlul și rambursarea cheltuielilor fiind efectuate de AEP, conform Legii nr. 

334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2019 

au colaborat AEP, Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), Ministerul Afacerilor Interne 

(MAI), Ministerul Afacerilor Externe (MAE), Secretariatul General al Guvernului, Institutul 

Național de Statistică (INS), Curtea Constituțională, Agenţia Naţională de Integritate, Consiliul 

Naţional al Audiovizualului, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, 

Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, Compania 

Națională Poșta Română, Regia Autonomă ,,Monitorul Oficial”, Compania Națională 

,,Imprimeria Națională” - S.A., Regia Autonomă ,,Monetăria Statului”, instituțiile prefectului 

și primarii.  

   

http://www.votstrainatate.ro/
http://www.votstrainatate.ro/
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1.    CADRUL NORMATIV 

 
1.1.   ACTUALIZAREA LEGISLAȚIEI PRIVIND ALEGERILE PREZIDENȚIALE ȘI  

VOTUL PRIN CORESPONDENȚĂ  

 

  Sediul materiei pentru alegerea Președintelui României este reprezentat de Legea nr. 

370/2004 pentru alegerea Președintelui României, cu modificările și completările ulterioare. 

Sunt, de asemenea, aplicabile, prevederile art. 81 și art. 82 din Constituția României, 

republicată, ale Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum 

şi pentru organizarea şi funcţionarea AEP, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 

nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 

208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea AEP, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 334/2006 privind 

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

și completările ulterioare.  

  În urma desfășurării alegerilor pentru Președintele României din anul 2014, AEP a 

formulat o serie de recomandări1 care vizau necesitatea îmbunătățirii accesului alegătorilor la 

procesul de votare: „Alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 au fost marcate de 

critici numeroase privind modul de organizare a votării la secţiile de votare din străinătate, 

precum şi de acuzaţii privind turismul electoral. Disfuncționalitățile organizatorice au 

constituit o reală barieră în calea exercitării dreptului de vot de către cetăţenii români aflaţi în 

străinătate. (…) În condiţiile în care cadrul normativ actual nu a asigurat accesul la vot al 

alegătorilor se impune o regândire a modalităţii de organizare a procesului electoral care să 

aşeze în mod echitabil condiţiile care trebuie îndeplinite de către cetăţeni pentru a-şi exercita 

dreptul de vot şi  sarcinile care revin statului pentru a facilita exerciţiul acestui drept. (…) În 

statele europene şi nu numai, inovaţiile în materie de metode de votare au contribuit la 

multiplicarea alternativelor pe care alegătorii aflaţi în străinătate le au la dispoziţie pentru a 

vota. Astfel, alegătorii din străinătate pot vota anticipat la secţia de votare, pot vota prin 

corespondenţă sau prin intermediul internetului. Având în vedere deficitul democratic în 

creştere în democraţiile actuale, datorat în primul rând ratei reduse de participare la vot, aceste 

metode sunt văzute, din ce în ce mai mult, ca o alternativă la tradiţia mersului la urne, prin 

prisma efectelor benefice pe care le implică, acestea mergând de la scăderea cheltuielilor 

ocazionate de organizarea şi desfăşurarea alegerilor până la scăderea absenteismului prin 

atragerea în procesul electoral a persoanelor care doresc să voteze, dar nu au posibilitatea de a 

se deplasa la secţia de votare în ziua alegerilor. Aceste metode de votare se corelează 

întotdeauna cu obligaţia alegătorilor aflaţi în străinătate de a se înregistra la autoritățile 

competente. În cazul României, AEP poate concepe şi oferi alegătorilor români cu domiciliul 

sau reşedinţa în străinătate, instrumente de înregistrare eficiente, care să reducă povara 

administrativă pe care aceştia ar trebui să o suporte pentru a îndeplini formalitățile legale.”  

  În vederea soluționării deficiențelor și neregulilor constatate cu prilejul scrutinului mai 

sus amintit, în anul 2018, la propunerea AEP, a fost inițiat un demers legislativ pentru 

 
1 În cadrul Raportului privind alegerile pentru Președintele României din anul 2014, accesibil pe site-ul AEP , în 

secțiunea Legislație electorală/Rapoarte la https://www.roaep.ro/legislatie/rapoarte/.  

https://www.roaep.ro/legislatie/rapoarte/
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actualizarea legislației naționale în materia alegerilor pentru Președintele României, care 

urmau să aibă loc în anul 2019. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în materie electorală (PL-x nr. 427/2018) a fost adoptat de cele două Camere ale 

Parlamentului și a fost trimis la Preşedintele României, pentru promulgare, la data de 

29.12.2018. Acesta a vizat implementarea în cadrul Legilor nr. 33/2007, respectiv nr. 370/2004 

a prevederilor privind utilizarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot şi de 

prevenire a votului ilegal (SIMPV) și punerea în acord a textului acestora cu prevederile 

corespunzătoare din Legea nr. 208/2015, desemnarea președinților birourilor electorale ale 

secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora la alegerile prezidențiale și europarlamentare din 

cadrul Corpului experților electorali, înregistrarea video-audio a operațiunilor de numărare a 

voturilor și de consemnare a rezultatelor votării la alegerile prezidențiale și europarlamentare, 

stabilirea categoriilor principale de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea alegerilor 

prezidențiale și europarlamentare, precum și a autorităților responsabile de efectuarea acestora, 

precum și punerea în acord a legilor amintite cu deciziile pentru aplicarea/interpretarea legii 

adoptate de birourile electorale la scrutinele anterioare.  

  La data de 17.01.2019 a fost formulată Sesizarea de neconstituționalitate asupra Legii 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală, care a făcut 

obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 127A/2019, soluționată prin Decizia Curții 

Constituționale nr. 146 din 13 martie 20192. La propunerea Autorității Electorale Permanente, 

Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor 

legislative privind legile electorale, propunerilor legislative privind modificarea Legii 

partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale 

a inițiat o propunere legislativă, care a devenit Legea nr. 148/2019 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative în materie electorală, aceasta vizând următoarele măsuri 

principale pentru buna organizare a alegerilor prezidențiale: 

- implementarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire 

a votului ilegal - SIMPV; 

- implementarea votului prin corespondență, pentru cetățenii români cu domiciliul sau 

reședința în străinătate; 

- desfășurarea votării în străinătate pe parcursul a 3 zile; 

- generarea listelor electorale suplimentare din străinătate în format electronic, în mod 

automat, pe baza datelor înregistrate în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot 

și de prevenire a votului ilegal - SIMPV, precum și semnarea lor electronică; 

- posibilitatea prelungirii programului de votare până la ora 23,59 în cazurile în care, la 

ora încheierii votării, se înregistrează cozi la secția de votare. 

 
2 Decizia Curții Constituționale nr.146 din 13 martie 20192 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a 

prevederilor art. I pct. 11 [cu referire la art. 15 alin. (2) din Legea nr. 370/2004 privind alegerea Președintelui 

României], art. I pct. 12 [cu referire la art. 16 alin. (3) din Legea nr. 370/2004], art. I pct. 45 [cu referire la art. 49 

alin. (1) din Legea nr. 370/2004], art. I pct. 50 [cu referire la art. 50 alin. (14) lit. a) şi b) din Legea nr. 370/2004], 

art. II pct. 4 [cu referire la art. 5 alin. (11) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfășurarea alegerilor 

pentru Parlamentul European], art. II pct. 21 [cu referire la art. 23 alin. (2) lit. a) şi lit. b) din Legea nr. 33/2007], 

art. II pct. 22 [cu referire la art. 24 alin. (3) din Legea nr. 33/2007] şi art. II pct. 50 [cu referire la art. 50 alin. (5) 

lit. a) şi b) din Legea nr. 33/2007] din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie 

electorală. 
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  Totodată, au fost reglementate o serie de măsuri adiacente care au urmărit 

îmbunătățirea modului de desfășurare a proceselor electorale atât în țară cât și în 

străinătate, precum și evitarea repetării blocajelor constatate atât cu prilejul desfășurării 

scrutinului din anul 2014, cât și cu prilejul alegerilor pentru Parlamentul European și a 

referendumului național din data de 26 mai 2019, dintre care menționăm: 

- înregistrarea exclusiv on-line a opțiunilor de vot la secție și prin corespondență în 

străinătate, prin intermediul unui site construit de AEP -  www.votstrainatate.ro; 

- instituirea unor criterii și proceduri stricte pentru organizarea secțiilor de votare din 

străinătate; 

- instituirea unor proceduri flexibile pentru constituirea birourilor electorale ale secțiilor 

de votare din străinătate, însoțite de conferirea unui rol decizional mai important șefilor 

misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare, precum și președinților birourilor electorale ale 

secțiilor de votare din străinătate;  

- stabilirea indemnizațiilor ce revin membrilor birourilor electorale și personalului tehnic 

auxiliar; 

- acordarea unei zile libere plătite de la locul de muncă, în ziua următoare datei votării; 

- constituirea Rețelei electorale naționale, organism cu rol consultativ ce are ca scop 

integrarea informațiilor privind procesele electorale. 

Ca urmare a solicitării adresate reprezentanților misiunilor diplomatice de către 

Președintele Autorității Electorale Permanente, mai multe misiuni diplomatice și oficii 

consulare ale României în străinătate3 au transmis AEP o serie de observații privind implicațiile 

modificărilor aduse prin această lege asupra modului de desfășurare a proceselor electorale, 

apreciind, printre altele, că volumul mare al activității birourilor electorale ale secțiilor de 

votare din străinătate pe parcursul celor 3 zile de desfășurare a votării este de natură să genereze 

riscuri majore, precum numărul scăzut al alegătorilor care doresc să facă parte din birourile 

electorale, numărul crescut de erori cauzate de oboseala membrilor birourilor electorale, 

retragerea din birourile electorale a membrilor acestora pe parcursul desfășurării activității.  

  În vederea soluționării aspectelor prezentate, la data de 20.08.2019, AEP a elaborat un 

proiect de ordonanță de urgență care a propus o serie de măsuri menite să faciliteze desfășurarea 

procesului electoral în străinătate, devenit Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2019 

privind modificarea și completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României 

şi modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum 

şi pentru organizarea şi funcţionarea AEP, precum şi unele măsuri pentru buna organizare și 

desfășurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019.  

  Ordonanța de urgență a stabilit următoarele măsuri: 

 
3 Adresele transmise de: Ambasada României la Berna nr. 16280/08.08.2019, Consulatul General al României la 

Munchen nr.16285/08.08.2019, Ambasada României la Berlin nr. 16041/07.08.2019, Ambasada României la 

Copenhaga nr. 16002/06.08.2019, Consulatul General al României  la Torino nr. 16006/06.08.2019,  Ambasada 

României la Haga nr. 16017/06.08.2019, Ambasada României la Roma nr. 15741/02.08.2019, Ambasada 

României la Paris nr.15740/02.08.2019, Consulatul General  al României la Milano nr.15575/31.07.2019,  

Ambasada României la Haga nr. 15487/30.07.2019, Ambasada României la Haga nr. 15487/30.07.2019, 

Ambasada României la Viena nr. 15444/29.07.2019, Consulat General  al României la Lyon nr. 

15406/29.07.2019, Ambasada României la Dublin nr. 15454/29.07.2019, Ambasada României la Haga nr. 

15432/29.07.2019. 

http://www.votstrainatate.ro/


− operaţiunile de desemnare a preşedinţilor  

birourilor electorale ale secțiilor de votare din 

străinătate și a locțiitorilor acestora încep cu 45 

de zile înaintea primei zile a votării în 

străinătate, şi se finalizează până cel mai târziu 

cu 15 zile înaintea primei zile a votării în 

străinătate; 

− desemnarea președinților birourilor electorale 

ale secțiilor de votare din străinătate și 

locțiitoriilor acestora, de către șefii misiunilor 

diplomatice şi ai oficiilor consulare, se face în 

baza cererilor cetățenilor cu drept de vot, 

semnate și datate, transmise prin poștă, fax ori 

e-mail sau depuse la misiunile diplomatice și 

oficiile consulare; 

− preşedintele biroului electoral al secției de 

votare din străinătate şi locţiitorul pot lipsi, în 

cazuri justificate, de la activitatea biroului 

electoral al secției de votare din străinătate, 

sub condiţia să nu lipsească amândoi în acelaşi 

timp; 

− operațiunile de completare a birourilor 

electorale ale secțiilor de votare din străinătate 

trebuie să se finalizeze până cel mai târziu cu 

10 zile înaintea primei zile a votării din 

străinătate; 

− în situația în care până cu 10 zile înaintea 

primei zile a votării, birourile electorale ale 

secţiilor de votare din străinătate nu dispun de 

un număr suficient de membri care să 

îndeplinească atribuțiile operatorilor de 

calculator, acestea pot fi completate de către 

președintele Biroului electoral pentru secțiile 

de votare din străinătate cu personal  asigurat 

de către MAE, precum şi de alte autorități 

publice la solicitarea MAE. 

− în cel mult 5 zile de la data desemnării 

președintelui biroului electoral al unei secții 

de votare din străinătate și a locțiitorului 

acestuia, formațiunile politice care au propus 

candidaturi ce au rămas definitive, transmit 

Biroului electoral pentru secțiile de votare din 

străinătate, prin mijloace electronice, listele 

reprezentanților lor în secția de votare din 

străinătate respectivă, cuprinzând numele, 

prenumele, telefoanele, e-mailurile și codurile 

numerice personale ale titularului și 

supleanților, însoțite de declarațiile lor de 

acceptare; 

− o formațiune politică poate avea un titular și 2 

supleanţi, cu rol de locţiitori, pentru fiecare 

secție de votare. Supleanţii pot înlocui 

temporar titularii numai când aceştia nu pot 

participa la activitatea birourilor electorale ale 

secțiilor de votare din străinătate. 

Totodată, au fost stabilite indemnizațiile 

pentru președinții birourilor electorale al 

secţiilor de votare din străinătate care 

îndeplinesc atribuţiile prevăzute de lege pentru 

birourile electorale pentru votul prin 

corespondenţă, locţiitorii acestora, membrii 

care îndeplinesc atribuţiile ce revin 

operatorilor de calculator și  ceilalți membri.  

Art. II din ordonanța de urgență a modificat 

prevederile alineatelor (5) şi (7) ale articolului 

23 din Legea nr. 208/2015, stabilind 

următoarele măsuri: 

− începând cu 15 zile de la data începerii 

perioadei electorale până cel mai târziu cu 20 

de zile înaintea primei zile a votării,  MAE 

comunică AEP, în mod eșalonat, propunerile 

misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare 

privind sediile secțiilor de votare din 

străinătate prevăzute la alin. (1) - (4), de îndată 

ce acestea sunt finalizate; 

− în termen de cel mult 3 zile de la data fiecărei 

comunicări, AEP aprobă, prin hotărâre, 

propunerile misiunilor diplomatice şi oficiilor 

consulare privind sediile secțiilor de votare din 

străinătate. În cel mult 3 zile de la data ultimei 

comunicări,  AEP  aduce la cunoștință publică 

lista finală a sediilor secțiilor de votare din 

străinătate.  

O altă măsură reglementată a fost prelungirea 

termenului de înregistrare ca alegător în 

străinătate sau alegător prin corespondență 

până la data de 15.09.2019.  

Totodată, art. VI al Ordonanței de urgență a 

stabilit că la alegerile pentru Președintele 

României din anul 2019, AEP, cu sprijinul 

STS, asigură funcționarea în sediul BEC a unei 

infrastructuri informatice care are următoarele 

roluri: 
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- funcționarea aplicației de centralizare a 

datelor din procesele-verbale privind 

consemnarea rezultatelor votării;   

-  stocarea în timp real a duplicatelor bazelor 

de date generate de Sistemul informatic de 

monitorizare a prezenței la vot și de prevenire 

a votului ilegal - SIMPV, precum şi a logurilor 

mașinilor pe care rulează acesta, pentru 

facilitarea analizei şi transparenței acestora. 

 

Reprezentanții AEP au participat la Reuniunea Anuală a Diplomației Române (RADR) 

– ediția 2019, organizată de MAE în perioada 26-29.08.2019, purtând în cadrul acestui 

eveniment discuții cu diplomații români referitoare la punerea în aplicare a măsurilor nou 

introduse. 

În paralel, s-a procedat la actualizarea legislației privind votul prin corespondență. 

Astfel, pe lângă modificările aduse Legii nr. 288/2015 de art. III din Legea nr. 148/2019,  la 

propunerea AEP, Guvernul a adoptat Hotărârea nr. 673/2019 privind votul prin 

corespondență prin care s-au aprobat modelele, dimensiunile și condițiile de confecționare ale 

plicurilor utilizate pentru votul prin corespondență, ale certificatului de alegător, ale 

autocolantului cu mențiunea "VOTAT", ale autocolantului cu adresa biroului electoral pentru 

votul prin corespondență din țară pe care alegătorul care a optat pentru transmiterea votului 

prin corespondență în țară îl va aplica pe plicul exterior, s-au stabilit  indemnizațiile membrilor 

biroului electoral pentru votul prin corespondență, precum și o serie de alte aspecte 

organizatorice. 

 

1.2. ADOPTAREA HOTĂRÂRILOR PENTRU BUNA DESFĂȘURARE A      

ALEGERILOR 

 

Autoritatea Electorală Permanentă a elaborat şi a transmis Guvernului României, în 

vederea adoptării, proiectele hotărârilor pentru organizarea alegerilor pentru Președintele 

României din anul 2019, respectiv:  

1) Hotărârea Guvernului nr. 485/2019 privind stabilirea datei alegerilor pentru 

Președintele României din anul 2019; 

2) Hotărârea Guvernului nr. 630/2019 privind aprobarea Programului calendaristic 

pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea Președintelui României în anul 2019; 

3) Hotărârea Guvernului nr. 631/2019 privind stabilirea măsurilor pentru buna 

organizare şi desfășurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019;  

4) Hotărârea Guvernului nr. 632/2019 pentru aprobarea bugetului şi a cheltuielilor 

necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfășurarea alegerilor pentru Preşedintele României 

din anul 2019.  

 

 Autoritatea Electorală Permanentă a adoptat următoarele hotărâri: 

1) Hotărârea nr. 25/2019 privind modelul, dimensiunile, condițiile de tipărire, de 

gestionare și de utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru Preşedintele României din 

anul 2019; 

2) Hotărârea nr. 26/2019 privind aprobarea modelelor propunerii de candidatură, a 

modelului declarației de acceptare a candidaturii şi a modelului declarației de renunțare la 

candidatură care vor fi folosite la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019;  



 

10 
 

3) Hotărârea nr. 27/2019 privind aprobarea modelelor ștampilelor electorale care vor fi 

folosite la alegerile pentru Preşedintele României; 

4) Hotărârea nr. 28/2019 privind aprobarea modelului buletinului de vot utilizat în 

secţiile de votare din țară, modelului buletinului de vot utilizat în secţiile de votare din 

străinătate și a modelului buletinului de vot prin corespondenţă, precum și a condițiilor de 

confecționare, gestionare și utilizare a acestora la alegerile pentru Președintele României din 

anul 2019; 

5) Hotărârea nr. 29/2019 privind aprobarea modelelor listelor electorale permanente, a 

modelelor listelor electorale suplimentare și a modelului extrasului din listele electorale care 

vor fi folosite la alegerile pentru Președintele României; 

6) Hotărârea nr. 30/2019 privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de 

consemnare şi centralizare a rezultatelor votării pentru alegerea Președintelui României din 

anul 2019; 

7) Hotărâre nr. 31/2019 privind desemnarea reprezentanților AEP în birourile 

electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului București și biroul 

electoral pentru secțiile de votare din străinătate, constituite la alegerile pentru Președintele 

României din anul 2019; 

8) Hotărârea nr. 32/2019 pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor 

documentelor de acreditare și a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la alegerile 

pentru Președintele României din anul 2019; 

9) Hotărârea nr. 33/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a 

alegerilor pentru Președintele României din anul 2019; 

10) Hotărârea nr. 34/2019 privind aprobarea Ghidului finanțării campaniei electorale la 

alegerile pentru Președintele României din anul 2019; 

11) Hotărârea nr. 35/2019 pentru aprobarea propunerilor misiunilor diplomatice și 

oficiilor consulare privind sediile secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru 

Președintele României din anul 2019, transmise de MAE în data de 03.10.2019, precum și a 

unor măsuri pentru buna organizare a acestora; 

12) Hotărârea nr. 36/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului 

ilegal, selecția, desemnarea și atribuțiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale 

secțiilor de votare, verificarea corelațiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor 

votării, precum și condițiile de înregistrare audiovideo a operațiunilor efectuate de către 

membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor, care a abrogat 

Hotărârile AEP nr. 9/2015, nr. 11/2019 și nr. 12/2019, a clarificat, actualizat și unificat 

prevederile legale privind funcționarea SIMPV și operatorii de calculator, fiind 

aplicabilă tuturor tipurilor de alegeri; 

13) Hotărârea nr. 37/2019 pentru aprobarea propunerilor misiunilor diplomatice și 

oficiilor consulare privind sediile secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru 

Președintele României din anul 2019, transmise de MAE în data de 11.10.2019 și a unor măsuri 

pentru buna organizare a acestora, precum şi pentru modificarea pct. 368 din anexa la Hotărârea 

AEP nr. 35/2019; 

http://prezidentiale2019.bec.ro/wp-content/uploads/2019/10/HAEP-34-2019.pdf
http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2019/10/HAEP-37-2019-sectii-de-votare-in-strainatate-II.pdf
http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2019/10/HAEP-37-2019-sectii-de-votare-in-strainatate-II.pdf
http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2019/10/HAEP-37-2019-sectii-de-votare-in-strainatate-II.pdf
http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2019/10/HAEP-37-2019-sectii-de-votare-in-strainatate-II.pdf
http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2019/10/HAEP-37-2019-sectii-de-votare-in-strainatate-II.pdf
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14) Hotărârea nr. 38/2019 privind stabilirea listei sediilor secțiilor de votare din 

străinătate pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, precum și a unor măsuri 

pentru buna organizare a acestora; 

15) Hotărârea nr. 39/2019 privind procedura de sesizare a organelor competente în 

cazurile semnalate de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a 

votului ilegal la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019, precum și pentru 

modificarea și completarea unor hotărâri ale AEP; 

16) Hotărârea nr. 40/2019 privind modificarea listei sediilor secțiilor de votare din 

străinătate pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, aprobată prin Hotărârea AEP 

nr. 38/2019; 

17) Hotărârea nr. 41/2019 privind modificarea listei sediilor secțiilor de votare din 

străinătate pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, aprobată prin Hotărârea AEP 

nr. 38/2019; 

18) Hotărârea nr. 42/2019 privind membrii-operatori ai birourilor electorale ale secţiilor 

de votare din străinătate şi predarea materialelor electorale utilizate în secţiile de votare din 

străinătate la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019; 

19) Hotărârea nr. 43/2019 privind modificarea listei sediilor secţiilor de votare din 

străinătate pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019, aprobată prin Hotărârea AEP 

nr. 38/2019;  

20) Hotărârea nr. 44/2019 privind modificarea poziției nr. 294 din lista sediilor secțiilor 

de votare din străinătate pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, stabilită prin 

Hotărârea AEP nr. 38/2019; 

21) Hotărârea nr. 45/2019 pentru aprobarea modelului procesului-verbal privind 

rezultatul alegerilor pentru funcția de Președinte al României în cadrul celui de-al doilea tur de 

scrutin din 24 noiembrie 2019; 

22) Hotărârea nr. 46/2019 privind unele măsuri pentru predarea materialelor electorale 

rezultate din al doilea tur pentru alegerea Președintelui României din anul 2019; 

23) Hotărârea nr. 47/2019 privind aprobarea schimbării sediului Secției de votare nr. 427 

din Savona, Italia, organizată pentru alegerea Președintelui României din anul 2019. 

  Totodată, AEP a adoptat Instrucțiunea nr. 1/2019 privind desfășurarea operațiunilor 

electorale și predarea materialelor electorale la birourile electorale județene/birourile electorale 

ale sectoarelor municipiului București la alegerile pentru Președintele României din anul 2019. 

  Consiliul Național al Audiovizualului, autoritate unică de reglementare în domeniul 

serviciilor media audiovizuale, a adoptat Decizia nr. 781/03.09.2019 privind regulile de 

desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Președintelui României, 

modificată ulterior prin Decizia nr. 848/01.10.2019. 

  Ministrul afacerilor externe a emis Ordinul nr. 1.627/26.08.2019 privind documentele 

care atestă reședința în străinătate a cetățenilor români în vederea exercitării dreptului de vot 

prin corespondență la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 și pentru 

exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 20204 .

 
4 Ordinul nr. 1.627/26.08.2019 a abrogat Ordinul nr. 500/2016 privind documentele care atestă reședința în 

străinătate în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din anul 2016. 

https://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2019/11/Hot-AEP-nr.-41-2019.pdf
https://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2019/11/Hot-AEP-nr.-41-2019.pdf
https://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2019/11/Hot-AEP-nr.-41-2019.pdf
https://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2019/11/Hotararea-AEP-42-2019.pdf
https://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2019/11/Hotararea-AEP-42-2019.pdf
https://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2019/11/Hotararea-AEP-42-2019.pdf
https://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2019/11/HAEP-47-2019.pdf
https://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2019/11/HAEP-47-2019.pdf
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2.    EVIDENȚA ALEGĂTORILOR 

 
2.1. OPERAŢIUNI EFECTUATE DE AUTORITATEA ELECTORALĂ  

          PERMANENTĂ ÎN REGISTRUL ELECTORAL 

 

Importurile de date 

În perioada electorală, AEP5 a mărit frecvența actualizărilor de date de la Direcția pentru 

Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (DEPABD) și Direcţia Generală de 

Paşapoarte (DGP) în vederea creșterii acurateței listelor electorale permanente. Au fost 

efectuate două importuri complete de date de la DEPABD, două importuri de date de la DGP 

și două actualizări de date de la DEPABD. 

 

I. Importul de date din 03.10.2019 

- s-au primit de la DEPABD date privind domiciliul pentru 18.335.040 de persoane; 

- s-au primit date privind reședința pentru 154.241 de persoane; 

- s-au primit 16.054 de documente de radiere a dreptului de vot. 

 

II. Importul de date din 25.10.2019 

- s-au primit de la DEPABD date privind domiciliul pentru 18.321.178 de persoane; 

- s-au primit date privind reședința pentru 176.866 de persoane; 

- s-au primit 16.115 documente de radiere a dreptului de vot. 

 

 

 

 
5 Prin compartimentul de specialitate, respectiv Direcția Generală Sistemul Informațional Electoral Național.  
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III.    Importul parțial de date din 03.11.2019 

- s-au primit de la DEPABD date actualizate pentru 168.721 de persoane, privind 

schimbările intervenite în perioada 19.10.2019 - 02.11.2019, cu privire la domiciliu, actul 

de identitate, respectiv numele/prenumele persoanei; 

- s-au primit date pentru 9.244 de persoane decedate, înregistrate în Registrul Național de 

Evidență a Persoanelor (RNEP) în perioada 19.10.2019 - 02.11.2019; 

- s-au primit date pentru 4.296 de cetățeni români cu domiciliul în străinătate 

(CRDS)/persoane care au renunțat la cetățenie, informații înregistrate în RNEP în 

perioada 19.10.2019 - 02.11.2019; 

- s-au primit date pentru 15.176 de persoane privind actualizarea reședinței, înregistrate în 

RNEP în perioada 19.10.2019 - 02.11.2019; 

- s-au primit date pentru 84 de persoane cu mențiuni de punere sub interdicție, înregistrate 

în RNEP în perioada 19.10.2019 - 02.11.2019; 

- s-au primit date pentru 79 de persoane cu mențiuni de interzicere a dreptului de a vota, 

înregistrate în RNEP în perioada 19.10.2019 - 02.11.2019. 
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IV. Importul parțial de date din 17.11.2019 

- s-au primit de la DEPABD date actualizate pentru 183.745 de persoane, privind 

schimbările intervenite în perioada 03.11.2019 - 16.11.2019, cu privire la domiciliu, actul 

de identitate, respectiv numele/prenumele persoanei; 

- s-au primit date pentru 12.062 de persoane decedate, înregistrate în RNEP în perioada 

03.11.2019-16.11.2019; 

- s-au primit date pentru 4.756 de cetățeni români cu domiciliul în străinătate 

(CRDS)/persoane care au renunțat la cetățenie, informații înregistrate în RNEP în 

perioada 03.11.2019 - 16.11.2019; 

- s-au primit date pentru 10.617 persoane privind actualizarea reședinței, înregistrate în 

RNEP în perioada 03.11.2019 - 16.11.2019; 

- s-au primit date pentru 83 de persoane cu mențiuni de punere sub interdicție, înregistrate 

în RNEP în perioada 03.11.2019-16.11.2019; 

- s-au primit date pentru 93 de persoane cu mențiuni de interzicere a dreptului de a vota, 

înregistrate în RNEP în perioada 03.11.2019-16.11.2019. 

 

 

 Operațiuni efectuate de primari în Registrul Electoral 

AEP asigură suport tehnic persoanelor din cadrul primăriilor autorizate să opereze în 

Registrul electoral. Principalele operaţiuni efectuate în Registrul electoral de către primari, prin 

intermediul persoanelor autorizate, au fost: 

- modificarea sediilor şi a delimitării secţiilor de votare, înfiinţarea/desfiinţarea secţiilor 

de votare, în urma obţinerii avizului conform al Autorităţii Electorale Permanente şi a 

emiterii dispoziției aferente și aprobarea modificărilor realizate în Registrului electoral; 

- generarea pachetelor electorale şi tipărirea listelor electorale permanente – în perioada 

04 - 08 noiembrie 2019 pentru turul I al alegerilor și în perioada 18-22 noiembrie 2019 

pentru turul al II-lea; 

- introducerea în Registrul electoral a cererilor de vot la reședință; 

- radierea alegătorilor din Registrul electoral în caz de deces, interzicere a exercitării 

drepturilor electorale sau de punere sub interdicție - activitate permanentă, efectuată în 
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48 ore de la data emiterii actului de deces sau în termen de 24 de ore de la data 

comunicării de către instanța judecătorească a copiei de pe dispozitivul hotărârii. 

Această activitate este reflectată în graficul de mai jos: 

 

Crearea machetelor listelor electorale 

Listele electorale se constituie pe baza datelor din Registrul electoral. Datele au fost 

transmise în data de 04.11.2019, pentru turul I și 18.11.2019, pentru turul II, în vederea 

importării acestora în SIMPV. 

În vederea generării pachetelor electorale și a tipăririi listelor electorale permanente din 

țară pentru alegerea Președintelui României, turul I și turul al II-lea, în Registrul electoral au 

fost create machetele modelelor listelor electorale publicate în Monitorul Oficial al României.  

AEP a creat machetele pentru listele electorale permanente din străinătate și pentru listele 

electorale pentru votul prin corespondență. Acestea au fost tipărite și transmise către MAE, în 

vederea distribuirii acestora în secțiile de votare din străinătate și către Poșta Română, în 

vederea expedierii plicurilor către alegători. 

De asemenea celelalte machete ale listelor electorale utilizate în secțiile de votare au fost 

publicate pe site-ul AEP. 

 

 Interfața publică a Registrului electoral  

Prin interfața publică a Registrului electoral, alegătorii pot verifica secția de votare la 

care au fost arondați în funcție de adresa de domiciliu. 
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Această funcționalitate a fost îmbunătățită prin adăugarea în Registrul electoral a 

coordonatelor GPS ale secțiilor de votare, astfel alegătorii pot vizualiza locația secției de votare 

și drumul până la aceasta. 

 

 

De asemenea, a fost pusă la dispoziția alegătorilor o hartă ce conține toate secțiile de 

votare organizate cu ocazia alegerilor pentru Președintele României din noiembrie 2019, atât 

cele de pe teritoriul României, cât și din diaspora. Cu ajutorul acestei hărți alegătorii pot 

identifica locația secției de votare. 
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Statistici privind utilizarea Registrului electoral 

În perioada electorală gradul de accesare a Registrului electoral a crescut, fapt ce se poate 

observa în următorul grafic: 

 

În graficul ce urmează se poate observa în detaliu creșterea semnificativă a numărului de 

accesări în zilele alegerilor. 

 

În zilele alegerilor se observă o creștere semnificativă a utilizatorilor de pe platforme 

mobile, majoritatea operațiunilor efectuate fiind cele de căutare publică a secției de votare. 
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 Topul țărilor din care a fost accesat Registrul electoral în zilele alegerilor este: România, 

Marea Britanie, Germania și Italia. 

 
10 noiembrie 2019 

 

24 noiembrie 2019 

 

 

2.2. FURNIZAREA DATELOR PRIVIND NUMĂRUL DE ALEGĂTORI ÎNSCRIȘI  

         ÎN REGISTRUL ELECTORAL ȘI ÎN LISTELE ELECTORALE PERMANENTE 

  

 Cu adresa înregistrată la BEC cu nr. 47/C/06.09.2019, AEP a comunicat numărul de 

alegători cu domiciliul în România înscriși în Registrul electoral la data de 10.09.2019, 

respectiv 18.308.088 de alegători. 
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 Ulterior, în cadrul ,,Comunicatului de presă privind numărul total de alegători valabil 

la alegerile prezidențiale din data de 10.11.2019”6, AEP a informat alegătorii că, în perioada 

electorală, Registrul electoral a fost actualizat atât prin importuri de date de la Direcția pentru 

Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date și de la Direcția Generală de 

Pașapoarte, cât și prin radieri ale persoanelor efectuate în cadrul primăriilor. După efectuarea 

tuturor actualizărilor, situația numărului de alegători valabil  pentru alegerile prezidențiale din 

data de 10.11.2019 se prezenta astfel: 

▪ numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale permanente este 18.217.156 de 

cetățeni; 

▪ numărul total al alegătorilor care au dreptul de vot interzis este de 19.215 cetățeni; 

▪ numărul total de cetățeni români cu domiciliul în străinătate care figurează cu drept de 

vot la acest scrutin este 715.752 de persoane; 

▪ numărul total al alegătorilor români din străinătate care au optat pentru votul prin 

corespondență prin înregistrarea pe site-ul votstrainatate.ro este de 35.917 cetățeni; 

▪ numărul total al alegătorilor români din străinătate care au optat pentru votul la secția de 

votare prin înregistrarea pe site-ul votstrainatate.ro este de 33.802 cetățeni. 

 Alegătorii care au domiciliul în România și care au optat să voteze în străinătate, atât 

pentru votul prin corespondență, cât și pentru votul la o secție de votare, în număr de 63.362, 

au fost radiați din listele electorale permanente din România pentru acest scrutin. 

 Pe baza datelor și informațiilor furnizate prin formularele on-line, Autoritatea Electorală 

Permanentă a întocmit, în format electronic, listele electorale permanente pentru votul prin 

corespondență. Acestea au inclus alegătorii, ordonați alfabetic pe state, în cazul persoanelor 

care au solicitat transmiterea documentelor către misiunile diplomatice, și ordonați alfabetic, 

împărțiți pe 3 birouri electorale pentru votul prin corespondență, în cazul persoanelor care au 

solicitat transmiterea documentelor în țară. 

 Listele electorale permanente pentru votul prin corespondență au fost tipărite de către 

Autoritatea Electorală Permanentă atât pentru turul I, cât și pentru turul al II-lea. Acestea au 

fost transmise, atât pe hârtie, cât și în format electronic, către Ministerul Afacerilor Externe cu 

adresa nr. 25827/31.10.2019 pentru turul I, respectiv adresa nr. 25827/18.11.2019 pentru turul 

II, în vederea distribuirii acestora atât în secțiile de votare din străinătate, care au îndeplinit 

atribuții privind votul prin corespondență, cât și în cele 3 birouri electorale pentru votul prin 

corespondență organizate în România. 

 Pe tot parcursul perioadei electorale AEP a transmis către prefecturile care au făcut 

solicitări numărul total de alegători corespunzător fiecărei secții de votare, pentru stabilirea 

numărului minim necesar de buletine de vot și numărul de alegători care dețin carte de 

identitate corespunzător fiecărei secții de votare, în vederea stabilirii numărului minim necesar 

de timbre autocolante.  

  

 
6 Accesibil la adresa https://www.roaep.ro/prezentare/comunicate-de-presa/. Anexa nr. 1 a comunicatului 

cuprinde numărul total de alegători din listele electorale permanente pentru alegerea Președintelui României din 

data 10.11.2019, pe categorii de vârstă și în funcție de mediu (urban/rural); Anexa nr. 2 cuprinde numărul total de 

alegători din listele electorale permanente pentru alegerea Președintelui României din data 10.11.2019 aferent 

fiecărei localități; Anexa nr. 3 cuprinde numărul total de cetățeni români cu domiciliul în străinătate valabil la data 

de 7 noiembrie 2019, pe țări. 

https://www.roaep.ro/prezentare/comunicate-de-presa/
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3. ORGANIZAREA SECŢIILOR DE VOTARE 

 
3.1. SECȚIILE DE VOTARE DIN ȚARĂ 

   

Cu ocazia alegerilor pentru Președintele României din anul 2019 în țară au fost organizate 

18.748 de secții de votare7, cu 18 secții de votare mai mult față de numărul celor organizate 

la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 26 mai 2019.  

În data 10.10.2019 a fost realizată renumerotarea secțiilor de votare din România în 

vederea includerii secțiilor nou-înființate în intervalul de numere al fiecărei unități-

administrativ teritoriale din care provin și excluderea secțiilor desființate. Acestea au fost 

aduse la cunoștință publică de AEP în data de 11.10.2019, în cadrul ,,Comunicatului de 

presă privind delimitarea, numerotarea și stabilirea sediilor secțiilor de votare din țară”8. 

Conform datelor din Registrul secțiilor de votare, administrat de AEP, au fost organizate: 

5.137 de secții în municipii, 1.275 de secții în municipiul București, 1.759 de secții în orașe și 

10.577 de secții în comune. 56,42% dintre secțiile de votare sunt situate în mediul rural.  

Situația privind numărul secțiilor de votare din țară și numărul de alegători arondați 

acestora, în funcție de tipul unităților administrativ-teritoriale, pentru alegerea Președintelui 

României din anul  2019 la turul I, respectiv la turul al II-lea  se prezintă astfel9:  

 

Tipul  

UAT 

Număr 

secții 

de 

votare 

Număr 

alegători 

înscriși în 

listele 

electorale 

permanente 

pentru  

turul I  

Număr 

alegători 

înscriși în 

listele 

electorale 

permanente 

pentru turul 

al II-lea  

Număr mediu de 

alegători/secţie de 

votare 

Nr. secții de 

votare cu 

peste 2000 de 

alegători 

Nr. secții de 

votare cu mai 

puțin de 50 de 

alegători 

Turul I Turul al 

II-lea 

Turul 

I 

Turul 

al II-

lea 

Turul 

I 

Turul 

al II-

lea 

Municipii 5.137 6.711.691 6.710.951 1306,54 1306,39 22 24 1 1 

Oraşe 1.759 1.914.748 1.914.751 1088,54 1088,55 2 2 4 4 

Subdiviziuni 

UAT  

(Mun. 

Bucureşti) 

1.275 1.795.657 1.796.513 1408,36 1409,03 32 33 - - 

Comune 10.577 7.795.060 7.795.196 736,98 736,99 9 12 54 54 

TOTAL 18.748 18.217.156 18.217.411 971,69 971,70 65 71 59 59 

Situația numărului secțiilor de votare pe județe, respectiv municipiul București 

organizate pentru alegerea Președintelui României din anul 2019 se regăsește în Anexa nr.1.  

Se poate observa că pentru turul al II-lea de scrutin, au fost organizate 71 de secții de 

votare cu un număr de peste 2000 de alegători arondați, cu 6 mai multe decât cele organizate 

 
7 Lista secțiilor de votare din țară este publicată pe site-ul AEP în secțiunea Management Electoral / Geografie 

electorală / Registrul secțiilor de votare și  poate fi consultată accesând următorul link: 

http://www.roaep.ro/management-electoral/geografie-electorala/registrul-sectiilor-de-votare/.  
8 Accesibil la adresa. http://www.roaep.ro/prezentare/comunicate-de-presa/.  
9 Numărul cuprinde numărul total de înscriși în listele electorale permanente pentru alegerea Președintelui 

României din anul 2019, aferent fiecărei localități, turul I disponibil la https://www.roaep.ro/prezentare/wp-

content/uploads/2019/11/Anexa-nr.2-07.11.2019.pdf, respectiv turul al II-lea disponibil la 

https://www.roaep.ro/prezentare/wp-content/uploads/2019/11/Anexa-nr.2-20.11.2019.pdf . 

http://www.roaep.ro/management-electoral/geografie-electorala/registrul-sectiilor-de-votare/
http://www.roaep.ro/prezentare/comunicate-de-presa/
https://www.roaep.ro/prezentare/wp-content/uploads/2019/11/Anexa-nr.2-07.11.2019.pdf
https://www.roaep.ro/prezentare/wp-content/uploads/2019/11/Anexa-nr.2-07.11.2019.pdf
https://www.roaep.ro/prezentare/wp-content/uploads/2019/11/Anexa-nr.2-20.11.2019.pdf
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pentru turul I10. La ambele tururi au funcționat  59 de secții de votare cu un număr mai mic de 

50 de alegători arondați, 91,53% dintre acestea fiind situate în mediul rural11.  

 

3.1.1. Administrarea Registrului secţiilor de votare din țară 

Pentru buna desfășurare a alegerii Președintelui României din anul 2019, AEP a realizat 

operaţiuni de verificare, prelucrare şi actualizare a datelor şi informațiilor cuprinse în Registrul 

secţiilor de votare din țară, a soluționat solicitările de aviz de modificare a delimitărilor și/sau 

sediilor secţiilor de votare și a acordat sprijin primarilor pentru realizarea unor corecții ale 

erorilor materiale privind denumirea sediului și a adresei secțiilor de votare pentru toate 

unitățile și subdiviziunile administrativ-teritoriale. 

 

Emiterea avizelor pentru modificarea delimitării secțiilor de votare și/sau a sediilor 

acestora și pentru înființarea unor secții de votare 

În perioada iulie - noiembrie 201912 s-au primit de la primari 403 solicitări de aviz13 

pentru modificarea delimitărilor/sediilor secțiilor de votare, respectiv pentru înființarea unor 

secții de votare, care au fost soluționate astfel: 

- în cazul a 397 dintre solicitări, a fost emis avizul conform favorabil, fiind aduse 

modificări delimitărilor și sediilor unui număr de 1.238 de secții de votare (6,60% din numărul 

total al secțiilor de votare); 

- în cazul uneia dintre solicitări a fost emis avizul conform parțial favorabil: pentru 

solicitarea de înființare a două secții de votare și modificarea delimitării secțiilor de votare din 

comuna Fârțătești, județul Vâlcea, astfel s-a acordat aviz conform favorabil doar pentru una 

dintre cele două secții propuse spre a fi înființate și pentru modificarea delimitării secțiilor de 

votare; 

- în cazul a 4 dintre solicitări a fost emis avizul conform neoportun/nefavorabil: pentru 

solicitarea de desființare a unei secții de votare din comuna Panticeu, județul Cluj, pentru 

solicitarea de înființare a unei secții de votare și modificarea delimitării secțiilor de votare din 

orașul Slănic Moldova, județul Bacău, pentru solicitarea de înființare a unei secții de votare și 

modificarea delimitării secțiilor de votare din orașul Ghimbav, județul Brașov, respectiv pentru 

solicitarea de înființare a unei secții de votare și modificarea delimitării secțiilor de votare din 

comuna Alexandru cel Bun, județul Neamț;  

-  în cazul uneia dintre solicitări, primarul a comunicat AEP renunțarea în totalitate la 

solicitare (solicitarea primarului comunei Găgești din județul Vaslui privind modificarea 

sediului unei secții de votare). 

 
10 Factori determinanți pentru această situație sunt: emiterea actelor de identitate cuprinzând adrese de 

domiciliu/reședință noi; emiterea actelor de identitate noi; creșterea numărului de persoane care au împlinit 18 

ani; emiterea actelor de identitate având aceeași adresă de domiciliu persoanelor cu cetățenie moldovenească care 

au redobândit cetățenia română. 
11 Factori determinanți pentru această situație sunt: distanța dintre sediul celei mai apropiate secții de votare și 

domiciliul/reședința alegătorilor depășește 3 kilometri; plasarea secției de votare într-o zonă izolată; dificultăți 

majore întâmpinate în procesul de informatizare secției de votare. 
12 Potrivit art. 29 lit. l) din  Regulamentul de organizare şi funcționare a AEP, aprobat prin  Hotărârea Birourilor 

Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 2/2019 filialele Autorității emit avizele conforme privind 

delimitarea secţiilor de votare din țară şi stabilirea sediilor acestora, conform legii şi normelor aplicabile.  
13 Modificarea delimitării secțiilor de votare și/sau a sediilor acestora se poate realiza, potrivit dispozițiilor art. 20 

alin. (3) din Legea nr. 208/2015, numai cu avizul conform al AEP, pe baza solicitărilor transmise de primari.  
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Solicitările primite au fost supuse analizei și verificării în baza a 5.341 de modificări 

punctuale (precum arterele, segmentele de artere, imobilele, respectiv numere administrative 

arondate unei secții de votare, modificarea sediului secției de votare, înființare/desființare secții 

de votare) cu următoarele rezultate:  

a. au fost supuse analizei și verificării 242 de solicitări pentru modificarea a 348 de 

secții de votare, dintre care a fost acordat aviz conform favorabil modificării 

sediilor a 347 de secții de votare. 71,47% din totalul sediilor modificate sunt situate 

în mediul rural. 

 

 

 

În situaţiile în care primarii au solicitat AEP avizul conform pentru schimbarea 

sediilor/înființarea unor secții de votare, în conformitate cu dispozițiile art. 8 alin. (4) din 

Metodologia de avizare a actualizării delimitării secţiilor de votare din ţară şi a stabilirii sediilor 

acestora, aprobată prin Hotărârea AEP nr. 19/2017, reprezentanţii filialelor sau birourilor 

72; 17,91%

48; 11,94%

276; 68,66%

6; 1,49%

Situația solicitărilor de emitere a avizului conform analizate, 

în funcție de tipul solicitantului

Primării de municipiu

Primării de oraș

Primării de comună

Primării de sector

46; 13,26% 22; 6,34%

248; 71,47%

31; 8,93%

Situația numărului de modificări ale sediilor secțiilor de votare 

supuse analizei și verificării prin procedura avizului conform, în 

funcție de tipul unității administrativ-teritoriale, pentru care a 

fost acordat aviz conform favorabil

Municipiu

Oraș

Comună

Sector
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judeţene ale AEP au efectuat verificări la faţa locului privind asigurarea condiţiilor legale în 

imobilul propus pentru a deveni sediu al secţiei de votare.  

b. au fost supuse analizei și verificării 1914 solicitări de înființare a unor secții de votare, 

fiind acordat aviz conform favorabil pentru înființarea a 21 de secții de votare, 

respectiv: 

 

Județul Unități / Subdiviziuni 

administrativ-teritoriale 

Nr. secții de votare 

înființate 

Botoșani Comuna Ripiceni 1 

Botoșani Comuna Vârfu Câmpului 1 

Iași Comuna Scânteia 1 

Iași Comuna Vânători 1 

Maramureș Comuna Câmpulung La Tisa 1 

Neamț Comuna Alexandru Cel Bun 1 

Neamț Orașul Târgu Neamț 1 

Vâlcea Comuna Fârtățești 1 

Vâlcea Comuna Milcoiu 1 

Brașov Municipiul Brașov 1 

Municipiul București Sector 4  1 

Municipiul București Sector 6  5 

Ilfov Orașul Bragadiru 1 

Sibiu Comuna Șelimbăr 2 

Sibiu Comuna Șura Mică 1 

Vâlcea Comuna Fârtățești 1 

TOTAL - 21 

 

c. au fost supuse analizei și verificării 415 solicitări de desființare a unor secții de votare, 

fiind acordat aviz conform favorabil pentru desființarea a 3 secții de votare, 

respectiv: 

 

Județul Unități / Subdiviziuni 

administrativ-teritoriale 

Nr. secții de votare 

înființate 

Alba Comuna Valea Lungă  1 

Gorj Comuna Mătăsari 1 

Suceava Municipiul Fălticeni 1 

TOTAL - 3 

 

d. au fost avizate 4.969 de modificări ale delimitărilor secțiilor de votare. Acestea 

au vizat, în principal: arondarea/rearondarea unor sate în delimitarea secțiilor de 

votare; arondarea arterelor omise, respectiv a arterelor nou-înființate în delimitarea 

secțiilor de votare, arondarea imobilelor omise, respectiv a noilor imobile în 

 
14 Pentru solicitarea de înființare a unei secții de votare și modificarea delimitării secțiilor de votare din orașul 

Slănic Moldova, județul Bacău, pentru solicitarea de înființare a unei secții de votare și modificarea delimitării 

secțiilor de votare din orașul Ghimbav, județul Brașov, respectiv pentru solicitarea de înființare a unei secții de 

votare și modificarea delimitării secțiilor de votare din comuna Alexandru cel Bun, județul Neamț au fost emise 

avize conforme neoportune/nefavorabile. De asemenea, pentru solicitarea de înființare a două secții de votare în 

comuna Fârțătești, județul Vâlcea, s-a acordat aviz conform favorabil doar pentru una din cele două secții propuse 

spre a fi înființate, pentru cea de-a doua a fost emis aviz conform neoportun/nefavorabil. 
15 Pentru solicitarea de desființare a unei secții de votare din comuna Panticeu, județul Cluj a fost emis aviz 

conform neoportun/nefavorabil. 
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delimitarea secțiilor de votare (imobile cu număr administrativ „0”, arondarea unor 

numere administrative, arondarea unor segmente de numere). 

 

 
 

  Solicitări de deblocare a Registrului electoral 

  Au fost formulate 451 de solicitări de deblocare a Registrului electoral de către primăriile 

unităților administrativ-teritoriale din 30 de judeţe și din 3 subdiviziuni administrativ-teritoriale 

din municipiul București: 

− 377 de solicitări privind efectuarea operaţiunilor de arondare manuală a alegătorilor; 

− 71 de solicitări pentru efectuarea unor corecţii ale unor erori materiale în ceea ce priveşte 

tipul, denumirea şi adresa secţiei de votare. 

 

 
 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Arondare/rearondare delimitări descriptive

Arondare/rearondare sate/localități componente

Arondare/rearondare artere

Arondare/rearondare număr administrativ „0”

Arondare/rearondare numere administrative

Arondare/rearondare segmente

6

54

1730

133

47

305

293

1011

704

254

16

1

159

18

52

78

46

27

35

Situaţia numărului de modificări ale delimitărilor secţiilor de votare supuse 

analizei şi verificării prin procedura avizului conform, în funcție de tipul 

modificărilor și tipul unității administrativ-teritoriale 

Sector Oraș Municipiu Comună

365; 80,93%

44; 9,76%

38; 8,43%

4; 0,89%

Situația solicitărilor de deblocare a Registrului electoral, în 

funcție de tipul solicitantului

Primării de comună

Primării de municipiu

Primării de oraș

Primării de sector
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Pentru informarea corectă a alegătorilor, au fost postate pe site-ul AEP16 variante 

actualizate ale Registrului secțiilor de votare cuprinzând delimitarea, numerotarea și sediile 

secțiilor de votare.  

Totodată, atât pentru turul I al alegerilor prezidențiale, cât și pentru turul al II-lea, a fost 

postată pe site-ul AEP, Situația centralizată a secțiilor de votare la care au fost arondate 

unități sanitare publice sau private, cămine pentru persoane vârstnice ori alte asemenea 

așezăminte sociale publice sau private, precum și penitenciare sau locuri de deținere, realizată 

în baza deciziilor emise de birourile electorale județene, respectiv birourile electorale de sector. 

   

3.1.2. Măsuri pentru accesibilizarea secțiilor de votare 

 

  Pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Președintele României din anul 

2019, AEP, a solicitat prin intermediul Registrului electoral primarilor unităților administrativ-

teritoriale, respectiv ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale, identificarea secțiilor de votare 

care pot asigura accesul alegătorilor cu mobilitate redusă și transmiterea centralizată a acestei 

situații, până la data de 12.10.2019. 

  În urma centralizării datelor primite, AEP a emis la data de 08.11.2019 un comunicat 

de presă17 potrivit căruia situația privind asigurarea accesibilității pentru alegătorii cu 

mobilitate redusă pentru cele 18.748 de secții de votare din țară18 se prezenta astfel: 

- 16.123 de secții de votare (86%) asigură accesul alegătorilor cu mobilitate redusă; 

- 2.625 de secții de votare (14%) nu asigură accesul alegătorilor cu mobilitate redusă. 

 

3.1.3. Monitorizarea modului de asigurare a logisticii electorale  

  

În perioada premergătoare alegerilor prezidențiale din anul 2019, AEP a monitorizat 

logistica electorală de care dispun primăriile pentru organizarea şi amenajarea secţiilor de 

votare. S-a realizat evaluarea dotărilor specifice secțiilor de votare precum și a modului de 

păstrare a acestora între perioadele electorale în 242 de unități administrativ-teritoriale19 (12 

municipii, 16 orașe și 214 comune) din cele 3.181 de unități administrativ-teritoriale la nivel 

național. 

În urma controalelor efectuate, gradul de reutilizare a materialelor de logistică electorală 

se prezintă după cum urmează: 

 

 
16 La adresa: http://www.roaep.ro/logistica/geografie-electorala/registrul-sectiilor-de-votare/. 
17 A se vedea ,,Comunicat de presă privind situația centralizată a secțiilor de votare care asigură accesul 

alegătorilor cu mobilitate redusă”, la adresa https://www.roaep.ro/prezentare/comunicate-de-presa/. Situația 

secțiilor de votare în funcție de asigurarea accesului alegătorilor cu mobilitate redusă a fost  publicată pe site-ul 

www.roaep.ro la adresa  https://www.roaep.ro/management-electoral/management-electoral/evaluare-

monitorizare-planificare-strategica/.  
18 Raportul preliminar privind situația centralizată a îndeplinirii condițiilor prevăzute de Hotărârea AEP 

nr.44/2016 de către sediile secțiilor de votare din țară, din punct de vedere al accesibilității acestora, conform 

raportărilor primite, însoțit de anexa acestuia, este disponibil la http://www.roaep.ro/management-

electoral/management-electoral/evaluare-monitorizare-planificare-strategica/ . 
19 A se vedea Anexa nr. 2. 

https://www.roaep.ro/prezentare/comunicate-de-presa/
https://www.roaep.ro/management-electoral/management-electoral/evaluare-monitorizare-planificare-strategica/
https://www.roaep.ro/management-electoral/management-electoral/evaluare-monitorizare-planificare-strategica/
http://www.roaep.ro/management-electoral/management-electoral/evaluare-monitorizare-planificare-strategica/
http://www.roaep.ro/management-electoral/management-electoral/evaluare-monitorizare-planificare-strategica/
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În urma centralizării informațiilor primite de la structurile sale teritoriale, AEP a întocmit 

următoarea Situație sintetică  privind deficiențele constate cu privire la materialele de logistică 

electorală, la sediile secţiilor de votare și la dificultățile întâmpinate de persoanele cu 

handicap în exercitarea drepturilor electorale: 

 

Categorii de deficiențe Număr total de 

secții de votare 

pentru care au 

fost semnalate 

Județele în care au fost semnalate 

aceste deficiențe 

Deficiențe referitoare la sediile secțiilor de votare 

(ex: lipsa sursei de căldură, lipsa grupului sanitar, 

condiții insalubre, iluminat insuficient, spațiu 

redus) 

43 Arad, Buzău, Constanța, Dâmbovița, 

Galați, Iași, Maramureș, Prahova, 

Sibiu, Suceava, Timiș, Vrancea 

Deficiențe referitoare la logistica electorală 

(număr insuficient cabine, urne improprii) 

21 Galați, Vrancea, Vâlcea 

Deficiențe referitoare la accesibilitatea în secția 

de votare 

4 București, Cluj, Galați 

Alte tipuri de deficiențe (ex: există grup sanitar 

dar a fost închis în ziua votării; cabine de vot 

amplasate în încăperea adiacentă, etc.) 

3 Timiș, Dolj, Vâlcea 

Informații detaliate în acest sens sunt prezentate în Anexa nr. 3.   

Nu a fost semnalat niciun incident privind sediile secțiilor de votare avizate de către 

AEP.  

 

 

 3.2.    SECȚIILE DE VOTARE DIN STRĂINĂTATE  

 

La alegerile pentru Președintele României din anul 2019 au funcționat în străinătate  835 

de secții de votare. 

BEC a stabilit în cadrul Deciziei nr. 9/D/19.09.2019 că, în intervalul 12.09-19.10.2019, 

MAE comunică AEP, în mod eșalonat, propunerile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare 

privind sediile secțiilor de votare din străinătate, urmând ca AEP să aprobe, până la data de 

21.10.2019, prin hotărâre, propunerile menționate și să aducă la cunoștință publică lista finală 

a sediilor secțiilor de votare din străinătate.  
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Prin urmare, AEP: 

− a transmis MAE, cu adresa nr. 19805/25.09.2019, lista localităților și grupurilor de 

localități în care au optat să voteze cel puțin 100 de alegători în vederea punerii în aplicare 

a prevederilor art. 23 alin. (5) din Legea 208/2015, cu modificările și completările 

ulterioare. Având în vedere lista localităților menționate în cererile de înregistrare ca 

alegător în străinătate, extrasă din Registrul electoral, AEP a propus înființarea a 78 

secții de votare în străinătate. 31.380 de alegători au fost arondaţi la cele 78 de secţii 

de votare, rămânând 2.427 de alegători nearondaţi, aceştia din urmă fiind arondaţi la 

secţiile de votare înfiinţate la propunerea MAE. Lista localităților și grupurilor de 

localități asociate localităților, în care s-a propus înființarea de secții de votare în 

conformitate cu prevederile art. 23 alin. (3) din Legea 208/2015, cu modificările și 

completările ulterioare poate fi consultată în Anexa nr. 4; 

− a aprobat la data de 04.10.2019, prin Hotărârea nr. 35/2019, propunerile misiunilor 

diplomatice și oficiilor consulare privind sediile a 444 de secții de votare din străinătate, 

transmise de MAE în data de 03.10. 2019 și a emis un comunicat de presă20 în acest sens;  

− a aprobat la data de 13.10.2019, prin Hotărârea nr. 37/201921,  propunerile  misiunilor 

diplomatice și oficiilor consulare privind sediile a 270 de secții de votare din străinătate, 

transmise de MAE în data de 11.10. 2019, în continuarea celor aprobate anterior. 

Totodată, prin această hotărâre a fost modificat și sediul secției de votare nr. 368 din 

Spania. AEP a emis în data de 13.10.2019 ,,Comunicatul de presă privind aprobarea a 

încă 270 de secții de votare în străinătate la alegerile prezidențiale din anul 2019, aprobate 

prin hotărâre a AEP, la propunerea misiunilor diplomatice și oficiilor consulare”;   

− a aprobat, prin Hotărârea nr. 38/201922, încă 125 de secții de votare și a stabilit lista 

finală a secțiilor de votare din străinătate pentru alegerea Președintelui României din 

anul 2019. 

La solicitarea ulterioară a misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, lista finală a 

suferit unele modificări referitoare la sediile secțiilor de votare. În acest sens, au fost adoptate 

următoarele hotărâri : 

▪ Hotărârea AEP nr. 40/2019, prin care au fost modificate sediile secțiilor de votare nr. 266 

– 275 din Irlanda, secția de votare nr. 339 din Italia și secțiile de votare nr. 753 și 764 din 

Spania; 

▪ Hotărârea AEP nr. 41/2019, prin care a fost modificat sediul secției de votare nr. 141 din 

Franța și al secției de votare nr. 803 din SUA; 

▪ Hotărârea AEP nr. 43/2019, prin care a fost modificat sediul secției de votare 178 din 

Germania, sediile secțiilor de votare nr. 578 – 579 din Regatul Unit al Marii Britanii și 

al Irlandei de Nord și al secțiilor  de votare nr. 724 și 734 din Spania; 

 
20 Comunicat de presă privind lista secțiilor de votare din străinătate la alegerile prezidențiale din anul 2019, 

aprobate prin hotărâre a AEP la propunerea misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, accesibil la adresa 

http://www.roaep.ro/prezentare/comunicate-de-presa/.  
21 Accesibil la adresa http://www.roaep.ro/prezentare/comunicate-de-presa/.  
22 Hotărârea AEP nr. 38/2019 privind stabilirea listei sediilor secțiilor de votare din străinătate pentru alegerea 

Președintelui României din anul 2019, precum și a unor măsuri pentru buna organizare a acestora poate fi 

consultată pe site-ul BEC, în secțiunea ,,Legislație”, la adresa http://prezidentiale2019.bec.ro/legislatie/. 

http://www.roaep.ro/prezentare/comunicate-de-presa/
http://www.roaep.ro/prezentare/comunicate-de-presa/
http://prezidentiale2019.bec.ro/legislatie/
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▪ Hotărârea AEP nr. 44/2019, prin care a fost modificat sediul secției de votare  nr. 294 din 

Italia; 

▪ Hotărârea AEP nr. 47/2019, prin care a fost schimbat sediul secției de votare  nr. 427 din 

Italia. 

Cele mai multe secții de votare au fost organizate în : Spania (143, față de 50 organizate 

la alegerile europarlamentare din anul 2019), Italia (142, față de 76 la alegerile 

europarlamentare), Germania (80, față de 25 la alegerile europarlamentare), Marea Britanie 

(72, față de 29 la alegerile europarlamentare), Franța (50, față de 17 la alegerile 

europarlamentare), SUA (38, față de 31 la alegerile europarlamentare), Republica Moldova 

(37, față de 36 la alegerile europarlamentare), Olanda (25, față de 4 la alegerile 

europarlamentare), Belgia (23, față de 8 la alegerile europarlamentare), Austria (17, față de 9 

la alegerile europarlamentare), Grecia (11, față de 4 organizate la alegerile europarlamentare), 

Irlanda (16, față de 5 la alegerile europarlamentare), Danemarca (12, față de 7 la alegerile 

europarlamentare), Portugalia (9, față de 5 la alegerile europarlamentare), Elveția (8, față de 

4 la alegerile europarlamentare). Prezentăm mai jos o Situație comparativă privind numărul 

secțiilor de votare organizate la diferite scrutine în statele în care se află comunități mari de 

cetățeni români: 

 

Stat 2019 

Alegeri 

prezidențiale 

2019 

Alegeri  

Parlamentul 

European și 

referendum 

național 

2018 

Referendum 

național 

2016 

Alegeri 

parlamentare 

2014 

Alegeri 

prezidențiale 

2014 

Alegeri  

Parlamentul 

European 

Australia 6 6 6 6 5 2 

Austria 17 9 8 9 3 3 

Belgia 23 8 7 9 4 5 

Canada 9 6 4 8 4 4 

Danemarca 12 7 4 4 2 1 

Elveția 8 4 3 3 2 2 

Finlanda 3 4 1 3 2 1 

Franța 50 17 15 16 9 6 

Germania 80 25 14 15 5 5 

Grecia 11 4 3 4 3 3 

Irlanda 16 5 4 4 1 1 

Israel 4 4 4 5 3 3 

Italia 142 76 58 73 51 15 

Marea 

Britanie 

72 29 19 21 11 4 

Norvegia 10 4 2 3 1 1 

Republica 

Moldova 

37 36 35 35 21 8 

Olanda 25 4 2 2 2 2 

Portugalia 9 5 5 5 3 2 

Spania 143 50 48 53 37 18 

SUA 38 31 32 31 22 5 

Suedia 7 4 4 4 1 2 

Ucraina 4 4 4 4 3 3 

Ungaria 6 4 3 5 4 4 
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Prezentăm mai jos o Situație comparativă privind numărul secțiilor de votare organizate 

la diferite scrutine: 

 

Stat 2019 

Alegeri 

prezidențiale 

2019 

Alegeri  

Parlamentul 

European și 

referendum 

național 

2018 

Referendum 

național 

2016 

Alegeri 

parlamentare 

2014 

Alegeri 

prezidențiale 

2014 

Alegeri  

Parlamentul 

European 

TOTAL 835 441 378 417 294 190 

 

MAE, misiunile diplomatice și oficiile consulare au avut atribuția de a lua măsurile 

necesare pentru asigurarea condițiilor logistice minimale pentru desfășurarea votării în secțiile 

de votare, precum și pentru aducerea la cunoștința alegătorilor din străinătate a sediilor 

acestora. 

În conformitate cu prevederile art. 441 alin. (3) din Legea nr. 370/2004 (modificări 

introduse prin Legea nr. 148/2019), localurile secțiilor de votare din străinătate au fost 

monitorizate video. Răspunzând solicitării formulate de MAE în data de 05.09.2019, BEC a 

precizat că monitorizarea video trebuie să vizeze interiorul secției de votare, zona publică a 

acestora (exceptând interiorul cabinelor de vot), perioada monitorizării video trebuie să 

coincidă cu durata activității biroului electoral al secției de votare, iar sarcina aplicării 

prevederilor legale revine MAE și misiunilor diplomatice, cu luarea în considerare a 

circumstanțelor organizatorice specifice, precum și a legislației în materia protecției datelor cu 

caracter personal. Conform datelor transmise de MAE, monitorizarea video nu s-a putut realiza 

la nivelul a 20 de secții de votare din cauza restricțiilor specifice impuse de locațiile în care 

funcționau acestea (3 secții de votare în teatrele de operații din Afganistan și Mali); restricțiilor 

impuse de autorități (2 secții de votare, în Iran și Coreea de Nord); refuzului explicit al 

autorităților locale sau al proprietarilor imobilelor în care funcționau secțiile de votare (15 secții 

de votare din Franța, Norvegia, Italia și Germania). 

BEC a adoptat Hotărârea nr. 3/H/03.10.2019 privind interpretarea prevederilor art. 54 

alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, prin care a stabilit că 

,,în situații justificate din punct de vedere obiectiv, sediile secțiilor de votare din străinătate 

utilizate la al doilea tur (…) pot fi diferite față de cele folosite la primul tur de scrutin, sub 

condiția asigurării accesibilității și publicității acestora”. 

Astfel, pentru turul al II-lea de scrutin au fost operate următoarele modificări ale 

sediilor secțiilor de votare: 

− 3 secții de votare au anunțat adrese diferite la cele două tururi, în termenul legal de 

aprobare a sediilor secțiilor de votare de către AEP (19.10.2019); 

− secția de votare nr. 178 (Lepzig/Germania) și secția de votare nr. 294 (Ladispoli/Italia) 

au funcționat la adrese diferite la al doilea tur al alegerilor, urmare a notificării 

autorităților locale cu privire la indisponibilitatea spațiului oferit la primul tur; 

− secția de votare nr. 734 (Madridejos/Spania) a fost organizată la o altă adresă decât cea 

de la primul tur, din cauza condițiilor improprii (lipsa căldurii, acoperiș deteriorat); 

− ca urmare a solicitării Ambasadei României la Londra, secția de votare nr. 578 

(Plymouth/Marea Britanie) a fost relocată la turul al II-lea în Londra/Edgware, în vederea 
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redirijării optime a fluxului de alegători înregistrat la cea mai aglomerată secție de votare 

(7.264 alegători la primul tur). În urma mutării secției de votare nr. 578 de la Plymouth 

la Londra/Edgware, la al doilea tur au votat la această secție 7.401 alegători, pe lângă cei 

4.282 alegători care au votat la secția nr. 553, organizată încă de la primul tur în 

Londra/Edgware; 

− la al doilea tur de scrutin, secția de votare nr. 427 (Savona /Italia) a fost relocată, după 

prima zi a votării, în alt imobil din aceeași localitate, ca urmare a notificării de evacuare 

emise de primăria locală, în condițiile unui cod roșu de furtuni și inundații. 

Misiunile diplomatice/oficiile consulare au informat în mod corespunzător alegătorii din 

zonele respective, astfel încât nu a fost afectat procesul de vot.  
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4. ADMINISTRAŢIA ELECTORALĂ 

 
 Autoritatea Electorală Permanentă este o instituție administrativă autonomă cu 

personalitate juridică şi cu competenţă generală în materie electorală, care are misiunea de a 

asigura organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor, precum şi controlul 

finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu respectarea Constituţiei, a legii şi a 

standardelor internaţionale şi europene în materie. Conform art. 73 alin. (3) lit. a) din 

Constituția României, revizuită, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente 

sunt reglementate prin lege organică.  

   În perioada organizării alegerilor se formează BEC, birourile electorale județene/ale 

sectoarelor municipiului Bucureşti, un birou electoral pentru secțiile de votare din străinătate, 

birourile electorale ale secțiilor de votare precum și birourile electorale pentru votul prin 

corespondență.  

 

4.1. Autoritatea Electorală Permanentă 

 AEP reprezintă o instituție publică inovativă, recunoscută în plan intern și internațional, 

care generează încredere, furnizează servicii de înaltă calitate și asigură îndeplinirea dorințelor 

legitime ale electoratului și partidelor politice. 

 Aceasta are următoarele obiective generale: 

• legalitatea, integritatea și accesibilitatea proceselor electorale şi a finanţării 

partidelor politice și a campaniilor electorale; 

• buna organizare şi desfăşurare a proceselor electorale; 

• furnizarea de asistență în materie electorală la nivel naţional şi internaţional. 

 Potrivit Legii nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 370/2004, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, și hotărârilor Guvernului adoptate în 

vederea bunei organizări și desfășurări a alegerilor prezidențiale din anul 2019, AEP exercită 

următoarele atribuții principale: 

- elaborează și supune Guvernului spre 

aprobare, împreună cu MAI, data alegerilor 

și calendarul acțiunilor din cuprinsul 

perioadei electorale, proiectele de hotărâri 

specifice bunei organizări și desfășurări a 

alegerilor; 

- prezintă Guvernului spre aprobare, împreună 

cu Ministerul Finanțelor Publice și MAI, 

proiectul hotărârii Guvernului privind 

aprobarea cheltuielilor necesare pentru 

organizarea și desfășurarea alegerilor; 

- administrează Registrul electoral și 

monitorizează și controlează actualizarea 

acestuia; monitorizează întocmirea și 

tipărirea listelor electorale permanente;  

- întocmește listele electorale permanente 

pentru votul prin corespondență, în format 

electronic, pe baza datelor și informațiilor 

furnizate prin formularele on-line și le pune 

la dispoziția Companiei Naționale "Poșta 

Română" - S.A.; 

- administrează Registrul secțiilor de votare;  

- controlează și monitorizează îndeplinirea 

sarcinilor care revin autorităților publice și 

altor organisme în pregătirea și organizarea 

proceselor electorale;  

- organizează programe specifice de instruire 

și formare profesională în materie electorală 

pentru personalul autorităților și instituțiilor, 

cu atribuții în organizarea și desfășurarea 

alegerilor, precum și pentru persoanele care 

pot deveni membri ai birourilor electorale și 

operatori de calculator în secțiile de votare;  
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- desemnează, prin tragere la sorți 

computerizată, președinții birourilor 

electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii 

acestora; 

- ia măsuri pentru informarea și/sau instruirea 

membrilor birourilor electorale și a celorlalți 

participanți la procesul electoral, prin 

realizarea, distribuirea și/sau difuzarea de 

publicații, ghiduri, broșuri, pliante, producții 

audiovideo; 

- stabilește proceduri unitare privind 

exercitarea dreptului de vot de către 

persoanele cu dizabilități și asigură 

popularizarea acestora;  

- coordonează sistemul informațional electoral 

național;  

- coordonează activitățile efectuate de către 

STS, pentru funcționarea Sistemului 

informatic de monitorizare a prezenței la vot 

și de prevenire a votului ilegal; 

- asigură, cu sprijinul STS, echipamentele, 

aplicațiile și serviciile informatice utilizate 

de BEC pentru centralizarea rezultatelor 

votării la alegerile pentru Președintele 

României;  

- întocmește lista cu personalul de specialitate 

atestat de INS, care participă la centralizarea, 

prelucrarea datelor și constatarea rezultatelor 

alegerilor; 

- certifică spre neschimbare, cu 10 zile înainte 

de data alegerilor, aplicațiile informatice 

utilizate de BEC pentru centralizarea 

rezultatelor votării și le pune la dispoziția 

partidelor politice și organizațiilor cetățenilor 

aparținând minorităților naționale înscrise în 

competiția electorală, la cererea scrisă a 

acestora;  

- asigură echipamentele informatice, licențele, 

consumabilele și articolele de mobilier 

aferente operațiunilor de confecționare, 

transmitere și primire de către Compania 

Națională "Poșta Română" - S.A. și 

structurile acesteia a documentelor pentru 

exercitarea dreptului de vot prin 

corespondență; 

- asigură sediul, dotarea tehnică și materială a 

BEC; 

- asigură aplicarea legislației privind 

finanțarea activității partidelor politice și a 

campaniilor electorale;  

- asigură transparența cheltuielilor efectuate 

pentru organizarea și desfășurarea alegerilor.

 

  În vederea gestionării sarcinilor complexe privind organizarea și desfășurarea alegerilor, 

conform Ordinului Președintelui AEP nr. 928 din 08.08.2019, la nivelul Autorității s-a 

constituit Comisia pentru organizarea proceselor electorale, coordonată de președintele 

AEP, având în componență reprezentanții departamentelor de interes din cadrul instituției. În 

cadrul ședințelor Grupului care au avut loc în datele de 8, 12 ,19, 22 august și 9, 16 septembrie 

au fost dezbătute principalele aspecte organizatorice în vederea desfășurării corespunzătoare a 

alegerilor prezidențiale din anul 2019. 

  La ședința din data de 19.08.2019 au participat și reprezentanți ai STS și INS, fiind puse 

în discuție, printre altele, obligativitatea asigurării de către operatorii de calculator a  

înregistrării video a  operațiunilor pentru numărarea voturilor și completarea proceselor-

verbale, precum și detalii privind predarea terminalelor informatice, după încheierea 

operațiunilor  birourilor electorale ale secțiilor de votare. 

  În data de 19.09.2019, la sediul AEP, s-a desfășurat o ședință tehnică pregătitoare pentru 

alegerile prezidențiale la care au participat reprezentanți ai  MAI, STS, MAE, INS, Companiei 

Naționale Poșta Română S.A.. 

  Prezentăm, în cele ce urmează, demersurile AEP pentru selecția și instruirea 

persoanelor direct implicate în activitatea birourilor electorale, respectiv a președinților 

birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora și a operatorilor de 

https://www.facebook.com/INSTATISTICA/?__xts__%5B0%5D=68.ARDz17q-rQYruRZ76nj17ZpsKQi65ng2PypHeetaiMQD6ZmHOAoooYiwNqyoI7x-suHLWQuZE-mPcwwz357voCb9IVbcCAMxeNprDYvFwvnqHdDfbJYzT1qRj3yPEFYsocsFoipfqih6YH4N7SWNButP4HJxEOw0Z4afoCpJAK3XxqtfFf2u5EHjsaCoOO-smT8vKiD5O5q2NBXV7ChIyXawvjpBuwhh_KI1SUjSwz-ZPGhgQlxweRJQtqjNxR7HVgvBFI5EHAxpPRCutZN-KX4Ym2yZOTbEM7370yvgsZVybJkSiX4yKbVX_M15CuOgLw9ienngIv6rypYO1WTLjbT_HQ&__xts__%5B1%5D=68.ARD_ls2XiO2HTkZf5DCQNSnvlD8wbv_j7XVW0egICWhv8qgMT-28yjaEzJmzA-_C7DRfb47MR_p5xqR346hLKhNHsKbadEwaQ-z1Ff0Kmfq9NKuPUcZvYmdRGebw1trBJRL29BteBN0Xz9xtUIsHawWAmet4rfV_CgJ_r_yzyZB-TBLFOkOEq1lqdpCFP1xRHiGzK_lJ7FcusjOUZT3XXkqGSXShUlIdq63wUjFlhVIi22Vybc_mHSwNvelvN3E5WsFeNmYsEy9YtOaDES2j1gw5cjpInEEaxUpOEEJ990yT-n-A8YaVajdTFakdGGf0oRlLtOJcsOYHCDJHXmW_3Zyq_g&fref=mentions&__tn__=K-R
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calculator, precum și pentru instruirea și îndrumarea prefecților, primarilor și a 

secretarilor unităților administrativ-teritoriale, date privind participarea reprezentanților 

AEP la activitatea birourilor electorale și a comisiilor tehnice. 

 

 

4.1.1. Date statistice privind structura Corpului experților electorali din țară 23  

 

În cadrul Comunicatului de presă către cetățeni pentru implicarea în alegeri ca experți 

electorali din data de 28.08.201924, Președintele AEP a lansat un apel către cetățenii interesați 

să se implice în alegerile prezidențiale din anul 2019, recomandându-le să se alăture echipei 

Autorității în calitate de experți electorali.  

Totodată, AEP a transmis mesaje prin serviciul SMS-STS tuturor experţilor 

electorali din evidenţa instituției cu privire la organizarea alegerilor prezidențiale din anul 

2019 în scopul verificării disponibilităţii acestora de a participa la procesul electoral în calitate 

de președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare/locțiitori ai acestora. 

58.829 de persoane, reprezentând numărul total de persoane admise în Corpul experților 

electorali care nu au depus cerere de suspendare pentru alegerile prezidențiale, au intrat în 

procedura de desemnare a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate 

pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, respectiv a locțiitorilor acestora.  

Dintre acestea, 70,49% sunt femei (41.470 de persoane) și 29,51% sunt bărbați (17.359 

de persoane). Cea mai mare pondere o au femeile care au optat să fie desemnate în mediul 

rural, și anume 42,98% din totalul experților electorali intrați în procedura de desemnare, 

urmate de cele care au optat sa fie desemnate în mediul urban 27,52%.  

Din totalul experților electorali intrați în procedura de desemnare, cea mai mare pondere 

este reprezentată de persoanele care au optat sa fie desemnate în mediul rural, și anume 59,93%. 

 Cea mai mare pondere o au persoanele cu vârsta cuprinsă între  45 și 54 de ani (33,44%) 

și între 35 și 44 de ani (26,77%), urmată de cele cu vârsta cuprinsă între 55 și 64 de ani (17,79%)  

și între 25 și 34 de ani (13,71%).  

 În ceea ce privește nivelul de studii, cea mai mare pondere o au experții electorali cu 

studii universitare de licență în alte domenii 52,02%, urmați de cei cu învățământ general 

obligatoriu 28,29%, și de cei cu studii universitare de licență în domeniul științelor juridice 

19,69%, conform tabelului de mai jos. 

 

Situația de ansamblu privind persoanele admise în Corpul experților electorali intrate 

în procedura de desemnare în funcție de vârstă, mediu urban/rural (în funcție de opțiunea de 

desemnare), sex și studii este prezentată în tabelul următor: 

 

 

 
23 Corpul experților electorali reprezintă o evidență permanentă a persoanelor care au vocația de a deveni 

președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și din străinătate sau locțiitori ai acestora, 

înființată, gestionată și actualizată de AEP, în conformitate cu dispozițiile art. 16 alin. (13) din Legea nr. 

208/2015 și ale Hotărârii AEP nr. 11/2015 privind aprobarea Metodologiei de admitere în Corpul experților 

electorali, cu modificările și completările ulterioare. 
24 Accesibil la adresa http://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-apelul-

presedintelui-aep-catre-cetateni-pentru-implicarea-lor-in-alegeri-ca-experti-electorali/.  

http://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-apelul-presedintelui-aep-catre-cetateni-pentru-implicarea-lor-in-alegeri-ca-experti-electorali/
http://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-apelul-presedintelui-aep-catre-cetateni-pentru-implicarea-lor-in-alegeri-ca-experti-electorali/
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Situația privind persoanele admise în Corpul experților electorali intrate în procedura de desemnare în 

funcție de vârstă, mediu urban/rural (în funcție de opțiunea de desemnare), sex și studii 

Vârstă 

/Mediu 

urban 

/rural 

Feminin 

Feminin 

Total 

Masculin 

Masculin 

Total 
Total Învățământ 

general 

obligatoriu 

Studii 

licență 

juridic

e 

Studii 

licență-

alte 

domenii 

Învățământ 

general 

obligatoriu 

Studii 

licență 

juridice 

Studii 

licență-alte 

domenii 

Între 18 

și 24 ani 655 55 179 889 322 26 54 402 1.291 

Rural 456 30 131 617 160 10 36 206 823 

Urban 199 25 48 272 162 16 18 196 468 

Între 25 

și 34 ani 1.157 1.226 3.375 5.758 593 484 1.230 2.307 8.065 

Rural 871 530 2.257 3.658 369 208 747 1.324 4.982 

Urban 286 696 1.118 2.100 224 276 483 983 3.083 

Între 35 

și 44 ani 2.088 2.957 6.707 11.752 688 1.210 2.097 3.995 15.747 

Rural 1691 1.071 3.933 6.695 485 459 1.069 2.013 8.708 

Urban 397 1.886 2.774 5.057 203 751 1.028 1.982 7.039 

Între 45 

și 54 ani 3.676 2.594 8.468 14.738 1.538 1.186 2.212 4.936 19.674 

Rural 2.955 1.059 5.214 9.228 1.257 503 1.251 3.011 12.239 

Urban 721 1.535 3.254 5.510 281 683 961 1.925 7.435 

Între 55 

și 64 ani 2.639 741 3.454 6.834 1.321 704 1.604 3.629 10.463 

Rural 1.963 299 1.969 4.231 984 331 907 2.222 6.453 

Urban 676 442 1.485 2.603 337 373 697 1.407 4.010 

Între 65 

și 74 ani 984 91 389 1.464 886 289 739 1.914 3.378 

Rural 640 27 177 844 602 109 408 1.119 1.963 

Urban 344 64 212 620 284 180 331 795 1.415 

Peste 75 

ani 25 1 9 35 68 20 88 176 211 

Rural 8  2 10 38 3 35 76 86 

Urban 17 1 7 25 30 17 53 100 125 

Total 11.224 7.665 22.581 41.470 5.416 3.919 8.024 17.359 58.829 

 

 

4.1.2.Desemnarea și instruirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare   

din țară și a locțiitorilor acestora 

 

  Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și locțiitorii acestora au 

fost desemnați în zilele de 26 și 27.10.2019, din cadrul Corpului experților electorali, prin 

tragere la sorți computerizată25, anunțată cu 48 de ore înainte, organizată de AEP la nivelul 

fiecărui județ și la nivelul municipiului București.  

 

 
25 Conform ,Metodologiei privind tragerea computerizată la sorți a președinților birourilor electorale ale secțiilor 

de votare din țară și a locțiitorilor acestora, aprobată prin Hotărârea AEP nr. 17/2016. 
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  Pentru cele 18.748 secţii de votare organizate în țară au fost desemnaţi pentru funcţiile 

de preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitori ai acestora 37.496 

de experţi electorali. Procesele–verbale privind desemnarea preşedinţilor birourilor electorale 

ale secţiilor de votare au fost aduse la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul AEP, fiind 

comunicate către birourile electorale judeţene, precum şi către instituţiile prefectului. 

  Ulterior, în baza deciziilor adoptate de birourile electorale judeţene, au fost înlocuiţi 

4.031 de preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare/locţiitori. Înlocuirile                

s-au datorat următoarelor cauze: 

- persoanele desemnate preşedinte al biroului electoral al unei secţii de votare/locţiitor al 

acestuia aveau şi funcţia de operator de calculator fie în biroul electoral al aceleaşi secţii 

de votare, fie în alte secţii de votare din aceeaşi localitate şi chiar şi în secţii de votare 

din localităţi diferite. Majoritatea persoanelor care se aflau în acestă situație au comunicat 

AEP opţiunea pentru funcţia de operator de calculator şi demisia din funcţia de 

preşedinte/locţiitor al biroului electoral al secţiilor de votare, 

- după data desemnării, unii dintre preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de 

votare/locţiitori au solicitat să fie înlocuiţi din aceste funcţii, motivat fie de de probleme 

de sănătate, probleme familiale deosebite, activităţi la locul de muncă sau delegări în 

interesul serviciului, fie de faptul că nu se vor afla în ţară la data scrutinului. 

  Comparativ, față de alegerile pentru Parlamentul European și referendumul național din 

anul 2019, la alegerile pentru Preşedintele României din același an s-a înregistrat o creştere a 

numărului de solicitări de înlocuire din funcţia de preşedinte/locţiitor. 

  Prezentăm mai jos o serie de date statistice privind persoanele desemnate președinți 

al birourilor electoral ale secțiilor de votare/locțiitori. 

 

Turul I :  

• au exercitat efectiv funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare, 

respectiv locțiitor al acestuia 37.483 de persoane, 

•  cea mai mare pondere o au persoanele cu studii de licență în alte domenii (56,27%), 

urmată de cei cu studii de licență în domeniul științelor juridice (26,33%) și de cei cu 

învățământ general obligatoriu (17,4%).  

Situația privind președinții și locțiitorii birourilor electorale ale secțiilor de votare în 

funcție de județ și studii tur I se regăsește în Anexa nr. 6. 

• cea mai mare pondere o reprezintă persoanele cu vârsta între 35 și 54 de ani (62,79%), 

urmate de cele cu vârsta între 55 și 64 de ani (16,91%), cele cu vârsta între 18 și 34 de 

ani (15,05%), și de cele cu peste 65 de ani (5,25%).  

Situația privind președinții și locțiitorii birourilor electorale ale secțiilor de votare în 

funcție de județ și vârstă tur I se regăsește în Anexa nr. 7. 

 

Situația centralizată a persoanelor care au exercitat efectiv funcția de președinte al 

biroului electoral al secției de votare, respectiv locțiitor al acestuia la turul I la alegerea 

Președintelui României din anul 2019, în funcție de vârstă, mediu urban/rural (în funcție de 

opțiunea de desemnare), sex și studii este prezentată în tabelul următor: 
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Vârstă 

Învățământ general 

obligatoriu 

Învățământ 

general 

obligatoriu 

Total 

Studii licență 

juridice 

Studii 

licență 

juridice 

Total 

Studii licență-alte 

domenii 

Studii 

licență-

alte 

domenii 

Total 

Total 

  

Feminin Masculin Feminin Masculin Feminin Masculin 

Între 18 și 

24 ani 221 102 323 50 24 74 128 40 168 565 

Rural 175 54 229 28 9 37 102 28 130 396 

Urban 46 48 94 22 15 37 26 12 38 169 

Între 25 și 

34 ani 417 209 626 993 376 1.369 2.281 799 3.080 5.075 

Rural 371 152 523 470 183 653 1.739 558 2.297 3.473 

Urban 46 57 103 523 193 716 542 241 783 1.602 

Între 35 și 

44 ani 840 252 1.092 2.449 982 3.431 4.560 1.331 5.891 10.414 

Rural 776 217 993 968 410 1.378 3.165 817 3.982 6.353 

Urban 64 35 99 1.481 572 2.053 1.395 514 1.909 4.061 

Între 45 și 

54 ani 1.563 646 2.209 2.312 1.055 3.367 6.013 1.535 7.548 13.124 

Rural 1.381 601 1.982 1.005 484 1.489 4.292 1.030 5.322 8.793 

Urban 182 45 227 1.307 571 1.878 1.721 505 2.226 4.331 

Între 55 și 

64 ani 1.036 490 1.526 653 618 1.271 2.419 1.123 3.542 6.339 

Rural 915 429 1.344 279 316 595 1.633 761 2.394 4.333 

Urban 121 61 182 374 302 676 786 362 1.148 2.006 

Între 65 și 

74 ani 387 334 721 75 263 338 286 518 804 1.863 

Rural 296 278 574 24 105 129 157 330 487 1.190 

Urban 91 56 147 51 158 209 129 188 317 673 

Peste 75 ani 9 17 26 1 17 18 6 53 59 103 

Rural 5 13 18   3 3 2 23 25 46 

Urban 4 4 8 1 14 15 4 30 34 57 

Total 4.473 2.050 6.523 6.533 3.335 9.868 15.693 5.399 21.092 37.483 

 

Turul al II-lea:  

• au exercitat efectiv funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare, 

respectiv locțiitor al acestuia 37.495 de persoane,  

• cea mai mare pondere o au persoanele cu studii de licență în alte domenii (56,27%), 

urmată de cei cu studii de licență în domeniul științelor juridice (26,15%), și de cei cu 

învățământ general obligatoriu (17,58%).  

Situația privind președinții și locțiitorii birourilor electorale ale secțiilor de votare în 

funcție de județ și studii tur II se regăsește în Anexa nr. 8.  

• cea mai mare pondere o reprezintă persoanele cu vârsta între 35 și 54 de ani (62,84%), 

urmate de cele cu vârsta între 55 și 64 de ani (16,92%), cele cu vârsta între 18 și 34 de 

ani (14,99%), și de cele cu peste 65 de ani (5,25%).  
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Situația privind președinții și locțiitorii birourilor electorale ale secțiilor de votare în 

funcție de județ și vârstă tur II se regăsește în Anexa nr. 9. 

 

Situația centralizată a persoanelor care au exercitat efectiv funcția de președinte al 

biroului electoral al secției de votare, respectiv locțiitor al acestuia la turul al II-lea la 

alegerea Președintelui României din anul 2019 în funcție de vârstă, mediu urban/rural (în 

funcție de opțiunea de desemnare), sex și studii este prezentată în tabelul de mai jos: 

 

Vârstă 

Învățământ general 

obligatoriu 

Învățământ 

general 

obligatoriu 

Total 

Studii licență juridice 
Studii 

licență 

juridice 

Total 

Studii licență-alte 

domenii 

Studii 

licență-alte 

domenii 

Total 

Total 

  

Feminin Masculin Feminin Masculin Feminin Masculin 

Între 18 și 24 

ani 224 99 323 49 24 73 128 39 167 563 

Rural 176 52 228 27 9 36 102 28 130 394 

Urban 48 47 95 22 15 37 26 11 37 169 

Între 25 și 34 

ani 419 212 631 987 371 1.358 2.272 797 3.069 5.058 

Rural 371 153 524 466 183 649 1.734 558 2.292 3.465 

Urban 48 59 107 521 188 709 538 239 777 1.593 

Între 35 și 44 

ani 848 252 1.100 2.439 978 3.417 4.566 1.333 5.899 10.416 

Rural 782 217 999 962 408 1.370 3.161 820 3.981 6.350 

Urban 66 35 101 1.477 570 2.047 1.405 513 1.918 4.066 

Între 45 și 54 

ani 1.586 656 2.242 2.298 1.047 3.345 6.023 1.534 7.557 13.144 

Rural 1.400 610 2.010 1.000 479 1.479 4.289 1.029 5.318 8.807 

Urban 186 46 232 1.298 568 1.866 1.734 505 2.239 4.337 

Între 55 și 64 

ani 1.045 499 1.544 645 613 1.258 2.418 1.125 3.543 6.345 

Rural 923 435 1.358 275 313 588 1.627 761 2.388 4.334 

Urban 122 64 186 370 300 670 791 364 1.155 2.011 

Între 65 și 74 

ani 390 336 726 75 262 337 286 519 805 1.868 

Rural 297 279 576 24 105 129 157 331 488 1.193 

Urban 93 57 150 51 157 208 129 188 317 675 

Peste 75 ani 7 17 24 1 17 18 6 53 59 101 

Rural 5 13 18  3 3 2 23 25 46 

Urban 2 4 6 1 14 15 4 30 34 55 

Total 4.519 2.071 6.590 6.494 3.312 9.806 15.699 5.400 21.099 37.495 

 

  În perioada 29.10.2019 – 07.11.2019 au avut loc sesiunile de instruire a președinților 

birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și a locțiitorilor acestora, cu participarea 

reprezentanților AEP în birourile electorale județene și ale sectoarelor municipiului București, 

împreună cu președinți/reprezentanți ai birourilor electorale județene, reprezentanți ai STS și 



 

38 
 

ai INS, Instituției Prefectului, Direcției Județene de Statistică, Inspectoratului pentru Situații 

de Urgență, Inspectoratului de Jandarmi, Inspectoratului de Poliție Județean.  

  Instruirile s-au realizat pe baza materialului suport pentru instruirea președinților 

birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și a locțiitorilor acestora elaborat de AEP. 

  Graficul instruirilor președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și ale 

locțiitorilor acestora se regăsește în Anexa nr. 10. 

  Pentru prima dată, instruirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare, a 

locțiitorilor acestora, precum și a operatorilor de calculator, a fost organizată împreună, 

deoarece în urma unor sondaje efectuate de către AEP ca urmare a proceselor electorale 

anterioare, s-a constatat că este necesară o pregătire concomitentă a acestor persoane, în special 

pentru cunoșterea operațiunilor desfășurate în secțiile de votare, operațiuni care țin de fluxul 

execitării dreptului de vot. 

  În vederea sprijinirii activității membrilor birourilor electorale, AEP a elaborat și a 

publicat26 broșura cu titlul ,,Instrucțiuni și reglementări privind alegerea Președintelui 

României din anul 2019” care conține ,,Ghidul birourilor electorale ale secțiilor de votare 

organizate pe teritoriul României” și legislația relevantă pentru scrutinul menționat. Broșura a 

fost distribuită tuturor birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară. De asemenea, 

materialul a fost transmis și prin mijloace electronice atât președinților secțiilor de votare, cât 

și partidelor politice, în vederea diseminării către reprezentanții în birourile secțiilor de votare. 

  În completare, AEP a emis Instrucțiunea nr. 1/2019 privind desfășurarea operațiunilor 

electorale și predarea materialelor electorale la birourile electorale județene/birourile electorale 

ale sectoarelor municipiului București la alegerile pentru Președintele României din anul 2019. 

   

4.1.3.Selecția, desemnarea și instruirea operatorilor de calculator din țară 

 

  Personalul birourilor judeţene ale AEP a organizat, în colaborare cu Direcţiile 

judeţene de Telecomunicaţii Speciale, activităţile de selecţie şi examinare practică a 

operatorilor de calculator în centre de evaluare puse la dispoziție de autoritățile locale.  

 Baza de date privind operatorii de calculator care au intrat ulterior în procedura de 

desemnare a cuprins 40.637 de persoane, din care cea mai mare pondere o reprezintă persoanele 

de sex feminin 62,94%. Din totalul de operatori de calculator intrați în procedura de desemnare 

cea mai mare pondere o au cei cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani (31,51%) și cei între 35 

și 44 de ani (28,09%). În funcție de domiciliul acestora, cea mai mare pondere o au persoanele 

din mediul urban, și anume 61,10%.  

Situația centralizată a persoanelor intrate în procedura de desemnare în funcție de 

vârstă, mediu urban/rural (în funcție de domiciliu) și sex este prezentată în tabelul de mai jos: 

 

Mediu rural/urban / vârstă Feminin Masculin Total 

Rural 9.990 5.817 15.807 

Între 18 și 24 ani 1.836 1.559 3.395 

Între 25 și 34 ani 3.429 2.338 5.767 

 
26 Disponibilă pe site-ul AEP la adresele: http://www.roaep.ro/instruire/wp-content/uploads/2019/10/01-128-

Instructiuni-Prezidentiale-2019-romana.pdf și  http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2019/10/01-

128-Instructiuni-Prezidentiale-2019-romana.pdf. 

http://www.roaep.ro/instruire/wp-content/uploads/2019/10/01-128-Instructiuni-Prezidentiale-2019-romana.pdf
http://www.roaep.ro/instruire/wp-content/uploads/2019/10/01-128-Instructiuni-Prezidentiale-2019-romana.pdf
http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2019/10/01-128-Instructiuni-Prezidentiale-2019-romana.pdf
http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2019/10/01-128-Instructiuni-Prezidentiale-2019-romana.pdf
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Între 35 și 44 ani 2.573 1.104 3.677 

Între 45 și 54 ani 1.792 639 2.431 

Între 55 și 64 ani 350 158 508 

Între 65 și 74 ani 10 19 29 

Urban 15.588 9.242 24.830 

Între 18 și 24 ani 1.747 1.717 3.464 

Între 25 și 34 ani 4.162 2.876 7.038 

Între 35 și 44 ani 5.110 2.629 7.739 

Între 45 și 54 ani 3.636 1.495 5.131 

Între 55 și 64 ani 889 437 1.326 

Între 65 și 74 ani 44 87 131 

Peste 75 ani 
 

1 1 

Total 25.578 15.059 40.637 

   

  În data de 19.10.2019, ora 10.00, au avut loc la sediul AEP, în ședință publică, în prezența 

reprezentanților presei, tragerile la sorți computerizate pentru desemnarea operatorilor de 

calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară, precum și a rezervelor 

acestora27. Rezultatele acestora au fost publicate pe site-ul instituției28.  

  Pentru cele 18.748 secții de votare organizate pe teritoriul țării au fost desemnaţi 18.748 

de operatori de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare şi 5.064 de operatori de 

calculator la nivel de UAT (de rezervă).  

  De la data de 19.10.2019 au fost înregistrate 2.902 demisii din funcția de operator de 

calculator în biroul electoral al secţiei de votare, înlocuirea acestora fiind efectuată de îndată, 

dintre operatorii desemnaţi la nivel de UAT (de rezervă). 

Prezentăm mai jos o serie de date statistice privind persoanele desemnate operator 

de calculator. 

 

Turul I  

• 18.966 de persoane au exercitat efectiv funcția de operator de calculator în cadrul secției 

de votare la turul I. Conform prevederilor art. 110 alin. (7) din Legea nr. 208/2015, în 

186 de secții de votare a fost desemnat mai mult de un operator de calculator. Acestea au 

fost atât secții la care au fost arondate unități sanitare publice sau private, cămine pentru 

persoane vârstnice ori alte asemenea așezăminte sociale publice sau private, precum și 

penitenciare sau locuri de deținere, precum și cele care au înregistrat o prezență foarte 

ridicată în trecut. Totalul operatorilor suplimentari a fost de 218 persoane; 

 
27 A se vedea ,,Comunicat de presă privind desemnarea, prin tragere la sorți computerizată, a operatorilor de 

calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară” din data de 18.10.2019, la adresa 

http://www.roaep.ro/prezentare/comunicate-de-presa/ și Decizia AEP nr. 144/2019. 
28,,Lista persoanelor desemnate operator de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite 

pentru alegerea Președintelui României din anul 2019 prin tragere la sorți în data de 19.10.2019 (pe județe)” și  

,,Lista persoanelor desemnate operator de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite 

pentru alegerea Președintelui României din anul 2019 prin tragere la sorți în data de 19.10.2019 la nivel de UAT 

– rezerve (pe județe)” pot fi consultate pe site-ul AEP, secțiunea ,,Operatori de calculator”, la adresa 

http://www.roaep.ro/instruire/operatori-de-calculator-sectii-votare/.  

http://www.roaep.ro/prezentare/comunicate-de-presa/
http://www.roaep.ro/instruire/operatori-de-calculator-sectii-votare/
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• cea mai mare pondere a operatorilor de calculator din secția de votare a fost reprezentată 

de femei (63,56%); 

• cea mai mare pondere au reprezentat-o operatorii de calculator cu vârste cuprinse între 

25 și 44 de ani (59,97%). 

 

Situația sintetică a operatorilor de calculator prezenți în secția de votare la turul I 

se prezintă astfel: 

 

Vârstă Feminin Masculin Total 

Între 18 și 24 ani 1.764 1.315 3.079 

Între 25 și 34 ani 3.473 2.546 6.019 

Între 35 și 44 ani 3.643 1.712 5.355 

Între 45 și 54 ani 2.608 1.032 3.640 

Între 55 și 64 ani 546 259 805 

Între 65 și 74 ani 20 47 67 

Peste 75 ani   1 1 

Total 12.054 6.912 18.966 

 

Situația centralizată a operatorilor de calculator din secțiile de votare la turul I, în 

funcție de județul de domiciliu, sex și vârstă este prezentată în Anexa nr. 11. 

 

Turul al II-lea 

• persoanele care au exercitat efectiv funcția de operator de calculator în cadrul secției de 

votare la turul al II-lea au fost în număr de 18.974. Totalul operatorilor suplimentari a 

fost de 226 de persoane.  

Situația sintetică a operatorilor de calculator prezenți în secția de votare la turul al 

II-lea se prezintă astfel: 

 

Vârstă Feminin Masculin Total 

Între 18 și 24 ani 1.750 1.313 3.063 

Între 25 și 34 ani 3.461 2.552 6.013 

Între 35 și 44 ani 3.655 1.725 5.380 

Între 45 și 54 ani 2.618 1.032 3.650 

Între 55 și 64 ani 542 261 803 

Între 65 și 74 ani 19 45 64 

Peste 75 ani 
 

1 1 

Total 12.045 6.929 18.974 

 

Situația centralizată a operatorilor de calculator din secțiile de votare la turul II, în 

funcție de județul de domiciliu, sex și vârstă este prezentată în Anexa nr. 12. 

Operatorii de calculator desemnaţi la nivelul judeţelor arondate au fost informaţi cu 

privire la desemnarea lor de către AEP prin mesaje sms, prin intermediul aplicaţiei STS şi, 

ulterior, contactaţi telefonic pentru programarea la sesiunile de instruire. 
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În perioada 21.10.2019-09.11.2019, birourile judeţene ale AEP, în colaborare cu 

Direcţiile judeţene de Telecomunicaţii Speciale au organizat 561 sesiuni de instruire 

pentru operatorii de calculator desemnaţi în birourile electorale ale secţiilor de votare.   

Graficul instruirilor operatorilor de calculator desemnaţi se regăsește în Anexa nr.13. 

La încheierea sesiunilor de instruire, operatorii de calculator desemnaţi au preluat pe 

bază de proces-verbal terminalele informatice (tabletele) şi plicurile cu username şi 

parole de acces în ADV.  

 Totodată, pe canalul YouTube au fost disponibile o serie de videoclipuri destinate 

operatorilor de calculator, care descriu operațiunile și procedurile specifice atribuțiilor 

acestora.   

  

 

4.1.4. Desemnarea și instruirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de  votare 

din străinătate și a locțiitorilor acestora 

 

Au fost desemnați de către șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare 1.670 de 

președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și locțiitori ai 

acestora. Desemnarea s-a realizat în baza cererilor cetățenilor cu drept de vot, semnate și 

datate, transmise prin poștă, fax ori e-mail sau depuse la misiunile diplomatice și oficiile 

consulare. AEP a acordat asistență persoanelor care au dorit să îndeplinească funcția de 

președinte sau locțiitor al secției de votare din străinătate, cererile fiind transmise de Autoritate, 

centralizat, către MAE.  

 AEP, cu partiparea MAE, a realizat ,,Ghidul birourilor electorale ale secțiilor de 

votare organizate în străinătate” și ,,Ghidul birourilor secțiilor de votare din străinătate care 

îndeplinesc și atribuțiile privind votul prin corespondență”29 care au fost puse dispoziția 

birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate.  

 Cele două Ghiduri au integrat aspecte legislative și procedurale reglementate prin mai 

multe acte normative și au detaliat și explicat operațiuni specifice legate de funcționarea 

 
29 Accesibile on line la adresa http://www.roaep.ro/instruire/corpul-expertilor-electorali/.   

http://www.roaep.ro/instruire/corpul-expertilor-electorali/
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SIMPV, formularele de completat în diverse situații specifice, verificarea identității 

alegătorilor, procedurile pentru deschiderea și închiderea secțiilor de votare în primele două 

zile ale votării, asigurarea monitorizării video, modul de completare a proceselor-verbale de 

consemnare a rezultatelor votării etc. 

La data de 24.10.2019, la sediul MAE, a fost organizată, cu suportul AEP și STS, o 

sesiune de instruire pentru personalul din Centrala MAE ce urma a face parte din birourile 

electorale ale secțiilor de votare din străinătate, la care au participat 120 de persoane. Personalul 

AEP a susținut prezentarea modului de desfășurarea a activităților din cadrul birourilor 

electorale ale secțiilor de votare din străinătate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

De asemenea, reprezentanții AEP, MAE și STS au oferit clarificări privind diferite aspecte 

sesizate de către persoanele care au participat la instruire. 

 

4.1.5. Desemnarea și instruirea membrilor-operatori de calculator30 ai secțiilor de votare 

din străinătate 

 

Desemnarea de către AEP a membrilor-operatori de calculator s-a făcut eșalonat, prin 

mai multe decizii, începând cu data de 3 noiembrie (Decizia AEP nr. 156/2019) până la data 

de 7 noiembrie (Decizia AEP nr. 166/2019). Conform Deciziei AEP nr. 166/ 2019, 6.317 

persoane (inclusiv din rândul celor propuse de formațiunile politice) au fost desemnate ca 

membri-operatori de calculator. 

 La data de 15.10.2019, STS a activat platforma on-line ILIAS pentru persoanele care au 

formulat cereri de desemnare ca membri-operatori, pe care au fost postate materiale necesare 

instruirii și examinării (instrucțiuni de utilizare a tabletei și a suportului, ghidul operatorului de 

calculator precum și legislație electorală specifică). Pe aceeași platformă ILIAS s-a susținut și 

testul prevăzut de normele legale pentru desemnarea ca membru-operator. 

Pentru a putea avea calitatea de membru-operator de calculator în cadrul birourilor 

electorale ale secțiilor de votare din străinătate, președinții birourilor electorale ale secțiilor de 

votare din străinătate, locțiitorii acestora și alți membri ai birourilor electorale ale secțiilor de 

votare din străinătate au participat la sesiunea de instruire-examinare organizată de către 

STS, cu sprijinul și participarea reprezentanților MAE, AEP și INS. Cei care au obținut 

punctajul minim 7 au fost desemnați membri-operatori de calculator, prin decizie a AEP.  

În perioadele 22-27 octombrie 2019 și 29 octombrie - 3 noiembrie 2019 au fost 

organizate sesiuni de instruire în sistem video-conferință pentru persoanele care au obținut 

punctajul minim la testare. Instruirea a fost asigurată de reprezentanți ai AEP, STS, MAE și 

INS. 

În data de 03.11 2019 s-a desfășurat un program de simulare a procesului electoral, 

președinții și membrii-operatori având acces în SIMPV pentru verificarea tehnică precum și 

pentru aplicarea practică a procedurilor care urmau să fie derulate în timpul votării. 

 Ca urmare a problemelor semnalate de misiunile diplomatice  și de președinții birourilor 

electorale ale secțiilor de votare din străinătate, precum și a propunerilor de 

 
30 Prin membru-operator de calculator se înțelege președintele biroului electoral al secției de votare din străinătate 

și locțiitorul acestuia, precum și orice alt membru al biroului electoral al secției de votare care îndeplinește 

atribuțiile ce revin, potrivit legii, operatorilor de calculator. 
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înlocuire/completare/suplimentare a componenței birourilor secțiilor de votare transmise 

inclusiv în zilele votării, AEP a adoptat la 09.11.2019 (a doua zi a votării în străinătate) 

Hotărârea nr. 42/2019 potrivit căreia calitatea de membru-operator putea fi dobândită în baza 

deciziei președintelui secției de votare, sub condiția ca persoana respectivă să obțină minimum 

7 puncte la testarea on-line. 

 

4.1.6. Desemnarea și instruirea președinților birourilor electorale pentru votul prin    

         corespondență din țară, a locțiitorilor acestora și a operatorilor de calculator 

 

În data de 25.10.2019 au fost desemnați, prin tragere la sorți, operatorii de calculator 

ai celor 3 birouri electorale pentru votul prin corespondență din țară31. Având în vedere 

dispozițiile art. 6 alin. (1) lit. f) din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019, au fost desemnați 

câte doi operatori de calculator pentru fiecare birou electoral pentru votul prin corespondență. 

Ulterior desemnării, au fost operate două înlocuiri. 

Operatorii de calculator au fost instruiți de STS, potrivit reglementărilor legale în vigoare. 

Desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru votul prin 

corespondență și a locțiitorilor acestora s-a realizat în data de 27.10.2019, la sediul Biroului 

electoral pentru secțiile de votare din străinătate, prin tragere la sorți. 

Instruirea acestora s-a realizat de către reprezentanții AEP împreună cu cei ai Biroului 

electoral pentru secțiile de votare din străinătate. 

 

4.1.7. Instruirea și îndrumarea prefecților, primarilor și a secretarilor unităților 

         administrativ- teritoriale 

         

  Activități de instruire 

În conformitate cu dispozițiile art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 631/2019, 

instruirea prefecților şi a subprefecților cu privire la organizarea și desfășurarea alegerilor 

pentru Președintele României, s-a organizat de MAI, cu sprijinul AEP, în perioada 12.09.2019 

- 06.11.2019. În acest sens, AEP a realizat materialul suport pentru instruirea prefecților și 

subprefecților cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării și desfășurării în bune 

condiții a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019. 

De asemenea, președintele AEP a participat, alături de șeful Departamentului cooperare 

internațională și relații publice, la întâlnirea de lucru cu prefecții pe tema organizării alegerilor 

pentru Președintele României din anul 2019, organizată de MAI, în perioada 25-27 septembrie 

2019, la Băile Tușnad, jud. Harghita. 

 În data de 07.11.2019, președintele AEP a participat la ședința de lucru pentru 

coordonarea activităților de organizare a alegerilor prezidențiale, organizată de MAI, sub 

conducerea ministrului afacerilor interne.  

 
31 A se vedea Decizia AEP nr. 153/2019 privind desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale 

pentru votul prin corespondență constituite pentru alegerea Președintelui României din anul 2019 și Decizia AEP 

nr. 172/2019 privind actualizarea listei operatorilor de calculator ai birourilor electorale pentru votul prin 

corespondență constituite pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, la adresa 

http://www.roaep.ro/legislatie/. 

http://www.roaep.ro/legislatie/
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Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 631/2019 prefecții, cu 

sprijinul filialelor și birourilor județene ale AEP, au organizat instruirea primarilor și a 

secretarilor comunelor, orașelor și municipiilor cu privire la sarcinile ce le revin în vederea 

organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor prezidențiale. În cadrul sesiunilor de 

instruire, reprezentanţii AEP au prezentat materialul suport privind instruirea primarilor și 

secretarilor  elaborat de AEP, material care a fost distribuit către instituțiile prefectului,  în 

vederea publicării pe site-urile acestora. 

Situația centralizată a acțiunilor de instruire a primarilor şi secretarilor unităţilor 

administrativ – teritoriale se regăsește în Anexa nr. 14.  

 

 Activități de îndrumare   

Birourile județene ale AEP îndrumă și monitorizează autoritățile administrației publice 

locale cu privire la actualizarea Registrului electoral și la modul de îndeplinire a atribuțiilor 

privind pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor. 

Principalele operaţiuni efectuate în Registrul electoral de către primari, prin intermediul 

persoanelor autorizate, au fost: 

▪ radierea persoanelor decedate, puse pub interdicţie sau condamnate cu pedeapsa 

accesorie şi/sau complementară a interzicerii exercitării dreptului de a alege, în cazurile 

prevăzute de dispoziţiile art. 37 şi art. 39 din Legea nr. 208/2015, de către persoanele 

autorizate de primari; 

▪ modificarea parolei de acces în Registrul electoral; 

▪ solicitarea de eliberare a credențialelor pentru operarea în Sistemul Informatic al 

Registrului Electoral ca urmare a pierderii credenţialelor acordate; 

▪ revocarea credențialelor acordate pentru operarea în Sistemul Informatic al Registrului 

Electoral în cazul persoanelor care nu mai au drept de acces în Registrul electoral, în 

situaţiile prevăzute la art. 27 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

▪ solicitările de deblocare a accesului în Registrul electoral pentru: 

− rearondarea în Registrul permanent a alegătorilor care au fost eronat arondați automat la 

o secție de votare aflată la o distanță mai mare de 3 km, la secția de votare cea mai 

apropiată de domiciliul acestora; 

− actualizarea şi modificarea denumirii instituției în care sunt organizate secțiile de votare; 

− mutarea alegătorilor pe ale căror acte de identitate nu sunt înscrise mențiuni complete cu 

privire la adresa de domiciliu, arondați manual eronat la o altă secție de votare decât cea 

la care ar fi trebuit arondați conform domiciliului; 

▪ actualizarea delimitării secţiilor de votare din ţară şi stabilirea sediilor acestora; 

▪ arondarea alegătorilor nerepartizaţi la secţiile de votare. După data aducerii la cunoştinţă 

publică a delimitării şi numerotării secţiilor de votare, s-a verificat permanent secțiunea 

Alegători nerepartizați din Registrul electoral și s-au contactat reprezentanții primăriilor 

cu alegători nerepartizaţi în vederea arondării manuale a acestora la secţiile de votare din 

secțiunea Alegători Români Nerepartizați a Registrului electoral – Listă Scrutine – 

Alegeri pentru Preşedintele României, Turul I și Turul II; 
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▪ generarea Anexei la dispoziţia primarului privind delimitarea secţiilor de votare şi 

stabilirea sediilor acestora. S-a acordat îndrumare persoanelor autorizate să opereze în 

Registrul electoral cu privire la generarea din Registrul electoral, în secțiunea Listă 

scrutine - Alegeri pentru Președintele României 2019 - tur I, a Anexei dispoziţiei 

primarului pentru aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării fiecărei 

secţii de votare şi a sediilor acestora, precum şi cu privire la modalitatea obligatorie de 

aducere la cunoştinţă publică a informaţiilor din Registrul secţiilor de votare, conform 

Hotărârii AEP nr. 16/2016; 

▪ a fost acordată îndrumare reprezentanților primăriilor din județele arondate filialelor care 

au solicitat sprijin privind punerea la dispoziția partidelor politice, alianțelor politice, 

alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care 

participă la alegeri a unui extras din Registrul electoral; 

▪ descărcarea pachetelor electorale din Registrul electoral. După activarea butonului de 

descărcare a pachetelor electorale pentru Alegerile pentru Președintele României – turul 

I şi, ulterior, pentru turul II, s-au transmis mesaje de informare prin SMS/STS către 

persoanele autorizate să opereze în Registrul electoral privind termenul până la care 

trebuie să tipărească listele electorale permanente pentru turul I şi II de scrutin. 

Reprezentanții structurilor teritoriale ale AEP au contactat toate primăriile în vederea 

acordării de îndrumare pentru descărcarea pachetelor electorale din Registrul electoral, 

în conformitate cu prevederile art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 631/2019.  

  Totodată, având în vedere termenele pentru întocmirea şi tipărirea de către primari a 

listelor electorale permanente, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 630/2019, respectiv până 

la data de 08.11.2019 (turul I) și până la data de 22.11.2019 (turul al II-lea), în perioadele 04-

07.11.2019 (turul I) și 18-21.11.2019 (turul al II-lea), structurile teritoriale ale AEP au contactat 

persoanele autorizate să opereze în Registrul electoral din toate unitățile administrativ-

teritoriale, precum şi secretarii generali ai comunelor, oraşelor şi municipiilor acordându-le  

îndrumare în vederea tipăririi listelor electorale permanente. Toate primăriile au confirmat 

finalizarea tipăririi listelor electorale permanente, în câte două exemplare, pentru fiecare tur de 

scrutin şi pentru fiecare secţie de votare, fără a fi semnalate probleme deosebite. 

În vederea aplicării dispozițiilor art. 20 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările 

şi completările ulterioare şi a dispoziţiilor pct. 67 din Programul calendaristic pentru realizarea 

acţiunilor necesare pentru alegerea Președintelui României în anul 2019, birourile județene ale 

AEP au transmis către instituţiile prefecților din judeţele arondate, prin adresă scrisă şi în 

format excel, baza de date privind delimitarea, numerotarea şi sediile secţiilor de votare din 

judeţ. Instituţiile prefectului au fost informate că prin Hotărârea AEP nr. 16/2016 s-au stabilit 

condiţiile de aducere la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării secţiilor de votare din 

ţară, precum şi a sediilor acestora. De asemenea, instituţiile prefectului au fost informate cu 

privire la publicarea de către AEP, pe portalul www.roaep.ro, 

http://www.roaep.ro/management-electoral/geografie-electorala/registrul-sectiilor-de-votare/ 

a numărului de alegători pe secții de votare, valabil la data de 22.10.2019, pentru turul I și la 

data de 19.11.2019, pentru turul al II-lea. 

Personalul birourilor județene ale AEP a monitorizat modul de asigurare a sediilor 

birourilor electorale ale secţiilor de votare de către primari, cu sprijinul prefecţilor, în 

http://www.roaep.ro/
http://www.roaep.ro/management-electoral/geografie-electorala/registrul-sectiilor-de-votare/
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conformitate cu dispozițiile art. 66 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare.   

Structurile teritoriale ale AEP au asigurat o colaborare permanentă cu instituţiile 

prefectului şi au acordat sprijin şi îndrumare la solicitare, dar şi atunci când situațiile au impus 

sprijinul reprezentantului AEP în Comisia tehnică judeţeană, pentru soluţionarea operativă a 

problemelor semnalate în organizarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2019. 

 

4.1.8. Participarea reprezentanților AEP la activitatea birourilor electorale și a comisiilor  

  tehnice 

 

  Reprezentanții AEP în cadrul BEC și al birourilor electorale județene au un rol deosebit 

în cadrul activității organismelor electorale din care fac parte, luând parte la procesul de 

adoptare a deciziilor, fiind, de asemenea, implicați în soluționarea aspectelor organizatorice, 

monitorizând în mod direct buna organizare și desfășurare a alegerilor.   

  Președintele și vicepreședinții AEP fac parte de drept din componența BEC. 

Birourile electorale judeţeane/sectoare/străinătate au fost completate cu un număr de 

48 de reprezentanți ai AEP, desemnați potrivit Hotărârii AEP nr. 31/2019. Aceștia au 

participat la ședințele birourilor electorale, au acordat sprijin şi îndrumare de specialitate 

președinților birourilor electorale şi operatorilor de calculator pentru îndeplinirea atribuțiilor 

prevăzute de lege. De asemenea, au monitorizat modificările legislative de natură electorală și 

le-au adus la cunoștință biroului electoral din care au făcut parte, au monitorizat site-ul BEC 

pentru a informa biroul electoral cu privire la documentele emise de BEC și au urmărit punerea 

în aplicare a acestora. 

Totodată, în perioada electorală, un număr însemnat de angajați ai Autorității își 

desfășoară activitatea în aparatul tehnic de lucru al BEC, respectiv în aparatul tehnic auxiliar 

al birourilor electorale județene, al birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București 

şi al Biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate. 

  Angajații Autorității care și-au desfășurat activitatea în aparatul tehnic de lucru al 

BEC constituit la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 au fost desemnați prin 

Ordinul Președintelui AEP nr. 970 din 30.08.2019.  

  Domnul Cristian Alexandru Leahu, șef al Departamentului legislativ, a coordonat 

activitățile de elaborare a proiectelor de hotărâri și decizii ale BEC, a corespondenței acestuia, 

precum și a oricăror alte acte ale acestuia, acestea fiind efectuate de personalul 

Departamentului legislativ. 

  Domnul Mircea Preoțescu, șef al Departamentului suport organizatoric electoral, a 

asigurat coordonarea activităților tehnico-organizatorice efectuate de personalul tehnic auxiliar 

al Biroului Electoral Central, altele decât cele prevăzute mai sus.  

  Domnul Ovidiu–Alexandru Oproaica, director general al Direcției generale sistemul 

informațional electoral național, a coordonat activitățile efectuate de personalul tehnic auxiliar 

al BEC privind centralizarea rezultatelor votării și funcționarea site-ului Biroului Electoral 

Central. 

  136 de angajați ai AEP și-au desfășurat activitatea în aparatul tehnic auxiliar al 

birourilor electorale județene, al birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București 
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şi al Biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, fiind desemnaţi prin Ordinul 

Președintelui AEP nr. 997/06.09.2019. 

Situația angajaților AEP care au avut rol de personal tehnic auxiliar în birourile 

electorale județene/ale sectoarelor/pentru secțiile de votare din străinătate  se prezintă astfel:  

 

1.  Filiala Nord-Est - 21 

2.  Filiala București-Ilfov - 18 

3.  Filiala Nord-Vest - 19 

4.  Filiala Sud-Vest Oltenia - 17 

5.  Filiala Centru - 19 

6.  Filiala Vest - 15 

7.  Filiala Sud-Muntenia - 10 

8.  Filiala Sud-Est – 17 

9.  Străinătate - 11 

       Total – 136 

 

  Pe toată perioada exercitării atribuțiilor privind organizarea și desfășurarea alegerilor 

pentru Președintele României din anul 2019, personalul tehnic auxiliar s-a subordonat 

birourilor electorale a căror activitate a sprijinit-o, având următoarele sarcini: 

▪ realizează lucrările de secretariat ale biroului electoral; 

▪ asigură înregistrarea și arhivarea documentelor, precum și secretariatul ședințelor 

biroului electoral; 

▪ asigură redactarea proceselor-verbale de ședință, a deciziilor, hotărârilor și a oricăror alte 

acte emise de birourile electorale; 

▪ elaborează proiecte de decizii și hotărâri la solicitarea biroului electoral; 

▪ asigură relația cu publicul a biroului electoral, precum și accesul la informațiile de interes 

public, conform legislației aplicabile; 

▪ efectuează operațiunile materiale privind centralizarea rezultatelor alegerilor, precum și 

operațiunile materiale de predare-primire a materialelor electorale; 

▪ îndeplinește orice alte sarcini dispuse de birourile electorale, necesare îndeplinirii 

atribuțiilor acestora. 

După încheierea votării, reprezentanții AEP în birourile electorale au participat la 

activitățile de primire a materialelor/documentelor predate de către președinții birourilor 

electorale ale secțiilor de votare.  

Având în vedere dispozițiile art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 631/2019 

privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru 

Preşedintele României din anul 2019, potrivit cărora personalul tehnic auxiliar al birourilor 

electorale asigură relația cu publicul a biroului electoral, 9 angajați ai AEP au fost desemnați 

purtători de cuvânt ai birourilor electorale județene/birourilor electorale ale sectoarelor 

municipiului București/Biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, iar purtător 

de cuvânt al BEC a fost desemnat șeful Departamentului suport organizatoric electoral din 

cadrul AEP. Acesta a prezentat comunicate privind prezența la vot a populației la turul I și la 

turul al II-lea, rezultatele parțiale, precum și rezultatele finale la turul I și la turul al II-lea. 
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Potrivit Notei nr. 18516/11.09.2019, privind activitatea desfășurată de angajații AEP 

desemnaţi a face parte din cadrul birourilor electorale constituite pentru alegerea Președintelui 

României din anul 2019 ca membri sau personal tehnic auxiliar, pentru fiecare ședință a 

biroului electoral, reprezentantul AEP, împreună cu personalul tehnic auxiliar, a întocmit o 

arhivă electronică cu documentele supuse dezbaterii și răspunsurile/deciziile adoptate și 

elaborate, după caz și un raport săptămânal privind activitatea desfășurată în biroul 

electoral. În perioada electorală, fiecare birou județean al AEP a întocmit și comunicat pe 

email, către compartimentul de resort din cadrul AEP un număr de 12 informări săptămânale.  

Având în vedere adresa MAI nr. 21511/30.08.2019, înregistrată la AEP cu nr. 

17659/30.08.2019, în aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 631/2019 privind 

stabilirea măsurilor pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Președintele 

României din anul 2019, pe baza comunicărilor transmise de departamentele și direcțiile 

generale ale AEP, Departamentul suport organizatoric electoral din cadrul AEP  a întocmit un 

număr de 12 informări săptămânale privind stadiul pregătirii alegerilor pentru 

Președintele României din anul 2019, informări care au avut în vedere, cu prioritate, 

următoarele aspecte:  

▪ activități în domeniul legislativ (inclusiv hotărâri și decizii ale BEC, corespondență 

relevantă către birourile electorale și alte acte); 

▪ coordonarea sistemului informațional electoral național (inclusiv mentenanţa Registrului 

electoral, funcționarea SIMPV, centralizarea rezultatelor votării, infrastructura BEC); 

▪ votul prin corespondență; 

▪ activităţi tehnico - organizatorice ale personalului auxiliar al BEC; 

▪ activitatea reprezentanților Autorității în birourile electorale (inclusiv personalul tehnic 

auxiliar); 

▪ relația cu autoritățile locale implicate în organizarea alegerilor; 

▪ corpul experților electorali (recrutarea, admiterea, desemnarea și instruirea preşedinţilor 

birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locțiitorilor acestora); 

▪ operatorii de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare (recrutare, testare, 

desemnare, instruire); 

▪ logistica electorală; 

▪ administrarea Registrului secţiilor de votare (acordarea avizului conform pentru 

modificarea delimitării, schimbarea sediului și înființarea sau desființarea unor secții de 

votare); 

▪ stabilirea sediilor secţiilor de votare din străinătate; 

▪ campanii de informare, broşuri legislative şi ghiduri specifice în materie electorală. 

Informările au fost transmise pe durata întregii perioade electorale (30 august – 24 

noiembrie 2019) către MAI, în vederea informării Comisiei tehnice centrale, respectiv 

Guvernului cu privire la stadiul pregătirii alegerilor pentru Președintele României din anul 

2019. 

La finalul perioadei electorale, reprezentații AEP în cadrul birourilor electorale au 

întocmit un raport privind activitatea desfășurată, conform dispozițiilor primite la momentul 

finalizării procesului electoral, privind participarea la scrutin, modul de desfășurare a 

scrutinului, abaterile și neajunsurile, inclusiv de ordin legislativ, constatate și rezultatul 

consultării. 
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Angajații Autorității care și-au desfășurat activitatea în comisiile tehnice judeţene şi a 

municipiului Bucureşti, constituite cu ocazia alegerii Preşedintelui României din anul 2019 

au fost desemnați prin Ordinul Președintelui Electorale Permanente Autorității nr. 987 din 

02.09.2019. Reprezentaţii teritoriali ai AEP în comisiile tehnice judeţene au colaborat 

permanent cu instituţiile prefectului în vederea acordării sprijinului şi îndrumării electorale 

pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor. 
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4.2. BIROURILE ELECTORALE 

Pentru organizarea şi desfășurarea operațiunilor specifice perioadei electorale au fost 

constituite BEC, 41 de birouri electorale județene, 6 birouri electorale ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti, Biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, birourile 

electorale ale secţiilor de votare din țară și din străinătate și 3 birouri electorale pentru votul 

prin corespondență.  

 
4.2.1. Biroul Electoral Central 

 

 Conform prevederilor Legii nr. 370/2004, BEC constituit pentru alegerea Președintelui 

României din anul 2019 a avut următoarele atribuţii: 

 

- asigură aplicarea şi interpretarea unitară a 

dispoziţiilor legii; 

- constată îndeplinirea condiţiilor de fond şi 

de formă prevăzute de prezenta lege 

pentru candidaturi; comunică birourilor 

electorale judeţene, birourilor electorale 

ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi 

biroului electoral pentru secţiile de votare 

din străinătate candidaturile înregistrate, 

le face cunoscute prin intermediul 

serviciilor publice de radio şi de 

televiziune, precum şi prin afişare pe 

pagina proprie de internet; 

- în 48 de ore de la rămânerea definitivă a 

candidaturilor stabileşte ordinea de 

înscriere în buletinul de vot, prin tragere la 

sorţi, în prima etapă din rândul 

candidaţilor propuşi de partidele politice 

parlamentare, iar în a doua etapă din 

rândul celorlalţi candidaţi; comunică 

ordinea înscrierii candidaţilor şi a 

semnelor electorale ale acestora în 

buletinul de vot Curţii Constituţionale şi 

Regiei Autonome "Monitorul Oficial" şi o 

aduce la cunoştinţa publică prin 

intermediul serviciilor publice de radio şi 

de televiziune, precum şi prin afişare pe 

pagina proprie de internet; 

- rezolvă întâmpinările referitoare la 

propria sa activitate şi contestaţiile cu 

privire la activitatea birourilor electorale 

judeţene, a birourilor electorale ale 

sectoarelor municipiului Bucureşti şi a 

biroului electoral pentru secţiile de votare 

din străinătate; în cazul în care pentru 

soluţionarea unei întâmpinări sau 

contestaţii sunt necesare verificări de fapt, 

acestea se efectuează în prezenţa unui 

judecător din cadrul BEC; asemenea 

verificări nu se pot face în data alegerilor; 

- centralizează rezultatele alegerilor, 

constată candidatul ales şi prezintă Curţii 

Constituţionale documentaţia necesară 

validării mandatului de Preşedinte al 

României; 

- organizează şi implementează un sistem 

de colectare de date şi de informare 

periodică a opiniei publice privind 

prezenţa populaţiei la vot; 

- transmite AEP, după publicarea 

rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, toate materialele şi 

documentele deţinute; 

- dispune renumărarea voturilor într-o 

secţie de votare sau refacerea centralizării 

voturilor şi a rezultatului alegerilor, în 

situaţia în care constată că au fost comise 

erori sau există neconcordanţe între datele 

consemnate în procesele-verbale. 
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 BEC a fost alcătuit din 5 judecători ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie32, preşedintele şi 

vicepreşedinţii AEP33 şi din 10 reprezentanţi ai formaţiunilor politice34. 

 Potrivit art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 631/2019, AEP a asigurat, cu 

sprijinul MAI și al INS, personalul tehnic auxiliar al BEC, care a fost coordonat de funcţionari 

ai AEP, desemnaţi în acest sens, prin ordin al președintelui AEP. 

 Începând cu data de 30.08.2019, AEP a asigurat sediul BEC (Str. Eugeniu Carada nr. 1, 

Sector 3, București), dotarea tehnică şi materială necesară bunei desfășurări a activității BEC. 

 Prin Hotărârea nr. 1/H/03.09.2019, BEC a aprobat Regulamentul de organizare și 

funcționare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Președintelui României din anul 

2019. 

În perioada de referință, BEC s-a întrunit într-un număr de 45 de ședințe35, a adoptat 5 

hotărâri, 17 decizii în aplicarea unitară a prevederilor legale, 21 de decizii privind candidaturile, 

95 de decizii în soluţionarea întâmpinărilor şi contestaţiilor (dintre care 65 au fost decizii pentru 

soluționarea contestațiilor împotriva deciziilor birourilor electorale județene)36 și a soluționat 

un număr de aproximativ 1.100 de lucrări curente, petiții și solicitări diverse. 

De asemenea, a comunicat către președinții birourilor electorale județene, ale sectoarelor 

municipiului București și Biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, 

următoarele adrese cu rol în clarificarea unor prevederi legale: 

▪ Adresa nr. 301/C/28.09.2019 referitoare la Procesul-verbal nr.296/C/BEC/P/27.09.2019 

privind constatarea rămânerii definitive a candidaturilor și a semnelor electorale la 

alegerile pentru Președintele României din anul 2019; 

▪ Adresa nr. 476/C/22.10.2019 privind transmiterea către BEC a tuturor materialelor care 

au stat la baza adoptării deciziilor de către birourile electorale județene, ale sectoarelor 

municipiului București și Biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate; 

▪ Adresa nr. 510/C/BEC/25.10.2019 privind formațiunile politice parlamentare care au 

propus candidați la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 și vor participa 

la prima etapă de completare a birourilor electorale ale secțiilor de votare; 

▪ Adresa nr. 702/C/BEC/08.11.2019 privind aplicarea dispozițiilor art. 4 alin.(1) și (4) din 

Legea partidelor politice nr.14/2003, republicată; 

 
32 Desemnați la data de 30.08.2019, de către preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în şedinţă publică, prin 

tragere la sorţi, potrivit Procesului-verbal încheiat de președintele și prim magistratul asistent al Înaltei Curţi 

de Casaţie şi Justiţie în data de 30.08.2019, ora 11.30, respectiv: Adina-Georgeta Nicolae – Președinte, Nina-

Ecaterina Grigoraş – Locțiitor președinte, Elisabeta Roşu, Adrian Remus Ghiculescu, Simona Cîrnaru. 
33 Constantin – Florin Mitulețu – Buică – Preşedinte AEP, Marian Muhuleţ – Vicepreşedinte AEP, Zsombor Vajda 

– Vicepreşedinte AEP. 

A se vedea în acest sens Procesul-verbal nr. 1/PVC/01.09.2019 privind constituirea BEC pentru alegerea 

Președintelui României din anul 2019, accesibil la adresa http://prezidentiale2019.bec.ro/comunicate/comunicate-

ale-biroului-electoral-central/.  
34 Potrivit Procesului-verbal nr. 1/PVC/01.09.2019, reprezentanții partidelor politice parlamentare în BEC au 

fost:  Cristian Ene – PNL Dorel-Constantin Onaca – PMP, Daniela Călin – ALDE, Dóra-Emese Szilagyi – UDMR, 

Lavrin-Ioan Covaci – PSD, Mihai Alexandru Badea – USR. Potrivit Procesului-verbal nr. 2/PVC/30.09.2019, 

accesibil la adresa http://prezidentiale2019.bec.ro/comunicate/comunicate-ale-biroului-electoral-central/, 

reprezentanții formațiunilor politice care nu sunt reprezentate în Parlament și au propus candidați la alegerile 

pentru Preşedintele României din anul 2019 în BEC au fost: Constantin Florea – Partidul Națiunea Română, Mihai 

Traian Mustăciosu – PPU (SOCIAL – LIBERAL), Ion Vulpoiu – Partidul Neamul Românesc, Sorina Hanea – 

Partidul Noua Românie.  
35 http://prezidentiale2019.bec.ro/comunicate/ordinea-de-zi-a-sedintelor-biroului-electoral-central/.  
36 http://prezidentiale2019.bec.ro/documente/decizii-2/hotarari-ale-biroului-electoral-central/.  

http://prezidentiale2019.bec.ro/comunicate/comunicate-ale-biroului-electoral-central/
http://prezidentiale2019.bec.ro/comunicate/comunicate-ale-biroului-electoral-central/
http://prezidentiale2019.bec.ro/comunicate/comunicate-ale-biroului-electoral-central/
http://prezidentiale2019.bec.ro/comunicate/ordinea-de-zi-a-sedintelor-biroului-electoral-central/
http://prezidentiale2019.bec.ro/documente/decizii-2/hotarari-ale-biroului-electoral-central/
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▪ Adresa nr. 708/C/BEC/08.11.2019 privind corectarea în procesul-verbal privind 

consemnarea rezultatelor votării întocmit în secția de votare; 

▪ Adresa nr. 788/C/BEC/P/10.11.2019 privind predarea documentelor și materialelor la 

BEC; 

▪ Adresa nr. 942/C/BEC/20.11.2019 referitoare la consemnarea eventualelor incidente din 

secțiile de votare la pct. j) din procesul-verbal privind rezultatele votării; 

▪ Adresa nr. 944/C/BEC/P/20.11.2019 privind accesul persoanele acreditate în localul 

secției de votare; 

▪ Adresa nr. 956/C/BEC/P/21.11.2019 privind unele precizări referitoare la eliberarea 

copiilor de pe listele electorale suplimentare; 

▪ Adresa nr. 971/C/BEC/P/22.11.2019 privind unele precizări referitoare la 

filmarea/fotografierea locurilor publice din zona de votare și localul secției de votare. 

Site-ul oficial al BEC, http://prezidentiale2019.bec.ro/, administrat de AEP, a avut ca 

principal obiectiv asigurarea unei comunicări eficiente cu instituțiile şi publicul larg, în vederea 

asigurării transparenței procesului decizional în cadrul alegerilor. Astfel, în paginile site-

ului au fost publicate hotărârile și deciziile BEC, ordinea de zi a ședințelor BEC și modul de 

soluționare a punctelor înscrise pe ordinea de zi. De asemenea, pe site sunt disponibile legislația 

aplicabilă alegerilor pentru Președintele României, date privind candidații și rezultatele 

alegerilor. Periodic, BEC a publicat comunicate de presă37 privind derularea activităților 

specifice procesului electoral. 

Potrivit art. 51 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, BEC a înaintat către Curtea Constituțională, atât pentru turul I cât 

și pentru turul al II-lea, procesele-verbale centralizatoare, procesele-verbale de constatare și 

centralizare a rezultatelor votării întocmite de birourile electorale județene, birourile electorale 

ale sectoarelor municipiului București, Biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate 

și birourile electorale ale secțiilor de votare, sub paza personalului structurilor MAI, în vederea 

validării alegerilor pentru Președintele României din anul 2019.  

 BEC și-a încetat activitatea la data de 30.11.2019, în conformitate cu prevederile art. 20 

din Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor electorale constituite pentru alegerea 

Președintelui României din anul 2019. 

 

4.2.2.Birourile electorale județene/ale sectoarelor Municipiului  Bucureşti  

 Potrivit legii, birourile electorale județene/ale sectorului municipiului Bucureşti au 

următoarele atribuții: 

 

- urmăresc şi asigură aplicarea unitară şi 

respectarea dispozițiilor prezentei legi, precum 

şi a hotărârilor şi deciziilor BEC de către toate 

autoritățile, instituţiile şi organismele cu 

responsabilități în materie electorală din cadrul 

județului sau al sectorului municipiului 

Bucureşti; 

 
37 Accesibile la adresa http://prezidentiale2019.bec.ro/comunicate/.  

- asigură, împreună cu prefecţii şi AEP, 

instruirea preşedinţilor birourilor electorale ale 

secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora; 

- rezolvă întâmpinările referitoare la propria 

activitate şi contestaţiile cu privire la 

operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor 

de votare şi la procesul de votare; deciziile date 

sunt definitive; 

http://prezidentiale2019.bec.ro/
http://prezidentiale2019.bec.ro/comunicate/
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- distribuie, pe bază de proces-verbal, prin 

intermediul primarilor, buletinele de vot, 

ştampilele de control, ştampilele cu menţiunea 

"VOTAT" şi celelalte materiale necesare 

procesului electoral birourilor electorale ale 

secţiilor de votare; 

- veghează la corecta desfăşurare a campaniei 

electorale, soluţionând, prin decizii, plângerile 

cu privire la campania electorală; dacă 

birourile electorale judeţene și birourile 

electorale ale sectoarelor municipiului 

Bucureşti consideră, cu ocazia soluţionării 

plângerii, că este necesară luarea unor măsuri 

administrative sau aplicarea unor sancţiuni 

contravenţionale ori penale, sesizează 

autorităţile competente; 

- centralizează rezultatele numărării voturilor 

pentru judeţul sau sectorul municipiului 

Bucureşti în care funcţionează şi înaintează 

BEC procesele-verbale privind centralizarea 

rezultatelor votării la nivelul unităţilor 

administrativ-teritoriale la care funcţionează, 

procesele-verbale primite de la birourile 

electorale ale secţiilor de votare, dosarele 

cuprinzând copiile de pe listele electorale 

permanente şi tabelele utilizate în cadrul 

secţiilor de votare, după caz, precum şi toate 

contestaţiile şi întâmpinările primite; 

- predau, pe bază de proces-verbal, tribunalelor 

județene, respectiv Tribunalului Bucureşti 

buletinele de vot nule şi cele contestate, 

precum şi celelalte documente şi materiale 

deținute, care nu sunt predate BEC. 

 

 Au avut în componență 3 judecători38, un reprezentant al AEP şi cel mult 7 reprezentanţi 

ai formaţiunilor politice care au propus candidaţi39. 

 Personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale județene și al birourilor electorale ale 

sectoarelor municipiului București a fost asigurat de către instituțiile prefectului, AEP și INS, 

acesta putând fi suplimentat de către prefect, conform Hotărârii Guvernului nr. 631/2019, cu 

personal asigurat de către instituțiile publice cu atribuții în materie electorală. 

 BEC a adoptat Decizia nr. 6/D/09.09.2019 privind numerotarea birourilor electorale 

județene, a birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi a biroului electoral 

pentru secţiile de votare din străinătate.  

 În vederea completării acestor birouri, BEC a adoptat Decizia nr. 33/D/28.09.2019 

potrivit căreia ,,calitatea de partid politic parlamentar trebuie îndeplinită la momentul 

completării birourilor” și a emis Circulara nr. 320/C/30.09.2019 referitoare la prima etapă de 

completare a birourilor electorale județene, a birourilor electorale ale sectoarelor municipiului 

București, respectiv a Biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cu 

reprezentanții formațiunilor politice parlamentare care au propus candidați la alegerile 

prezidențiale, respectiv ai PSD, PMP, PNL, Alianței URS PLUS și ai UDMR.  

 BEC a soluționat mai multe contestații privind completarea  birourilor electorale 

județene/ale sectorului municipiului Bucureşti40. 

 Conform datelor transmise de structurile teritoriale ale AEP, birourile electorale 

județene/ale sectoarelor municipiului București au emis un număr total de 3.097 de decizii, 

după cum rezultă din tabelul următor: 

 

 
38 Desemnați de președinții tribunalelor la data de 6.09.2019, în ședință publică, prin tragere la sorți, direct pe 

funcții. 
39 Completarea birourilor electorale cu reprezentanții partidelor politice parlamentare care au propus candidați      

s-a realizat la data de 30.09.2019, respectiv la data de 01.10.2019, cu reprezentanții formațiunilor politice care nu 

sunt reprezentate în Parlament și care au propus candidați. 
40 Deciziile BEC de la nr. 35/2019, la nr.52/2019. 
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Filială Nr. total decizii 

comunicat  de 

filiale 

 

Nr. decizii emise de fiecare birou electoral 

judeţean/al sectoarelor municipiului București 

Filiala Nord-Est 805 Bacău-188, Botoşani-128, Iaşi-119, Neamţ-107, 

Suceava-110, Vaslui-153 

Filiala București-Ilfov 1017 Sector 1- 123, Sector 2- 87, Sector 3- 40, Sector 4- 

53, Sector 5- 66, Sector 6- 178, 

 Ilfov- 223, Giurgiu- 165, Călărași- 60, Ialomiţa-

22 

Filiala Nord-Vest 590 Bihor-431, Bistriţa-Năsăud-33, Cluj-, Satu Mare-

20, Sălaj-24, Maramureş-23 

Filiala Sud-Vest 

Oltenia 

246 Dolj-30, Gorj-87, Mehedinţi-61, Olt-28, Vâlcea-

40 

Filiala Centru 177 Alba-22, Braşov-24, Covasna-6, Harghita-1, 

Mureş-20, Sibiu-104 

Filiala Vest  304 Arad-56, Caraş-Severin-41, Hunedoara-150, 

Timiş-57 

Filiala Sud-Muntenia 286 Argeş-70, Dâmboviţa-63, Prahova-47, 

Teleorman-106 

Filiala Sud-Est 321 Brăila-60, Buzău-87, Constanţa-4, Galaţi-67, 

Vrancea-54, Tulcea-49 

 

 În zilele de 10 – 11.11.2019 şi respectiv 24 – 25.11.2019, membrii birourilor electorale 

judeţene, cu sprijinul personalului tehnic auxiliar asigurat de Direcţia Judeţeană de Statistică şi 

AEP, au centralizat rezultatele votării şi au preluat documentele electorale predate de birourile 

electorale ale secţiilor de votare.  

 

 4.2.3.Birourile electorale ale secțiilor de votare din țară 

 

 Potrivit legii, birourile electorale ale secțiilor de votare îndeplinesc următoarele atribuții:

- asigură buna organizare a votării;  

- verifică, prin mijloace electronice, îndeplinirea 

condițiilor prevăzute de lege pentru exercitarea 

dreptului de vot;  

- numără voturile și consemnează rezultatele 

votării;  

- pot decide renumărarea voturilor, la solicitarea 

oricărui membru, înainte de consemnarea 

rezultatului numărătorii în procesul-verbal de 

consemnare a rezultatelor votării;  

- verifică, prin mijloace electronice, corelațiile 

din procesele-verbale de consemnare a 

rezultatelor votării, conform metodologiei 

stabilite prin hotărâre a AEP;  

- rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor 

activitate;  

- predau, pe bază de proces-verbal, birourilor 

electorale județene sau, după caz, birourilor 

electorale ale sectoarelor municipiului 

București procesele-verbale cuprinzând 

rezultatele votării, buletinele de vot nule și cele 

contestate, împreună cu întâmpinările, 

contestațiile și materialele la care acestea se 

referă, precum și dosarele cuprinzând listele 

electorale utilizate în cadrul secției; 

- predau separat, pe bază de proces-verbal, 

birourilor electorale județene sau, după caz, 

birourilor electorale ale sectoarelor 

municipiului București buletinele de vot 

întrebuințate și necontestate, buletinele de vot 

anulate, ștampilele și celelalte materiale 

utilizate în desfășurarea votării.
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 Au avut în componență cel mult 9 membri, dintre care un preşedinte, un locţiitor al 

acestuia şi cel mult 7 membri propuşi de formaţiunile politice care participă la alegeri. Conform 

legii, birourile electorale ale secţiilor de votare din ţară nu puteau funcţiona cu mai puţin de 5 

membri. 

 Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și locțiitorii acestora au 

fost desemnați în zilele de 26 și 27.10.2019. 

 

4.2.4.Biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate 

 

Potrivit legii, Biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate are următoarele atribuţii: 

- urmăreşte şi asigură aplicarea unitară şi respectarea dispoziţiilor legale privitoare la alegeri de către 

toate autorităţile, instituţiile şi organismele cu responsabilităţi în materie electorală pentru 

organizarea scrutinului în străinătate; 

- asigură instruirea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare organizate în străinătate; 

- rezolvă întâmpinările referitoare la propria activitate şi contestaţiile cu privire la activitatea birourilor 

electorale ale secţiilor de votare din străinătate; 

- distribuie birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, prin intermediul MAE, pe bază 

de proces-verbal, buletinele de vot, ştampilele de control, ştampilele cu menţiunea ,,VOTAT”, 

precum şi celelalte materiale necesare procesului electoral; 

- centralizează rezultatele numărării voturilor din secţiile de votare din străinătate şi înaintează BEC 

procesul-verbal privind centralizarea rezultatelor votării la secţiile de votare din străinătate, 

procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate, precum şi 

toate contestaţiile şi întâmpinările primite; 

- predă, pe bază de proces-verbal, Tribunalului Bucureşti toate documentele şi materialele deţinute, 

care nu sunt predate BEC. 

 

 A avut în componență 3 judecători în exerciţiu ai Tribunalului Bucureşti, un reprezentant 

al AEP41 şi 7 reprezentanţi ai formaţiunilor politice care au propus candidaţi, respectiv PSD, 

Alianța USR PLUS, UDMR, PMP, Partidul Puterii Umaniste, Partidul Noua Românie și 

Partidul Neamul Românesc42. Personalul tehnic auxiliar necesar Biroului electoral pentru 

secțiile de votare din străinătate a fost asigurat de MAE, împreună cu AEP, cu sprijinul INS. 

La BEC a fost înregistrată o contestație formulată de Partidul Național Liberal - Diaspora 

împotriva Procesului-verbal nr. 4 din 30.09.2019 încheiat de Biroul Electoral nr. 48 pentru 

secţiile de votare din străinătate cu ocazia completării acestuia cu reprezentanții partidelor 

politice parlamentare. S-a constatat faptul că Partidul Național Liberal nu și-a desemnat în 

termenul legal reprezentant în Biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate și 

BEC a respins contestația menționată prin Decizia nr. 34/D/02.10.2019. 

Prin Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 997/06.09.2019, au fost 

desemnate 9 persoane din cadrul AEP, în calitate de personal tehnic-auxiliar la Biroul 

electoral nr. 48 pentru secțiile de votare din străinătate. 

 
41 A se vedea ,,Procesul-verbal de constituire a Biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate pentru 

alegerea Președintelui României din anul 2019-07.09.2019”, la adresa 

http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2019/alegeri_2019/pv1_2090907.pdf . 
42 A se vedea ,,Procesul-verbal nr. 4 cu ocazia completării Biroului electoral nr. 48 pentru secțiile de votare din 

străinătate cu reprezentanții partidelor politice parlamentare – 30.09.2019” și ,,Procesul-verbal nr. 5 cu ocazia 

completării Biroului electoral nr. 48 pentru secțiile de votare din străinătate cu reprezentanții partidelor politice 

care nu sunt reprezentate în Parlament – 01.10.2019”, la adresa  http://www.mae.ro/node/49978.  

http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2019/alegeri_2019/pv1_2090907.pdf
http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2019/alegeri_2019/pv1_2090907.pdf
http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2019/alegeri_2019/pv1_2090907.pdf
http://www.mae.ro/node/49978
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Pentru buna desfășurare a activității Biroului electoral nr. 48, personalul desemnat a 

asigurat prezența zilnică la sediul acestuia, conform orarului stabilit, iar în zilele în care, 

conform calendarului electoral, se împlineau termene limită ale activităților electorale, a 

asigurat programul de lucru cu publicul până la ora 2400, iar în zilele votării a asigurat 

permanența. 

Pentru sprijinirea activității biroului, MAE a detașat la sediul acestuia 2 persoane, 

începând din data de 06.09.2019 până la data de 07.11.2019.  

Având în vedere numărul mare de solicitări privind înlocuirea membrilor birourilor 

electorale ale secțiilor de votare din străinătate venite din partea formațiunilor politice, precum 

și solicitările de înlocuire a persoanelor desemnate de către MAE pentru funcția de președinte 

sau locțiitor și ținând cont de termenul scurt și volumul excesiv de lucrări adresate biroului, 

membrii acestuia au solicitat MAE detașarea la sediul biroului, de resurse umane suplimentare, 

instruite corespunzător, astfel încât să gestioneze, competent și conform prevederilor legislației 

electorale în vigoare, toate solicitările primite. 

Față de aceste solicitări repetate, MAE a detașat la sediul Biroului electoral nr. 48 pentru 

secțiile de votare din străinătate personal tehnic auxiliar suplimentar doar în zilele votării. 

În urma solicitării formulate de către preşedintele și membrii Biroului electoral nr. 48 

către MAE, referitoare la necesitatea alocării unui mijloc de transport necesar pentru 

desfășurarea cu eficiență și celeritate a activităților specifice biroului, întrucât MAE nu a dat 

curs solicitării, președintele AEP a suplimentat, prin Ordinul nr. 1077/07.10.2019, personalul 

tehnic-auxiliar cu o persoană, conducător auto, și a pus la dispoziția Biroului electoral nr. 48 

un autoturism aparținând AEP. 

 Pe site-ul MAE a funcționat pagina de internet a Biroului electoral pentru secţiile de 

votare din străinătate, care a inclus următoarele informații: componența biroului, deciziile 

adoptate și comunicate emise, acreditările emise de birou, informații privind componența 

secţiilor de votare din străinătate și rezultatele votării în străinătate.  

 Biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate a adoptat 379 de decizii având ca 

obiect:  

- 344 de decizii de corectare a proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor votării; 

- 22 de decizii privind actualizarea birourilor electorale ale secțiilor de votare din 

străinătate prin completare/suplimentare/înlocuire;  

- 2 decizii privind înființarea birourilor electorale pentru voturile prin corespondență, 

precum și a secțiilor de votare din străinătate care au atribuții privind votul prin 

corespondență; 

- o decizie privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de completare a biroului 

electoral al secţiei de votare din străinătate şi de înlocuire a membrilor acestuia; 

- o decizie privind predarea plicurilor exterioare sigilate primite de la Biroul electoral nr. 

48 pentru secţiile de votare din străinătate către Compania Naţională Poşta Română S.A.; 

- 3 decizii de înlocuire a unor membri în birourile electorale pentru votul prin 

corespondență; 

- o decizie privind stabilirea birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate unde 

buletinele de vot ce vor fi utilizate în străinătate pentru al doilea tur al alegerii 

Președintelui României din anul 2019, nu pot fi predate până n ziua de 21.11.2019, 

inclusiv; 
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- o decizie privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de completare a biroului 

electoral al secţiei de votare din străinătate şi de înlocuire a membrilor acestuia;  

- o decizie privind aplicarea prevederilor art. 43 alin (3) din Legea nr. 370/2004 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- o decizie privind îndreptarea unei erori materiale; 

- 2 decizii privind soluționarea unor contestații. 

 Au fost, de asemenea, întocmite 2.505 procese-verbale de completare și înlocuire a 

membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și un număr de 1.210 

adrese către petenți și alte instituții. 

 Biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate și-a încheiat activitatea la data de 

03.12.2019, cu ocazia predării documentelor prevăzute de lege către Tribunalul București. 

 

4.2.5.Birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate 

 

 Atribuțiile birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate sunt similare cu cele 

ale birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară. 

 Au avut în componență 9 membri, dintre care un președinte, un locțiitor al acestuia și cel 

mult 7 membri propuși de formațiunile politice care participă la alegeri. Conform legii, 

birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate nu puteau funcționa cu mai puțin de 3 

membri.  

 BEC a stabilit prin Decizia nr. 8/D/16.09.2019 modelul declarației de acceptare care 

trebuie completată de fiecare persoană care a fost propusă ca reprezentant al unei formațiuni 

politice în biroul electoral al unei secții de votare din străinătate, conform prevederilor art. 23 

alin. (4) din Legea nr. 370/2004. 

 AEP a stabilit în cadrul Hotărârii nr. 35/2019 că MAE, misiunile diplomatice și oficiile 

consulare vor lua măsurile necesare pentru a asigura comunicarea proceselor-verbale privind 

desemnarea președinților și locțiitorilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din 

străinătate prevăzute în anexa hotărârii, către AEP, Biroul electoral pentru secțiile de votare 

din străinătate, precum şi către formațiunile politice care participă la alegerile pentru 

Președintele României din anul 2019, de îndată ce au fost întocmite. 

Înaintea primului tur al alegerilor, în componența birourilor electorale ale celor 835 de 

secții de votare, pe lângă cele 1.670 de persoane propuse de șefii de misiuni ca președinți și 

locțiitori, au mai fost desemnate ca membri 3.042 de persoane din cadrul misiunilor 

diplomatice și din comunitate (dintre care 91 din Centrala MAE).  

La primul tur de scrutin, în zilele votării au fost operate completări și suplimentări cu 

membri la nivelul a 331 de secții de votare. 

De asemenea, conform proceselor-verbale aprobate de Biroul electoral pentru secţiile de 

votare din străinătate, la primul tur  al alegerilor, în componența celor 835 de secții de votare 

au fost desemnați 2.132 de reprezentanți ai formațiunilor politice (PNL – 547, PSD – 422, 

Alianța USR-PLUS– 742, Alianța UN OM – 208, PMP -171, PPU -10, UDMR -17, PNR -10, 

DL - 5).  

Între cele două tururi de scrutin, având în vedere neprezentarea la secții în primul tur a 

unor membri propuși de formațiunile politice, dar și fluxul semnificativ de alegători, șefii 

misiunilor diplomatice au transmis propuneri de înlocuire a președinților/locțiitorilor 

pentru 25 de secții de votare. 
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Totodată, înaintea celui de al doilea tur al alegerilor, formațiunile politice au înlocuit 

180 de reprezentanți desemnați la primul tur, care au absentat sau nu au confirmat prezența 

la al doilea tur. 

Din Centrala MAE au fost trimiși la al doilea tur de scrutin 89 de diplomați, pentru a face 

parte din birourile secțiilor de votare din străinătate. 

În total, înaintea și în timpul votării la al doilea tur de scrutin au fost operate modificări 

în componența birourilor electorale (completări, înlocuiri, suplimentări) la nivelul a 402 secții 

de votare. 

  

4.2.6.Birourile electorale pentru votul prin corespondenţă  

 

 Conform legii, birourile electorale pentru votul prin corespondenţă au următoarele 

atribuții principale:

− asigură înregistrarea plicurilor exterioare 

transmise de către alegători;  

− asigură desigilarea plicurilor exterioare 

transmise sau depuse de către alegători şi 

verificarea existenței plicurilor interioare și a 

certificatelor de alegător;  

− asigură introducerea în urna de vot a plicurilor 

interioare, până la sfârșitul zilei anterioare 

alegerilor;  

− asigură, în ziua votării, după închiderea 

urnelor, desigilarea plicurilor interioare, 

numărarea voturilor şi consemnarea 

rezultatelor votului prin corespondenţă;  

− înaintează procesele-verbale privind 

consemnarea rezultatelor votului prin 

corespondenţă biroului electoral ierarhic 

superior;  

− soluționează, prin decizie, întâmpinările 

referitoare la propria activitate;  

− îndeplinesc orice alte atribuții le revin, potrivit 

legii. 

 Potrivit art. 8 din Legea nr. 288/2015, birourile electorale pentru votul prin corespondenţă 

funcţionează în subordinea Biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate și sunt 

alcătuite dintr-un preşedinte, un locţiitor al acestuia, care sunt, de regulă, magistraţi sau jurişti, 

precum şi din 7 membri.   

 Potrivit Deciziei nr. 1/24.09.2019 a Biroului electoral pentru secțiile de votare din 

străinătate, s-au înființat 3 birouri electorale pentru votul prin corespondenţă pentru 

alegătorii care au optat pentru transmiterea plicurilor în țară, iar potrivit Deciziei nr. 

5D/28.10.2019, 95 dintre birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate au 

îndeplinit și atribuții pentru birourile electorale pentru votul prin corespondență43.  

 În data de 27.10.2019, ora 10.00, a avut loc desemnarea președinților birourilor electorale 

ale secțiilor de votare pentru votul prin corespondență și a locțiitorilor acestora, prin tragere la 

sorți computerizată, organizată la sediul Biroului electoral pentru secțiile de votare din 

străinătate44. 

 

 
43 Lista acestora poate fi consultată în Anexa nr. 5. 
44 A se vedea ,,Comunicat de presa privind programarea tragerii la sorți computerizate a președinților birourilor 

electorale ale secțiilor de votare pentru votul prin corespondență și a locțiitorilor acestora”, la adresa 

http://www.mae.ro/node/49978 și la adresa http://www.roaep.ro/prezentare/comunicate-de-presa/.  

 

http://www.mae.ro/node/49978
http://www.roaep.ro/prezentare/comunicate-de-presa/
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5. ALTE INSTITUȚII CU ATRIBUȚII ÎN ORGANIZAREA ŞI   

DESFĂȘURAREA ALEGERILOR 
  

5.1.   COMISIILE TEHNICE 

 

 Conform art. 1 și art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 631/2019, pentru coordonarea și 

urmărirea îndeplinirii sarcinilor care revin ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale 

administrației publice centrale, precum și instituțiilor prefectului la alegerile pentru 

Președintele României, s-a constituit Comisia tehnică centrală45 care a avut obligația de a 

informa săptămânal Guvernul în legătură cu stadiul îndeplinirii acțiunilor privind organizarea 

scrutinului.  

 În condițiile în care activitatea Comisiei tehnice centrale s-a limitat la organizarea a două 

video-conferințe, una înaintea primului tur de  scrutin și cea  de-a doua, înaintea celui de–al 

doilea tur, având în vedere rolul de monitorizare a bunei organizări a procesului electoral care 

revine acesteia, AEP a propus în cadrul proiectului Hotărârii Guvernului privind 

stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale 

din anul 202046 ca activitatea comisiei să se desfășoare sub conducerea ministrului afacerilor 

interne și a președintelui AEP. 

 Pentru coordonarea și urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităților administrației 

publice locale și serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de 

specialitate ale administrației publice centrale, au fost constituite comisiile tehnice județene 

și Comisia tehnică a municipiului București47, pe lângă care au funcționat grupuri tehnice 

de lucru48. Comisiile amintite au avut obligația de a informa săptămânal Comisia tehnică 

centrală în legătură cu stadiul pregătirii și organizării scrutinului.  

 

 
45 Condusă de ministrul afacerilor interne. Membri - președintele AEP; secretar de stat pentru ordine publică din 

MAI; secretar de stat pentru relația cu instituțiile prefectului din MAI; reprezentanți, la nivel de secretar de 

stat/subsecretar de stat sau secretar general, ai: Secretariatului General al Guvernului; MAE; Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; Ministerului Finanțelor Publice; Ministerului Muncii și Justiției 

Sociale; Ministerului Educației Naționale; Ministerului Sănătății; INS; Administrației Naționale a Rezervelor de 

Stat și Probleme Speciale;  STS; reprezentanți ai: Agenției Naționale de Presă AGERPRES; Societății Române 

de Televiziune; Societății Române de Radiodifuziune; reprezentanți ai societăților de distribuție și furnizare a 

energiei electrice.  
46 Accesibil la adresa https://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2020/01/HG-masuri-locale-2020.pdf.  
47 Conduse de prefectul județului, respectiv al municipiului București. Membri: subprefectul; secretarul județului, 

respectiv secretarul general al municipiului București; directorul executiv al direcției regionale/județene de 

statistică; directorul general al direcției regionale a finanțelor publice/șeful administrației județene a finanțelor 

publice, după caz; inspectorul-șef al inspectoratului județean de poliție, respectiv directorul general al Direcției 

Generale de Poliție a Municipiului București; inspectorul-șef al inspectoratului pentru situații de urgență județean, 

respectiv inspectorul-șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Municipiului București; șeful structurii 

județene de administrare a bazelor de date de evidență a persoanelor, respectiv a municipiului București; șeful 

serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor; inspectorul-șef al inspectoratului de jandarmi 

județean, respectiv directorul general al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București; inspectorul 

general al inspectoratului școlar județean, respectiv al municipiului București; directorul direcției de sănătate 

publică a județului, respectiv al Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București; reprezentantul teritorial 

al STS; reprezentantul AEP; reprezentanți teritoriali ai societăților de distribuție și furnizare a energiei electrice; 

corespondentul teritorial al Agenției Naționale de Presă AGERPRES.  
48 Conduse de subprefect. 

https://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2020/01/HG-masuri-locale-2020.pdf
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5.2.   MINISTERUL AFACERILOR INTERNE49 

 

 Conform art. 16 alin. (7), art. 33 alin. (1) art. 51 alin. (3) și art. 67 alin. (12) din Legea 

nr. 370/2004, art. 3 și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 631/2019, MAI, prin structurile sale, 

aduce la îndeplinire următoarele atribuții: 

− organizează, cu sprijinul AEP, instruirea 

prefecților și a subprefecților cu privire la 

organizarea și desfășurarea alegerilor; 

− asigură personalul tehnic auxiliar necesar 

pentru sprijinirea activității birourilor 

electorale județene, a birourilor electorale ale 

sectoarelor municipiului București și  BEC;  

− menține și asigură ordinea publică în zona 

secțiilor de votare și paza sediilor AEP, BEC, 

și ale celorlalte birouri electorale din țară, pe 

durata perioadei electorale; 

− asigură securitatea dosarelor întocmite de 

birourile electorale din țară, pe timpul 

transportului acestora la birourile electorale, 

respectiv la BEC, precum și securitatea pe 

timpul tipăririi, transportului și depozitării 

buletinelor de vot și a celorlalte materiale 

necesare votării; 

− asigură securitatea proceselor-verbale 

întocmite de birourile electorale, pe timpul 

transportului acestora la Curtea 

Constituțională. 

 

 De asemenea, prefecții au următoatele 

atribuții: 

− organizează, cu sprijinul filialelor și birourilor 

județene ale AEP, instruirea primarilor și a 

secretarilor comunelor, orașelor și 

municipiilor cu privire la sarcinile ce le revin 

în vederea organizării și desfășurării în bune 

condiții a alegerilor; 

− confecționarea ștampilelor birourilor 

electorale județene, ale birourilor electorale ale 

sectoarelor municipiului București, a 

ștampilelor de control ale birourilor electorale 

ale secțiilor de votare se realizează prin grija 

prefecților; 

− asigură, împreună cu președinții consiliilor 

județene, sediile și dotarea tehnico-materială 

ale birourilor electorale județene; 

− elaborează graficul de distribuire a buletinelor 

de vot, precum și a celorlalte materiale 

necesare desfășurării procesului electoral pe 

care îl supun aprobării birourilor electorale 

județene și birourilor electorale ale sectoarelor 

municipiului București. 

În vederea exercitării atribuțiilor mai sus menționate, la nivelul MAI a fost aprobat Planul 

general de măsuri privind aplicarea măsurilor din competența structurilor MAI, în contextul 

desfășurării procesului electoral pentru alegerea Președintelui României, care a stabilit 

responsabilitățile concrete pentru structurile implicate, activitățile ce se impun a fi desfășurate, 

precum și modalitățile de cooperare, raportare și coordonare a misiunilor. De asemenea, a 

stabilit o serie de paliere ierarhice pentru gestionarea problematicii de referință, la nivelul 

unităților teritoriale (județene), al inspectoratelor generale, respectiv al aparatului central al 

MAI.  

În conformitate cu prevederile Planului general menționat, inspectoratele 

generale/similare, au elaborat propriile planuri de măsuri, contextualizate organizării 

procesului electoral, asigurându-se astfel completarea cadrului dispozițional pentru 

menținerea, asigurarea și, după caz, restabilirea ordinii publice pe timpul campaniei electorale 

și în ziua votării, protecția sediilor birourilor electorale și secțiilor de votare, asigurarea 

securității buletinelor de vot și a tuturor celorlalte materiale și înscrisuri gestionate în cadrul 

procesului de vot, precum și asigurarea măsurilor de prevenire și intervenție în situații de 

urgență. 

 
49 Informații preluate din Adresa MAI nr. 91899 din 10.01.2020, înregistrată la AEP cu nr. 29483 din 17.01.2020. 
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 Coordonarea activităților 

Comisia tehnică centrală a fost constituită sub autoritatea ministrului afacerilor interne, 

din aceasta făcând parte și secretarul de stat pentru ordine și siguranță publică și secretarul de 

stat pentru relația cu instituțiile prefectului.  

Coordonarea activităților la nivel județean/al municipiului București s-a asigurat de către 

comisii tehnice județene, respectiv Comisia tehnică a municipiului București, sub autoritatea 

prefecților. 

La nivelul MAI, coordonarea integrată a activităților și misiunilor specifice s-a asigurat de 

către Grupa de coordonare „Alegeri Prezidențiale 2019”, constituită din reprezentanți cu funcții 

de decizie din cadrul structurilor aparatului central, respectiv din cadrul inspectoratelor 

generale/similare cu responsabilități în desfășurarea procesului electoral.  

La nivelul structurilor MAI județene/ale municipiului București, a funcționat Grupa MAI - 

Alegeri Prezidențiale 2019, pentru asigurarea caracterului integrat al aplicării măsurilor pentru 

gestionarea climatului de ordine publică, monitorizarea, centralizarea și comunicarea integrată a 

datelor de interes operativ referitoare la evenimentele și misiunile din competență. 

În scopul pregătirii efectivelor angrenate în misiunile din competența structurilor MAI în 

ziua alegerilor, atât la nivel central (MAI), cât și al structurilor subordonate (inspectorate generale) 

au fost desfășurate ședințe de lucru, inclusiv în format de videoconferințe. 

În vederea realizării și îndeplinirii atribuțiilor ce revin acestora, MAI a transmis instituțiilor 

prefectului un număr de 13 circulare având ca obiect:  

− punerea în aplicare a măsurilor stabilite în responsabilitatea prefectului și a instituției 

prefectului prin actele normative ce reglementează organizarea și desfășurarea procesului 

electoral;  

− monitorizarea atentă de către prefect a îndeplinirii de către autoritățile administrației 

publice locale a atribuțiilor ce le revin potrivit legii, pe durata întregii perioade electorale; 

− transmiterea la nivel central a eventualelor probleme de ordin organizatoric apărute în 

derularea procesului de votare, care aparțin domeniului de competență al instituției 

prefectului, etc. 

Totodată, în ziua alegerilor, atât la primul, cât și la cel de-al doilea tur de scrutin, au fost 

organizate câte două videoconferințe cu structurile teritoriale, în scopul verificării modului 

de adoptare a măsurilor din competență, astfel cum sunt prevăzute de actele normative în vigoare 

și de cadrul dispozițional intern elaborat la nivelul MAI. 

 

Identificarea amenințărilor și vulnerabilităților privind procesul electoral 

La nivelul MAI au fost derulate, cu implicarea tuturor structurilor cu competențe în planul 

ordinii și siguranței publice, activități pentru identificarea amenințărilor și vulnerabilităților cu 

privire la principalele riscuri la adresa ordinii publice, pentru fiecare județ.  

Analiza datelor și informațiilor deținute, precum și evaluarea preliminară a situației 

operative, respectiv a evenimentelor derulate pe segmentul manifestărilor subscrise campaniei 

electorale, nu au relevat situații potențiale de risc major, cu incidență asupra climatului de ordine 

și siguranță publică. în contextul procesului electoral.  
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Activități pentru asigurarea protecției şi ordinii publice  

Începând cu data de 30.08.2019, au fost instituite măsuri pentru asigurarea protecției şi 

ordinii publice la sediul AEP și BEC și, ulterior, la sediile birourilor electorale județene, respectiv 

de la nivelul sectoarelor municipiului București, inclusiv al Biroului electoral pentru secțiile de 

votare din străinătate. 

Au fost efectuate controale/verificări tehnice de specialitate în domeniul asigurării 

protecției localurilor de vot, premergător desfășurării activităților în aceste spații, pentru a 

verifica condițiile pe care trebuie să le îndeplinească locațiile secțiilor de votare, din punct de 

vedere al măsurilor de protecție şi securitate, de către structurile teritoriale care asigură efectivele 

destinate protecției acestora, împreună cu primarii. Au fost desfășurate controale de prevenire 

a situațiilor de urgență premergător desfășurării activității în locațiile secțiilor de votare, la 

toate cele 18.748 secții de votare din cele 14.432 de locații. 

Pe timpul tipăririi/confecționării, transportului şi depozitării acestora, MAI a asigurat 

securitatea buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare votării, alocând resursele 

necesare în vederea prevenirii unor situații de risc în planul ordinii publice și securității proceselor 

specifice. 

Au fost stabilite, împreună cu autoritățile administrației publice locale, măsurile necesare 

pentru asigurarea integrității panourilor, afișelor electorale și a altor materiale de propagandă 

electorală amplasate în locuri autorizate. În preziua și ziua votării, MAI a asigurat măsurile de 

protecție a birourilor secțiilor de votare, menținerea ordinii publice și constituirea rezervelor 

de intervenție/echipelor operative și de specialiști.  

Pentru asigurarea în condiții de normalitate a procesului electoral în data de 10.11.2019, 

la nivelul MAI au fost angrenate 36.933 de efective pentru asigurarea protecției localurilor de 

vot și secțiilor de votare, dar și forțe care au acționat complementar, folosite pentru constituirea 

rezervei de intervenție, echipelor operative/echipelor de specialiști și efectivelor pentru 

menținerea ordinii publice. 

Totodată, în considerarea volumului și complexității activităților specifice, la nivelul MAI, 

au fost desemnați reprezentanți din cadrul Corpului de Control al Ministrului Afacerilor Interne 

și inspectoratelor generale ale poliției, jandarmeriei și poliției de frontieră, care să asigure 

sprijinirea activităților desfășurate la nivelul Grupelor MAI - Alegeri Prezidențiale 2019, 

precum și facilitarea comunicării intra și interinstituționale. 

Pentru eficientizarea fluxului informațional-decizional, de comun acord cu STS, s-a 

asigurat accesul, instruirea și operarea SIMPV de către personalul desemnat de la nivelul 

structurilor MAI județene/ale municipiului București. 

După încheierea procesului de votare din data 10.11.2019, efectivele MAI au asigurat 

paza transporturilor dosarelor de la secțiile de votare la birourile electorale județene/ale 

sectoarelor municipiului București.  

Instituirea măsurilor de ordine publică și asigurarea protecției sediilor AEP, BEC, sediilor 

birourilor electorale județene/ale sectoarelor municipiului București, Biroului electoral pentru 

secțiile de votare din străinătate, au continuat și pe parcursul turului al doilea al alegerilor 

prezidențiale. În preziua și în ziua votării, MAI a asigurat măsuri de protecție și ordine publică 

la același număr de localuri, respectiv secții de votare din țară ca la primul tur. 

Pentru asigurarea în condiții de normalitate a procesului electoral în data de 24.11. 2019, la 

nivelul MAI au fost angrenate 37.812 efective. 
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Prin intermediul structurilor de specialitate, s-a continuat activitatea de mediatizare și 

informare publică a populației cu privire la respectarea legislației electorale, precum și 

măsurile dispuse la nivelul MAI pentru desfășurarea în condiții de siguranță a procesului 

electoral.  

Posibilele fapte de fraudă electorală sesizate pe parcursul campaniei și procesului 

electoral aferente celor două tururi de scrutin au fost implementate în Sistemul Informatic de 

Management Integrat al Evenimentelor de Ordine Publică (SIMIEOP), gestionat la nivelul MAI, 

și au fost dispuse măsuri pentru verificarea aspectelor semnalate. 

După încheierea procesului de votare din data 24.11.2019, efectivele MAI au asigurat 

securitatea transporturilor dosarelor de la secțiile de votare la birourile electorale 

județene/ale sectoarelor municipiului București.  

Măsurile organizatorice dispuse la nivelul MAI, respectiv adaptarea/redimensionarea 

dispozitivelor de ordine publică și intervenție în corelare cu evaluările permanente ale riscurilor 

la adresa ordinii publice, au asigurat derularea întregului proces electoral în condiții de 

normalitate. 

Cooperarea structurilor MAI, cu celelalte instituții cu responsabilități în gestionarea 

procesului electoral (AEP, BEC și celelalte instituții reprezentate în cadrul Comisiei Tehnice 

Centrale/comisiilor tehnice județene) s-a desfășurat în parametri optimi de operativitate și 

eficiență, fără a fi înregistrate sincope majore. 

Întregul proces electoral s-a derulat într-un climat general de normalitate, fără a fi 

înregistrate evenimente care să pună în pericol siguranța cetățeanului ori legalitatea exercitării 

votului. 

 

5.3.   SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE50 

 

 Art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 631/2019, a stabilit că STS duce la îndeplinire 

următoarele măsuri tehnice principale:

− asigură aplicații informatice conform 

cerințelor operaționale furnizate de AEP; 

− asigură echipamente informatice și de 

comunicații pentru implementarea și 

funcționarea sistemelor informatice utilizate 

în procesul electoral, precum și pentru 

asistența tehnică necesară acestora; 

− asigură serviciile de telefonie specială și de 

comunicații de voce și date, necesare 

birourilor electorale din țară; 

− asigură terminalele informatice necesare 

SIMPV, înregistrării video-audio a 

operațiunilor efectuate de către membrii 

birourilor electorale ale secțiilor de votare 

pentru numărarea voturilor, precum și 

 
50 Informații preluate din Adresa STS nr. 105880 din 10.01.2020, înregistrată la AEP cu nr. 29477 din 1301.2020. 

fotografierii proceselor- verbale privind 

consemnarea rezultatelor votării; 

− asigură terminalele informatice pentru 

secțiile de votare organizate în străinătate 

care să permită preluarea electronică a 

semnăturilor alegătorilor; 

− asigură, la nivelul fiecărui județ, 

constituirea, dotarea și funcționarea unor 

centre de intervenție operativă pentru 

remedierea eventualelor disfuncționalități 

ale SIMPV; 

− asigură dotarea și funcționarea Centrului de 

suport tehnic prin care furnizează asistență 

tehnică pentru operatorii de calculator din 

secțiile de votare. 
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Asigurarea serviciilor de telefonie specială şi de comunicații de voce şi date pentru 

birourile electorale  

  Au fost întreprinse măsurile necesare pentru asigurarea serviciilor de telefonie specială 

şi de comunicații de voce şi date la BEC, birourile electorale județene, birourile electorale ale 

sectoarelor Municipiului Bucureşti, biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, 

precum şi pentru birourile electorale pentru votul prin corespondenţă organizate în țară. În 

aceste locații au fost instalate și operaționalizate dispozitive de comunicații și tehnologia 

informației pentru statisticienii din stațiile de prelucrare înființate pe lângă birourile electorale. 

De asemenea, au fost asigurate servicii de comunicații de voce pentru președinții birourilor 

electorale ale celor 18.748 secții de votare organizate în ţară. 

 

Asigurarea funcţionării SIMPV 

 STS a asigurat implementarea şi gestionarea Sistemului informatic de monitorizare a 

prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, conform cerinţelor operaţionale stabilite de 

către AEP prin Normele metodologice aprobate prin Hotărârea nr. 36/2019, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 Prezentăm mai jos o serie de date tehnice privind funcționarea SIMPV: 

 

▪ Sistemul Informatic Central 

 La nivel de infrastructură fizică, Sistemul Informatic Central (SIC) a fost realizat cu 

echipamente de procesare, stocare, memorare, interfețe de rețea și comunicații de înaltă 

performanță. Fiecare echipament hardware utilizat în realizarea SIC a dispus de redundanță 

internă sau de un echipament echivalent cu rol de preluare a sarcinilor de lucru ale acestuia în 

caz de defecțiune. Comunicația între echipamentele SIC s-a realizat prin conexiuni redundante 

de mare viteză. 

▪ Infrastructura de comunicații 

 Realizarea conexiunii dintre aplicația informatică - ADV instalată pe terminalul distribuit 

operatorilor de calculator din secțiile de votare și Sistemul Informatic Central al SIMPV s-a 

realizat peste infrastructura de date a operatorilor publici de comunicații mobile interconectată 

cu SIC.  

 În perioada de pregătire a procesului electoral, STS a executat activități de actualizare a 

soluțiilor privind acoperirea cu servicii de comunicații de date mobile și voce la nivel național, 

prin efectuarea de recunoașteri în teren, atât în locațiile în care au funcționat la procesul 

electoral anterior secţii de votare, cât şi în locaţii noi.  

 Pentru asigurarea infrastructurii de comunicații necesară funcționării SIMPV, specialiștii 

STS au instalat echipamente tehnice pentru îmbunătățirea semnalului în 7.319 locații din cele 

18.748 secții de votare (4.570 routere 3G/4G şi 2.749 Acces Point Wi-Fi). 

 Pe timpul desfășurării procesului electoral, în situația apariției unor disfuncționalității ale 

SIMPV, președinții birourilor electorale ale secţiilor de votare au avut posibilitatea de a 

verifica, prin intermediul terminalului telefonic pus la dispoziție de către STS, dacă alegătorii 

care s-au prezentat în secția de votare au avut drept de vot, prin utilizarea serviciului de tip 

USSD. 

 Specialiștii STS au activat, începând cu data de 01.10.2019, Centrul de suport tehnic, au 

dezvoltat şi au pus la dispoziția reprezentanților MAE o aplicație informatică prin intermediul 
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căreia s-a putut realiza optimizarea alegerii operatorului mobil de comunicații prin intermediul 

căruia s-au asigurat serviciile de date mobile în secţiile de votare din străinătate.  

 

▪ Aplicația informatică pentru verificarea dreptului de vot - ADV 

 Specialiștii STS au dezvoltat, conform cerințelor operaționale stabilite de către AEP, 

aplicația informatică ADV, care a asigurat următoarele funcționalități: 

− facilitarea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru exercitarea 

dreptului de vot; 

− semnalarea cazurilor în care datele de identificare ale alegătorilor care se prezintă la vot 

figurează deja ca fiind înscrise în SIMPV; 

− semnalarea cazurilor în care persoanele care se prezintă la vot nu au drept de vot sau 

figurează cu interdicții de exercitare a dreptului de vot; 

− semnalarea cazurilor în care este posibil ca actele de identitate ale alegătorilor să se afle 

în afara perioadei de valabilitate; 

− asigurarea unicității înscrierii în listele electorale; 

− agregarea datelor statistice privind prezența alegătorilor la vot; 

− asigurarea recepționării de mesaje şi informări ale birourilor electorale; 

− asigurarea înregistrării audio-video neîntreruptă a operațiunilor efectuate de către 

membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru numărarea voturilor; 

− asigurarea întocmirii, în format electronic, a proceselor-verbale privind consemnarea 

rezultatelor votării la nivelul secţiilor de votare, precum şi verificarea electronică a 

corectitudinii corelațiilor dintre datele ce urmau a fi completate în procesele-verbale 

privind consemnarea rezultatelor votării; 

− asigurarea fotografierii proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, 

întocmite pe suport de hârtie; 

− asigurarea preluării semnăturii alegătorilor pe terminalul informatic şi generarea listelor 

suplimentare electronice, pentru secţiile de votare din străinătate. 

 

 Totodată, a fost pusă la dispoziția birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă 

din țară, precum şi a secţiilor de votare din străinătate care au avut atribuții pentru votul prin 

corespondenţă, o versiune a aplicației informatice care a permis scanarea codurilor de 

bare înscrise pe plicurile exterioare prin care a fost transmis votul prin corespondenţă. 

 Prin intermediul platformei Support-SIMPV s-a asigurat accesul personalului desemnat 

de Centrul Național de Conducere Integrată din cadrul MAI la secțiunea destinată notificărilor 

de fraudă, pentru alegătorii înregistrați în SIMPV. 

 O altă facilitate pusă la dispoziție, a reprezentat-o postarea pe site-ul BEC a fotografiilor 

realizate prin intermediul aplicației informatice ADV a proceselor-verbale întocmite în secția 

de votare, după semnarea acestora de către membrii biroului electoral al secției de votare. 

 De asemenea, a fost asigurată postarea pe site-ul AEP a prezenței alegătorilor la vot, 

evidențiată în timp real până la nivel de secție de votare, precum şi postarea, după încheierea 

votării, a proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării completate de operatorii 

de calculator în ADV. 
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Asigurarea funcţionării SICPV și a duplicatelor bazelor de date într-o 

infrastructură la sediul BEC 

 În conformitate cu prevederile art. 103. alin. (1) lit. r) din Legea nr. 208/2015, STS a 

dezvoltat Sistemul informatic pentru centralizarea proceselor-verbale (SICPV), aplicațiile 

informatice utilizate de BEC pentru centralizarea rezultatelor votării şi a asigurat 

echipamentele şi serviciile informatice necesare utilizării acestora. 

 La alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019, STS a asigurat funcționarea în 

sediul BEC a unei infrastructuri informatice care a avut următoarele atribuții: 

− funcționarea aplicației de centralizare a datelor din procesele-verbale privind 

consemnarea rezultatelor votării;  

− stocarea în timp real a duplicatelor bazelor de date generate de Sistemul informatic de 

monitorizare a prezenței la vot şi de prevenire a votului ilegal, precum şi a logurilor 

mașinilor pe care rulează acesta, pentru facilitarea analizei şi transparenței acestora.  

 

 Infrastructura informatică a cuprins servere, sisteme de stocare a datelor, echipamente de 

comunicații şi de securitate, precum şi licențe şi aplicații informatice, asigurate, instalate şi 

configurate de STS, conform cerințelor operaționale ale AEP. 

 STS a asigurat asistenţa şi suportul tehnic pentru funcţionarea echipamentelor şi 

aplicaţiilor informatice enumerate mai sus. 

 STS a asigurat aplicaţiile şi serviciile informatice utilizate de BEC pentru centralizarea 

rezultatelor votării, precum şi echipamentele informatice necesare. Acestea au funcţionat în 

cadrul infrastructurii informatice de la sediul BEC, cu asigurarea redundanţei în centrul de date 

al STS. 

 Specialiştii STS au participat la instruirea personalului INS cu privire la modul de lucru 

cu aplicaţia utilizată pentru centralizarea rezultatelor votării şi au pus la dispoziţia acestora 

terminale informatice pentru testarea sistemului. În perioada 21-23 octombrie 2019 a avut loc, 

la Sinaia, întâlnirea cu directorii direcțiilor teritoriale de statistică, specialiști din cadrul INS, 

reprezentanți ai STS, la care a participat și președintele AEP, domnul Constantin-Florin 

Mitulețu-Buică.  

 

 Centrul de suport tehnic 

 STS a constituit, la nivelul fiecărui judeţ, centre de intervenţie operativă pentru 

remedierea eventualelor disfuncţionalităţi ale SIMPV.  

 În conformitate cu prevederile  art. 5 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 631/2019 şi 

ale Hotărârii AEP nr. 39/2019, instituţia a operaţionalizat Centrul de suport tehnic prin care a 

furnizat asistenţă tehnică preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi operatorilor 

de calculator.  

 Specialiştii STS au asigurat monitorizarea tehnică a funcționării serviciilor de voce și 

date asigurate pentru BEC, birourile electorale judeţene, biroul electoral pentru secţiile de 

votare din străinătate şi birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru 

stațiile de prelucrare a datelor constituite pe lângă aceste birouri electorale, precum și pentru 

serviciile asigurate la sediile secţiilor de votare din ţară. 

 

   



 

67 
 

 Securitatea sistemelor informatice 

 Măsurile implementate de către STS au fost măsuri de tip defensiv și au avut ca scop 

asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității comunicațiilor și informațiilor 

tranzitate/stocate prin sistemele informatice și de comunicații destinate celor două procese 

electorale. Principalele servicii și măsuri aplicate pentru asigurarea unui nivel ridicat de 

securitate cibernetică au fost următoarele: 

− furnizarea serviciilor de acces la Internet în sediile în care s-au desfășurat activitățile 

destinate organizării procesului electoral, utilizând soluții redundante, în vederea 

asigurării disponibilității serviciilor. Rețeaua de acces la mediul Internet asigurată de STS 

a fost protejată prin echipamente de tip UTM (Unified Threat Management) dispuse 

redundant, care beneficiau de actualizări pentru modulele proprii de securitate și de 

semnături antivirus procesate de soluții de tip Sandbox; 

− asigurarea unui grad ridicat de disponibilitate a serviciilor prin implementarea la nivelul 

STS a unui sistem de protecție Anti DDoS dedicat; 

− implementarea configurațiilor specifice de securitate la nivelul infrastructurii de 

comunicații și a serverelor de aplicații; 

− asigurarea serviciilor de audit și evaluări de securitate prin auditarea și scanarea de 

vulnerabilități a sistemelor informatice şi de comunicații destinate procesului electoral; 

− asigurarea serviciilor de management a evenimentelor de securitate cibernetică, prin 

monitorizarea și jurnalizarea evenimentelor de securitate a sistemelor informatice și de 

comunicații asigurate, inclusiv pentru pagina web: https://prezenta.bec.ro; 

− asigurarea serviciilor de gestionare a incidentelor și vulnerabilităților de securitate 

cibernetică și realizarea analizei riscurilor de securitate la adresa sistemelor informatice 

și de comunicații specifice procesului electoral; 

− realizarea schimbului informațional pentru asigurarea securității cibernetice pe canale de 

comunicații dedicate cu celelalte instituții implicate în desfășurarea procesului electoral; 

− asigurarea suportului tehnic prin intermediul personalului specializat și întreprinderea de 

măsuri imediate de prevenire, remediere, avertizare și alertare la apariția oricărei 

potențiale vulnerabilități, eveniment sau incident de securitate cibernetică; 

− au fost elaborate instrucțiuni de securitate pentru SIMPV și SICPV (documente 

avizate/aprobate de către conducerile AEP și STS) și rapoarte interne de analiză de risc 

(pentru serviciile și sistemele de telecomunicații speciale utilizate), precum și rapoarte 

de evaluare a modului de implementare a măsurilor de securitate în SIMPV și SICPV 

(aprobate doar la nivelul STS); 

− conform cerințelor formulate prin Decizia BEC nr. 77/D/31.10.2019, STS a luat măsuri 

de ordin tehnic pentru asigurarea accesului experților desemnați de către formațiunile 

politice și candidații independenți pentru vizualizarea duplicatelor bazelor de date 

SIMPV și SICPV, precum și a log-urile mașinilor de pe care funcționează acestea, în 

condiții de securitate. 

 Nu au fost înregistrate incidente de securitate cibernetică asupra sistemelor informatice 

și de comunicații administrate de către STS. 

 

  

  

https://prezenta.bec.ro/
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 Măsuri organizatorice 

 În conformitate cu prevederile Normelor metodologice aprobate prin Hotărârea AEP nr. 

36/2019, personalul STS a participat la selecția şi instruirea a 8.400 de persoane care au depus 

cereri pentru desemnarea ca operator de calculator. 

  STS a achiziționat 6.500 terminale informatice care să îndeplinească cerințele 

operaţionale furnizate de AEP de preluare a semnăturii alegătorului pentru cele 835 de birouri 

electorale ale secţiilor de votare organizate în străinătate. Terminalele informatice au fost 

configurate şi distribuite împreună cu materialele aferente (suport tabletă, stylus, coală A3 

pentru realizarea fotografiei) şi echipamentele de comunicaţii (routere), cu sprijinul MAE, către 

reprezentanţele misiunilor diplomatice, în perioada 08-22.10.2019. Pentru fiecare secție de 

votare din străinătate au fost asigurate în medie câte 8 terminale informatice, care, în 

funcție de decizia președintelui secției de votare, puteau funcționa simultan în cazul unui aflux 

mare de alegători.  

 Începând cu data de 14.10.2019, specialiştii instituţiei au examinat în sistem online, prin 

intermediul platformei de instruire ILIAS, un număr de 7.800 de persoane care au depus cereri 

pentru desemnarea ca membru-operator de calculator în secţiile de votare din străinătate. 

 În perioada 21.10-09.11.2019, STS a asigurat distribuirea echipamentelor către 

persoanele desemnate ca operatori de calculator în secţiile de votare din ţară, precum şi 

instruirea acestora.  

 Începând cu data de 27.10.2019, au fost predate terminalele telefonice către preşedinţii 

secţiilor de votare din ţară, totodată făcându-se şi instruirea acestora privind funcţionarea 

SIMPV şi atribuţiile ce urmau a fi îndeplinite de operatorii de calculator. 

 Specialiştii STS au realizat filme de prezentare a modului de lucru cu aplicaţia ADV şi 

materiale informative destinate operatorilor de calculator, care au fost postate pe site-ul STS şi 

pe platforma de instruire online ILIAS.  

 În perioada 29.10-03.11.2019, personalul STS, cu sprijinul personalului AEP, MAE și 

INS, a organizat un număr de 110 sesiuni de instruire în sistem videoconferinţă, la care au 

participat aproximativ 6.000 de persoane desemnate ca membri-operatori de calculator 

pentru secțiile de votare din străinătate. 

 STS a organizat simulări naţionale în zilele de 28.10.2019 şi 31.10.2019, la care au 

participat operatorii de calculator desemnaţi în secţiile de votare din ţară şi o parte din membrii-

operatori de calculator din străinătate, iar în data de 03.11.2019 o simulare destinată doar 

membrilor-operatori de calculator din străinătate, pentru verificarea deprinderilor 

acumulate de aceştia în operarea aplicaţiei ADV. 

 

5.4.   INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ51 

 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 370/2004, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare și ale art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 631/2019, INS și direcțiile 

teritoriale de statistică au desfășurat următoarele activități: 

 
51 Informații preluate din Adresa INS nr.  1127 din 10.01.2020, înregistrată la AEP cu nr. 29479 din 15.01.2020. 
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− a asigurat statisticienii necesari pentru 

operațiunile tehnice de consemnare și 

centralizare a rezultatelor alegerilor; 

− a asigurat dotarea cu echipamente, tehnică 

de calcul și consumabile a stațiilor de 

centralizare a rezultatelor alegerilor 

organizate la nivelul BEC, birourilor 

electorale județene, Biroului electoral pentru 

secțiile de votare din străinătate și birourilor 

electorale ale sectoarelor municipiului 

București; 

− a realizat instruirea personalului implicat în 

efectuarea operațiunilor tehnice pentru 

stabilirea rezultatelor alegerilor; 

− a asigurat editarea și tipărirea proceselor-

verbale pentru constatarea rezultatelor 

alegerilor la R.A. ,,Monitorul Oficial”. 

 

 

 În etapa de pregătire, reprezentanții INS au participat la mai multe ședințe de lucru alături 

de reprezentanții AEP și cei ai STS în cadrul cărora au fost stabilite fluxurile de lucru necesare 

și specificațiile operaționale ale aplicației de centralizare a rezultatelor din procesele-verbale.  

 De asemenea, specialiștii INS au asigurat activitățile de testare și exploatare a soluției 

informatice de procesare a a proceselor-verbale din secții, precum şi coordonarea stațiilor de 

centralizare constituite la nivel teritorial. Specialiștii INS din teritoriu au participat, pe 

domeniul lor de competență, la instruirile organizate pentru președinții secțiilor de votare, iar 

în timpul centralizării rezultatelor alegerilor au asigurat îndrumarea birourilor electorale ale 

secțiilor de votare în cazul solicitărilor venite prin sistemul call-center. 

 Pe parcursul derulării acțiunilor de organizare şi desfășurare a alegerilor pentru alegerea 

Președintelui României, toate problemele au fost depășite, la acest lucru contribuind și 

colaborarea foarte bună între specialiștii INS și cei ai celorlalte instituţii implicate. 

 

5.5.   REGIA AUTONOMĂ ,,MONITORUL OFICIAL”, COMPANIA NAȚIONALĂ  

,,IMPRIMERIA NAȚIONALĂ” - S.A., REGIA AUTONOMĂ ,,MONETĂRIA 

STATULUI”  

 

 Atribuțiile Regiei Autonome ,,Monitorul Oficial” sunt stabilite de art. 13 alin. (1) și (2) 

din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 32 alin. (2) și (3), art. 33 

alin. (2), art. 71 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare.Potrivit acestora, la data de 28.09.2019, Regia Autonomă ,,Monitorul Oficial” a 

prezentat membrilor BEC machetele buletinului de vot prin corespondență care va fi folosit la 

alegerile pentru Președintele României din anul 2019. În ședința din 21.10.2019, în 

conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea nr.370/2004 republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, reprezentantul R.A. Monitorul Oficial a prezentat membrilor BEC 

macheta buletinului de vot pentru alegerea Președintelui României – Turul I și macheta 

buletinului de vot utilizat în străinătate pentru alegerea Președintelui României – Turul I. 

 De asemenea, Regia Autonomă ,,Monitorul Oficial”a asigurat imprimarea buletinelor de 

vot, a tipizatelor prevăzute de lege, precum și a broșurilor destinate birourilor electorale. 

 Confecționarea timbrelor autocolante a fost asigurată de Compania Națională 

,,Imprimeria Națională” - S.A. 

 În conformitate cu art. 33 alin. (2) din Legea nr. 370/2004 republicată, cu modificările 

ulterioare, confecționarea ştampilelor cu mențiunea „VOTAT” din țară şi din străinătate a fost 

asigurată de către de Regia Autonomă ,,Monetăria Statului”. 
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5.6.   MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE52  

 

 Conform prevederilor Legii nr. 370/2004 și ale art. 10  alin. (5), art. 12 din Hotărârea 

Guvernului nr. 631/2019, MAE:

− asigură sprijinul logistic necesar Biroului 

electoral pentru secțiile de votare din 

străinătate, misiunilor diplomatice și oficiilor 

consulare pentru pregătirea și organizarea 

alegerilor; 

− asigură sediul și dotarea tehnico-materială ale 

Biroului electoral pentru secțiile de votare din 

străinătate și ale birourilor electorale pentru 

votul prin corespondență; 

− împreună cu misiunile diplomatice și oficiile 

consulare, ia măsuri pentru identificarea de 

spații adecvate pentru sediile secțiilor de 

votare din străinătate, precum și pentru 

obținerea acordului autorităților din statele 

străine pentru organizarea acestora pe teritoriul 

lor; 

− asigură organizarea și dotarea secțiilor de 

votare din străinătate; 

− asigură confecționarea ștampilelor Biroului 

electoral pentru secțiile de votare din 

străinătate și birourilor electorale pentru votul 

prin corespondență, precum și a ștampilelor de 

control ale birourilor electorale ale secțiilor de 

votare din străinătate; 

− asigură serviciile de comunicații de voce și 

date, necesare birourilor electorale ale secțiilor 

de votare din străinătate; asigură distribuirea 

terminalelor informatice furnizate de STS 

către birourile electorale ale secțiilor de votare 

organizate în străinătate; 

− ia măsuri, împreună cu  AEP, pentru 

informarea cetățenilor români cu drept de vot 

cu domiciliul sau reședința în străinătate 

privind modalitățile de exercitare a dreptului 

de vot; 

− comunică AEP, în timp util, necesarul de 

buletine de vot, ștampile cu mențiunea 

,,VOTAT” și timbre autocolante care sunt 

folosite la secțiile de votare din străinătate; 

− asigură distribuirea către președinții birourilor 

electorale ale secțiilor de votare din străinătate 

a materialelor electorale; 

− asigură, prin bugetul propriu, din bugetul de 

stat, sumele necesare pentru acoperirea 

cheltuielilor pentru ambalarea, transportul și 

distribuirea către birourile electorale ale 

secțiilor de votare din străinătate, a  buletinelor 

de vot, ștampilelor de control, ștampilelor cu 

mențiunea ,,VOTAT", precum și a celorlalte 

materiale, documente și tipizate prevăzute de 

lege pentru desfășurarea procesului electoral în 

străinătate, precum și pentru serviciile de 

comunicații din străinătate; 

− asigură centralizarea și transmiterea către 

Biroul electoral pentru secțiile de votare din 

străinătate a listei cu persoanele propuse a fi 

desemnate președinți, locțiitori și membri în 

birourile electorale ale secțiilor de votare din 

străinătate;   

− asigură, împreună cu AEP, cu sprijinul INS, 

personalul tehnic auxiliar necesar Biroului 

electoral pentru secțiile de votare din 

străinătate și birourilor electorale pentru votul 

prin corespondență constituite în țară; 

− asigură centralizarea sumelor necesare pentru 

organizarea secțiilor de votare din străinătate și 

a sumelor necesare plății indemnizațiilor și 

cheltuielilor de protocol cuvenite membrilor 

Biroului electoral pentru secțiile de votare din 

străinătate, membrilor birourilor electorale 

pentru votul prin corespondență, personalului 

tehnic auxiliar al Biroului electoral pentru 

secțiile de votare din străinătate și al birourilor 

electorale pentru votul prin corespondență, 

președinților, locțiitorilor și membrilor 

birourilor electorale ale secțiilor de votare din 

străinătate.

 

 
52 Informații preluate din Adresa MAE nr.A/926 din 27.01.2020, înregistrată la AEP cu nr. 29481 din 30.01.2020. 
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În vederea aducerii la îndeplinire a atribuțiilor mai sus menționate, la data de 05.09.2019, 

prin ordin al ministrului afacerilor externe, a fost constituit Grupul de lucru pentru gestionarea 

atribuțiilor MAE în vederea pregătirii, organizării și desfășurării alegerilor pentru 

Președintele României din 2019, aflat în coordonarea secretarului general al MAE. 

La preluarea mandatului, în data de 05.11.2019, ministrul afacerilor externe, Bogdan 

Aurescu, a dispus constituirea unui Task-Force dedicat, cu rol de coordonare a demersurilor 

MAE și ale misiunilor diplomatice în organizarea alegerilor, de evaluare a modului de 

îndeplinire a atribuțiilor legale în materie, de analiză a potențialelor situații care implicau luarea 

unor decizii operative, de monitorizare permanentă a modului de desfășurare a scrutinului, de 

stabilire a strategiilor de comunicare publică și de instituire a unui dialog interinstituțional 

operativ, în vederea adoptării de decizii și măsuri care să conducă la optimizarea desfășurării 

procesului electoral în străinătate. 

 Reprezentanți MAE în birourile electorale  

 Pentru a asigura buna desfășurare a alegerilor prezidențiale în străinătate, în afara 

membrilor misiunilor diplomatice și consulare ale României angrenați în efortul de organizare 

și a echipei din Centrala MAE care a asigurat permanența pe durata derulării alegerilor, au fost 

trimiși suplimentar din Centrala ministerului 91, respectiv 89 de diplomați, pentru cele două 

tururi de scrutin, pentru a face parte din birourile secțiilor de votare din străinătate.  

 Totodată, MAE a asigurat începând cu data de 06.09.2019, personalul tehnic auxiliar 

necesar Biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, alături de AEP. 

 Pe lângă secretariatului tehnic al Biroului electoral pentru secțiile de votare din 

străinătate, MAE a asigurat, în regim de permanență, într-un interval de 6 zile pentru fiecare 

tur de scrutin (în schimburi de 8 ore), asistență președinților secțiilor de votare în operațiunile 

specifice procesului de votare, începând cu ziua de joi și până la încheierea și validarea de către 

INS a tuturor proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor votării încheiate de către 

birourile electorale ale secțiile de votare din străinătate. 

 Aproximativ 85% din personalul MAE a fost implicat în acest efort logistic de o 

complexitate deosebită, pentru a se asigura că instituția își îndeplinește în mod eficient 

atribuțiile de suport pentru Biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate. 

 

Contribuții MAE la modificarea cadrului legislativ privind alegerile  

În vederea clarificării unor prevederi ale Legii nr. 370/2004 și ale Legii 208/2015, AEP 

și MAE au coinițiat proiectul Ordonanței de urgență privind modificarea și completarea 

Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României și modificarea Legii nr. 208/2015 

privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și 

funcționarea AEP, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor 

pentru Președintele României din anul 2019. La data de 10.09.2019, MAE a avizat favorabil, 

în calitate de co-inițiator, proiectul de ordonanță de urgență propus de către AEP, reformulat 

ca urmare a observațiilor făcute de Ministerul Justiției, proiectul de act normativ fiind adoptat 

de Guvern ca Ordonanața de urgență nr. 64/2019. 
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MAE a inițiat și, la data de 14.10. 2019, a înaintat Secretariatului General al Guvernului 

proiectul de Hotărâre a Guvernului privind suplimentarea bugetului MAE pe anul 2019 din 

Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019 

cu suma de  48.000 mii lei, la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe”, din care 

18.000 mii lei cheltuieli de personal, 29.825 mii lei pentru cheltuieli cu bunurile și serviciile, 

respectiv 175 mii lei pentru cheltuieli de capital. Prin  Hotărârea Guvernului nr. 750/2019 s-a 

aprobat suplimentarea bugetului MAE cu suma de 48.025.000 lei. 

MAE a avizat favorabil Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea măsurilor 

pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Președintele României din anul 

201953, proiectul de Hotărâre AEP privind modelul, dimensiunile, condițiile de tipărire, de 

gestionare și de utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru Președintele României din 

anul 201954. 

 

 Activități privind stabilirea secțiilor de votare din străinătate 

La data de 26.08.2019 a fost emis Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 

1627/2019 privind lista documentelor care atestă reședința în străinătate a cetățenilor români 

în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele 

României din anul 2019 și pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și 

Camera Deputaților din anul 2020, care a abrogat Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 

500/2016 privind documentele care atestă reședința în străinătate în vederea exercitării 

dreptului de vot la alegerile parlamentare din anul 2016, cu completările ulterioare. 

În perioada 03-18.10.2019, MAE a transmis către AEP cinci liste cu propuneri ale 

misiunilor diplomatice privind înființarea de secții de votare în străinătate, totalizând 835 de 

secții de votare55, lista finală a acestora fiind aprobată prin Hotărârea AEP nr. 38/2019.  

Pe site-ul MAE a fost accesibilă Harta interactivă cu locațiile secţiilor de votare din 

străinătate. 

 
53 Adresa MAE nr. F/8683 din 22 .08.2019. 
54 Adresa MAE nr. F/8731 din 26.08.2019. 
55 În cele 835 de propuneri de înființare de secții de votare au fost incluse și cele 78 de localități comunicate de 

AEP la data de 25.09.2019, în care trebuiau organizate secții de votare ca urmare a cel puțin 100 de 

solicitări/localitate (grup de localități apropiate) formulate de alegătorii români înscriși pe portalul 

www.votstrainatate.ro cu opțiunea votului la secție. 

https://lege5.ro/App/Document/geydeobuha2q/ordinul-nr-500-2016-privind-documentele-care-atesta-resedinta-in-strainatate-in-vederea-exercitarii-dreptului-de-vot-la-alegerile-parlamentare-din-anul-2016?d=2020-04-02
https://lege5.ro/App/Document/geydeobuha2q/ordinul-nr-500-2016-privind-documentele-care-atesta-resedinta-in-strainatate-in-vederea-exercitarii-dreptului-de-vot-la-alegerile-parlamentare-din-anul-2016?d=2020-04-02
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 Asigurarea materialelor necesare votării 

Pentru buna desfășurare a alegerilor au fost transmise către secțiile de votare din 

străinătate 4.483.907 buletine de vot (ulterior a fost solicitată o suplimentare de 17.200 de 

buletine de vot), 3.997.044 timbre autocolante și 7.739 ștampile cu mențiunea ,,VOTAT”, 

pentru primul tur de scrutin, respectiv 4.608.175 buletine de vot și 2.866.260 timbre 

autocolante, pentru al doilea tur de scrutin, fiind solicitată și confecționarea unei ștampile cu 

mențiunea ,,VOTAT”. 

În niciuna dintre cele 835 de secții de votare organizate în străinătate nu s-au înregistrat 

cazuri în care buletinele de vot trimise din țară să fi fost insuficiente. 

Prezentăm mai jos o Situație comparativă privind numărul buletinelor de vot utilizate la 

diverse consultări electorale din perioada 2007-2019: 

 

Scrutin Număr secții 

de votare în 

străinătate 

Număr de 

alegători 

prezenți la urne 

Număr 

buletine de vot 

trimise în 

străinătate 

2007 - referendum demitere președinte 186 75.027 640.000 

2008 - alegeri parlamentare 221 24.008 620.000 

2009 - alegeri europarlamentare 190 14.330 393.808 

2009 - alegeri prezidențiale turul I 294 95.068 595.084 

2009 - alegeri prezidențiale și referendum (turul I) 294 91.616 595.564 

2009 - alegeri prezidențiale turul II 294 147.754 597.389 

2012- alegeri parlamentare 306 61.014 446.947 

2014 - alegeri europarlamentare 190 30.428 299.941 

2014 - alegeri prezidențiale turul I 294 161.262 597.624 

2014 - alegeri prezidențiale turul II 294 379.116 797.712 

2016 - alegeri parlamentare 417 106.038 996.965 

2018 - referendum național 378 126.140 1.000.000 

2019 - alegeri europarlamentare și referendum 441 384.943 1.333.500 

2019 – alegeri prezidențiale (turul I) 835 649.957 4.501.107 

2019 – alegeri prezidențiale (turul II) 835 926.651 4.608.175 

 

Numărul total al ștampilelor cu mențiunea ,,VOTAT” trimise secțiilor de votare din 

străinătate a fost de 7.740. Între cele două tururi ale alegerilor, ștampilele au fost păstrate la 

sediile misiunilor diplomatice, ștampilele trimise din țară pentru primul tur fiind utilizate și la 

al doilea tur.  

La nivelul a 472 de secții de votare au existat cel puțin 9 ștampile cu mențiunea 

”VOTAT” (din care 130 de secții din Belgia, Franța, Germania, Italia, Olanda, Marea Britanie, 

Spania și Suedia au avut la dispoziție 15 ștampile cu mențiunea ,,VOTAT”, iar 45 de secții din 

Marea Britanie au avut 19 sau 20 de ștampile). 

Pentru aplicarea art. 33 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 referitor la confecționarea 

ștampilei Biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate și a ștampilelor birourilor 

electorale ale secțiilor de votare din străinătate a fost emis Ordinul ministrului afacerilor 

externe nr. 1762 din 04.09.2019. 
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Distribuirea terminalelor informatice utilizate în cadrul SIMPV 

La data de 22.08.2019, MAE a comunicat către AEP un necesar estimat de aproximativ 

5.400 de tablete pentru secțiile de votare din străinătate. 

Conform estimărilor transmise de misiuni, MAE a primit de la STS și a distribuit pentru 

secțiile de votare din străinătate, începând cu data de 7.10.2019, 1.700 de tablete Lenovo și 

4.939 tablete Samsung, la nivelul celor 835 de secții de votare fiind distribuite, în total, 6.639 

terminale informatice. 

Pentru a optimiza conexiunea cu sistemul central a terminalelor informatice, STS a pus 

la dispoziție 505 de routere 3G care au fost distribuite către 496 de secții de votare din 

străinătate.  

În secțiile de votare din țările cu flux important de alegători au funcționat în medie câte 

7 tablete/secție, iar în 96 de secții din Franța, Spania și Marea Britanie au funcționat între 

9 și 11 tablete, ceea ce a asigurat gestionarea optimă a procesului de votare chiar și în cazurile 

în care numărul de alegători prezenți într-o zi la secție a depășit 3.500, ajungând în unele cazuri 

la 4.500 alegători /zi/secție.    

 

 Demersuri pentru optimizarea desfășurării procesului de votare la al doilea tur  

 În vederea remedierii unor disfuncționalități constatate la primul tur, MAE a transmis 

principalelor instituții implicate în procesul electoral adrese în scopul îmbunătățirii 

operațiunilor și demersurilor specifice: 

− MAE a solicitat BEC56 adoptarea unei decizii care să stabilească modalitățile de înlocuire 

a președinților/locțiitorilor, a membrilor propuși de formațiunile politice în scopul de a 

asigura numărul optim de membri în secțiile de votare din străinătate; BEC a adoptat 

Decizia nr. 109/D/15.112019, prin care s-au stabilit procedurile pentru înlocuirea 

reprezentanților propuși de formațiunile politice care nu confirmă prezența la al doilea 

tur, precum și pentru completarea/suplimentarea numărului de membri în secțiile de 

votare din străinătate la al doilea tur al alegerilor. La data de 16.11.2019, Biroul electoral 

pentru secțiile de votare din străinătate a adoptat Instrucțiuni către președinții de secții 

în vederea aplicării Deciziei BEC nr. 109/D/15.112019; 

− MAE a solicitat Biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, AEP și STS 

soluționarea cu celeritate, potrivit atribuțiilor specifice, a cererilor președinților de secții 

cu privire la desemnarea și testarea membrilor-operatori, dirijarea apelurilor prin Centrul 

unic de preluare a apelurilor, aprobarea propunerilor de completare/suplimentare a 

numărului de membri din secțiile de votare; 

− MAE a solicitat BEC, raportat la prevederile Ordonanaței de urgență nr. 64/2019 care 

prevede posibilitatea tipăririi buletinelor de vot pe plan local, adoptarea unei decizii care 

să stabilească procedura privind tipărirea buletinelor de vot, pentru situațiile în care exista 

riscul să nu poată fi predate în termenul legal (21.11. 2019). Ca urmare a Deciziei BEC 

nr. 110/D/18.11.2019, MAE a transmis Biroului electoral pentru secțiile de votare din 

străinătate lista secțiilor de votare organizate în străinătate în cazul cărora buletinele de 

vot nu pot fi predate sau există riscul de a nu putea fi predate până în ziua de 21 noiembrie 

2019, inclusiv; 

 
56 Cu Adresa nr. A/13786 din 14 noiembrie 2019. 
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− Urmare a semnalelor președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare  cu privire 

la reglementările privind funcționarea SIMPV, completarea unor formulare și alte 

proceduri (accesul persoanelor acreditate, posibilitatea filmării în localurile de vot, etc.), 

MAE a solicitat clarificări din partea STS și AEP, actualizând procedurile transmise prin 

Ghidul birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru a acoperi integral toate 

situațiile din timpul procesului de votare. 

Suplimentar față de aceste demersuri, MAE a transmis Biroului electoral pentru secțiile 

de votare din străinătate, la data de 19.11. 2019, disponibilitatea de a susține eforturile biroului 

în contextul celui de-al doilea tur, prin alocarea unui spațiu suplimentar în cadrul aceluiași 

sediu și dotarea logistică corespunzătoare a acestuia și prin suplimentarea resurselor alocate ca 

personal tehnic auxiliar. 

La sediul Biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, la ambele tururi de 

scrutin, MAE a asigurat prezența a 45, respectiv 75 de persoane, în regim de permanență (în 

schimburi de 8 ore), începând cu preziua votului (joi), până la finalizarea centralizării 

proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor votării. 

 

Demersuri pentru imprimarea pe plan local a buletinelor de vot  

La data de 19.11.2019, MAE a comunicat Biroului electoral pentru secțiile de votare din 

străinătate un număr de 17 secții de votare pentru care exista posibilitatea ca buletinele de vot 

pentru al doilea tur al alegerilor să nu ajungă până la data de 21.11.2019. Cele 17 secții de 

votare au fost stabilite prin Decizia Biroului electoral pentru secțiile de votare din 

străinătate nr. 22/20.11.2019. 

MAE a comunicat misiunilor diplomatice coordonatoare și președinților birourilor 

electorale ale celor 17 secții de votare instrucțiuni în vederea imprimării pe plan local a 

buletinelor de vot, precum și machetele buletinelor de vot și proceselor-verbale de consemnare 

a rezultatelor votării.  

La finalul zilei de 21.11.2019 buletinele de vot transmise din țară au ajuns la 16 din cele 

17 secții de votare din străinătate. Prin urmare, doar în cazul secției de votare nr. 431 din 

Teheran/Iran a fost aplicată procedura stabilită de BEC pentru imprimarea pe plan local a unui 

număr de 200 de buletine de vot. 

 

Demersuri privind desfășurarea votului prin corespondență 

La data de 28.10.2019, MAE a comunicat misiunilor diplomatice Decizia Biroului 

electoral pentru secțiile de votare din străinătate nr. 5D/2019 , prin care 95 de birouri electorale 

ale secțiilor de votare din străinătate au fost desemnate să îndeplinească și atribuțiile prevăzute 

de lege pentru votul prin corespondență. 

Birourile electorale ale celor 95 de secții de votare au primit, prin intermediul misiunilor 

diplomatice, listele permanente pentru votul prin corespondență pentru țara respectivă 

întocmite de AEP, formularele și tipizate specifice operațiunilor de consemnare, precum și 

instrucțiuni detaliate cu privire la procedurile de urmat, prin Ghidul birourilor electorale ale 

secțiilor de votare din străinătate care îndeplinesc și atribuțiile privind votul prin 

corespondență. 
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 Comunicarea cu misiunile diplomatice/oficiile consulare 

Începând cu luna iulie 2019 și până după încheierea alegerilor, MAE a asigurat 

permanent comunicarea cu misiunile diplomatice și cu persoanele responsabile pentru 

organizarea procesului electoral desemnate de acestea, oferind sprijin și asistență atât telefonic, 

cât și pe mail. 

Începând cu data de 24.07.2019, când s-au informat misiunile diplomatice asupra 

modificării legislației aplicabile alegerilor prezidențiale, până la data de 26.11.2019, când 

misiunilor diplomatice li s-au transmis instrucțiuni cu privire la transmiterea în Centrala MAE 

a dosarelor constituite la alegeri și a tabletelor utilizate în cadrul secțiilor de votare, au fost 

comunicate misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României instrucțiuni punctuale 

privind: stabilirea, organizarea și dotarea secțiilor de votare, desemnarea președinților și a 

celorlalți membri din secțiile de votare și procedurile necesare desemnării ca membri-operatori, 

instruirea membrilor-operatori, modul de lucru cu terminalele informatice asigurate de STS, 

achiziționarea materialelor și echipamentelor necesare organizării și desfășurării alegerilor, 

linii de comunicare publică și utilizarea materialelor de informare realizate de MAE sau AEP, 

aplicarea prevederilor legale specifice votului în străinătate etc. 

MAE a solicitat misiunilor diplomatice și consulare o evaluare privind stadiul 

pregătirilor, riscuri, vulnerabilități care pot să apară pe durata scrutinului și propuneri de 

remediere. Totodată, o evaluare similară a fost solicitată înaintea celui de-al doilea tur. Pe baza 

informațiilor transmise de misiunile diplomatice și oficiile consulare s-au făcut toate 

demersurile necesare, cu sprijinul instituțiilor cu atribuții în domeniu (AEP, BEC, Biroul 

electoral pentru secțiile de votare din străinătate și STS) pentru a remedia la timp problemele 

semnalate.   

De asemenea, după încheierea turului al II-lea, ministrul afacerilor externe a solicitat 

misiunilor diplomatice și consulare să comunice o analiză sintetică privind: riscurile și 

vulnerabilitățile care au continuat să se manifeste pe durata turului II, riscurile și 

vulnerabilitățile cu elemente de noutate, care au apărut în perioada desfășurării turului II, 

măsurile adoptate cu privire la remedierea riscurilor și vulnerabilităților, precum și o analiză 

generală a întregului proces electoral. S-a solicitat ca analiza să conțină evaluări și propuneri, 

inclusiv de tip logistic ori tehnic, asigurarea resurselor umane necesare, în vederea unei 

abordări optime cu privire la activitatea MAE de asigurare a sprijinului logistic pentru 

desfășurarea proceselor electorale viitoare în afara țării, precum și eventuale modificări ale 

cadrului normativ în materie electorală cu privire la activitatea MAE, inclusiv cu referire la 

colaborarea cu instituțiile competente în organizarea procesului electoral în străinătate, precum 

AEP, Biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate și STS.  

 

5.7.   COMPANIA NAȚIONALĂ ,,POȘTA ROMÂNĂ” - S.A.57 

 

 Potrivit art. 10 alin. (5), art. 12, art. 14 alin. (6)  din Legea nr. 288/2015, cu modificările 

și completările ulterioare, Compania Națională ,,Poșta Română” - S.A.: 

 
57 Informații preluate din Adresa C.N. Poșta Română nr. 109/186/13.01.2020, înregistrată la AEP cu nr. 29480 

din 13.01.2020. 
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- asigură confecționarea și trimiterea către alegători, cel mai târziu la data de 17.10.2019, 

a documentelor necesare pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență;  

- asigură predarea plicurilor exterioare sigilate expediate de alegători, biroului electoral 

pentru votul prin corespondenţă. 

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 673/2019 privind votul prin 

corespondenţă, AEP a fost stabilită ordonator de credite pentru C.N. „Poşta Română” – S.A. şi 

a efectuat plăţi către aceasta pentru mai multe categorii de cheltuieli privind serviciile şi 

produsele poştale utilizate pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă.  

Lista cu echipamentele primite de C.N. „Poşta Română” – S.A. de la AEP poate fi 

consultată în secțiunea 13.2. a prezentului Raport.  

Pentru C.N. Poșta Română, scrutinul electoral din noiembrie 2019 pentru alegerea 

președintelui României a reprezentat cea de a doua experiență de acest fel după alegerile 

parlamentare din anul 2016. Noutatea absolută a procesului de vot prin corespondență în anul 

2019 a reprezentat-o faptul că alegătorii români cu domiciliul sau reședința în străinătate au 

putut vota prin corespondență la ambele tururi pentru alegerea președintelui României. 

Conform datelor oficiale furnizate de AEP, C.N. Poşta Română a confecționat și 

expediat, în total, un număr de 35.917 trimiteri poștale (plicuri) conținând documentele 

necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență către alegătorii care au optat pentru 

exprimarea votului în această modalitate pentru scrutinul prezidențial.  

AEP a elaborat și a transmis Companiei Naționale Poșta Română S.A. Instrucțiunile 

privind exercitarea dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele 

României din anul 2019, în vederea multiplicării și inserării în plicurile ce conțin documentele 

necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență.  

Dintre cei 35.917 alegători, un număr de 27.641 au optat să trimită plicurile conținând 

buletinele de vot în România, la cele 3 birouri electorale  pentru votul prin corespondență, iar 

un rest de 8.276 de alegători au ales să trimită plicurile conținând buletinele de vot către 

reprezentanțele diplomatice ale României  (așa cum rezultă din baza de date primită de la AEP). 

Până pe date de 7.11.2019, ( ultima zi în care au fost acceptate plicuri conținând buletine 

de vot valabil exprimat pentru primul tur al alegerilor) C.N. Poşta Română a prelucrat și livrat 

către birourile electorale pentru votul prin corespondență un număr de 22.985 de trimiteri 

poștale. 

Din totalul trimiterilor poștale conținând documentele necesare exercitării dreptului de 

vot prin corespondență expediate în străinătate, un număr de 1.865 de trimiteri au fost 

returnate sigilate, acestea nefiind utilizate de alegători. 

Situația la turul al II-lea a fost următoarea: până joi, 21.11.2019, au fost primite și predate 

birourilor electorale un număr de 17.525 de plicuri. 

Pe toată derularea procedurilor interne privind acest proiect, C.N. Poșta Română a 

asigurat transparența maximă a activităților derulate și a menținut o linie de comunicare 

permanentă cu toate autoritățile publice implicate (AEP, MAE, MAI, BEC) precum și cu toți 

alegătorii cu domiciliul sau reședința în străinătate care au întâmpinat diverse probleme în 

recepționarea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență sau cu 

diverse alte situații neprevăzute și pentru care prevederile legale aplicabile procesului de vot 

prin corespondență au fost insuficiente la nivel de reglementare primară. 
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O situație a principalelor deficiențe constatate de C.N. Poșta Română pe parcursul 

derulării procesului electoral prin corespondență este prezentată în Secțiunea ,,Deficiențe și 

neregularități” a prezentului Raport. 

Ambele categorii de situații prezentate mai sus au fost atent gestionate din dorința de a 

transmite tuturor cetățenilor români faptul că pot avea încredere în corectitudinea și eficiența 

unui astfel de proces electoral și în activitățile și profesionalismul Companiei Naţionale ,,Poșta 

Română”. 

Pentru C. N. Poșta Română cea de a doua acțiune privind derularea procesului de vot 

prin corespondență a fost una de acumulare de experiență, conducerea companiei apreciind  că 

s-a reușit gestionarea cu succes a celor mai multe probleme care au fost întâmpinate. 

Expedierea celor 35.917 de pachete electorale s-a făcut prompt, cu respectarea intervalelor de 

timp prevăzute de lege. 

 

5.8.   PRIMARII 

 

 Art. 8 și art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 631/2019, a stabilit că primarii duc la 

îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale: 

− întocmesc și tipăresc listele electorale permanente din țară; 

− asigură amenajarea secțiilor de votare din țară și dotarea acestora cu urne de vot, urne 

speciale și cabine de vot; 

− primarii sectoarelor municipiului București, împreună cu prefectul municipiului 

București, asigură sediile și dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale ale 

sectoarelor municipiului București; 

− informează alegătorii privind delimitarea secțiilor de votare și sediile acestora; 

− asigură locurile speciale de afișaj electoral și amplasarea de panouri electorale; 

− acordă sprijin reprezentanților STS pentru instalarea echipamentelor informatice și de 

comunicații; 

− asigură, prin personalul desemnat, primirea pe bază de proces-verbal a echipamentelor 

instalate pentru asigurarea serviciilor de telefonie specială și de comunicații de voce și 

date, precum și protecția fizică a acestora; 

− acordă sprijin prefectului pentru exercitarea atribuțiilor cu caracter electoral ce îi revin, 

potrivit actelor normative în vigoare; 

− asigură, în măsura resurselor disponibile, conexiuni de rezervă la internet în secțiile de 

votare. 

 

Potrivit aceleiași Hotărâri nr. 631/2019, Ministerul Sănătății a avut obligația de a lua 

măsurile necesare pentru asigurarea asistenței medicale la centrele de votare. 

În ziua desfășurării turului I al alegerilor prezidențiale – 10 noiembrie, au fost raportate 

35 de cazuri medicale la nivelul a 33 secții de votare din 21 de județe și municipiul București. 

În contextul desfășurării procesului electoral aferent turului II al alegerilor prezidențiale 

– 24 noiembrie, au fost raportate 38 cazuri medicale la nivelul a tot atâtea secții de votare, 

amplasate în 18 județe și municipiul București. 
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6.    CANDIDATURILE 

 
6.1. ÎNREGISTRAREA ALIANȚELOR ELECTORALE, A SEMNELOR  

          ELECTORALE ŞI A CANDIDATURILOR 

 

 BEC a admis, prin Decizia nr. 2/D/03.09.2019, protocolul de constituire a alianței 

electorale ,,Mișcarea Națională Română"58, prin Decizia nr. 3/D/03.09.2019, protocolul de 

constituire a alianței electorale ,,Alianța UN OM"59, prin Decizia nr. 4/D/03.09.2019, 

protocolul de constituire a alianței electorale ,,Alianța USR PLUS"60 și prin Decizia nr. 

5/D/03.09.2019, protocolul de constituire a alianței electorale ,,ALIANȚA 

NAȚIONALIȘTILOR”61. Ulterior, Înalta Curte de Casație și Justiție, prin Deciziile nr. 3799 

din 05.09.2019 și nr. 3800 din 05.09.2019, a dispus anularea Deciziei BEC nr. 5/D/03.09.2019 

și respingerea protocolului de constituire a alianței electorale ,,ALIANȚA 

NAȚIONALIȘTILOR”. 

BEC a adoptat Decizia nr. 7/D/09.09.2019 privind documentele pe care trebuie să le 

depună partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităţilor naţionale, alianțele 

politice, alianțele electorale și candidații independenți în vederea admiterii candidaturilor la 

alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019. Conform art. 4 alin. (2) din Legea nr. 

370/2004, candidaturile propuse de partidele şi de alianțele politice, precum şi candidaturile 

independente pot fi depuse numai dacă sunt susținute de cel puțin 200.000 de alegători. Legea 

permite unui alegător să susțină mai mulți candidați. Termenul limită pentru depunerea 

dosarelor de candidatură la BEC a fost  data de 22.09.2019, ora 24,00. 

 La BEC au fost înregistrate candidaturile și, după caz, semnele electorale ale 

doamnei Vasilica-Viorica Dăncilă, domnului Theodor Paleologu, domnului Klaus-Werner 

Iohannis, domnului Mircea Diaconu, domnului Hunor Kelemen,  domnului Ilie-Dan Barna, 

doamnei Ramona-Ioana Bruynseels, domnului Cătălin-Sorin Ivan, domnului Bogdan-Dragoș-

Aureliu Marian-Stanoevici, domnului John Ion Banu, domnului Sebastian-Constantin Popescu, 

domnului Alexandru Cumpănașu,  domnului Ninel Peia62.   

 Prin Decizia nr.10/D/20.09.2019, BEC a respins înregistrarea candidaturii și a semnului 

electoral ale domnului Viorel Cataramă la alegerile pentru Președintelui României din anul 

2019, întrucât, cu prilejul verificărilor listelor de susținători depuse de candidat, s-a constatat 

că ,,un număr semnificativ de semnături, prezentate ca aparținând unor persoane diferite, 

prezintă elemente de similitudine evidentă, de natură a influența îndeplinirea condiției legale 

referitoare la numărul minim de susținători de 200.000”. Argumente similare au stat la baza 

 
58 Formată de Partidul Național Socialist (PNS), Partidul Socialist Creștin (PSC), Partidul Forța 

Pensionarilor, Partidul Dreptății Sociale (PDS) și Partidul Alianța Lege și Ordine (ALO). 
59 Formată de Partidul Pro România și Partidul Alianța Liberalilor și Democraților-ALDE, alianța electorală 

a avut ca scop susținerea candidatului Mircea Diaconu la alegerile pentru Președintele României. 
60 Formată de Partidul Uniunea Salvați România (USR) și Partidul Unitate, Libertate și Solidaritate (PLUS), 

alianța electorală a avut ca scop susținerea candidatului Dan Ilie Barna la alegerile pentru Președintele 

României. 
61 Formată de Partidul România Mare și Partidul România Noastră, alianța electorală a avut ca scop 

susținerea candidatului Gheorghe Funar la alegerile pentru Președintele României. 
62 Deciziile BEC nr. 11/D/20.09.2019, nr. 12/D/20.09.2019, nr. 13/D/22.09.2019, nr. 14/D/22.09.2019, nr. 

15/D/22.09.2019, nr. 17/D/22.09.2019, nr. 19/D/24.09.2019, nr. 20/D/24.09.2019, nr. 21/D/24.09.2019, nr. 

22/D/24.09.2019, nr. 23/D/24.09.2019, nr. 24/D/24.09.2019, nr. 25/D/24.09.2019. 



 

80 
 

Deciziei BEC nr. 16/D/22.09.2019 privind respingerea înregistrării candidaturii domnului 

Miron Cozma pentru alegerea Președintelui României din anul 2019.  

 Domnul Viorel Cataramă a formulat contestație la Curtea Constituțională împotriva 

Deciziei BEC nr. 10/D/20.09.2019.  

 În soluționarea contestației, în cadrul Hotărârii nr. 4 din 22.09.201963, Curtea 

Constituțională a reținut că un număr de 94.170 de semnături, din totalul de 230.341 prezentate 

de candidatul Viorel Cataramă, au fost înlăturate de BEC pentru că ar prezenta elemente de 

similitudine evidente, însă din cuprinsul deciziei nu rezultă dispunerea niciunei alte măsuri sau 

efectuarea altor verificări de către BEC ori de către alte autorităţi în legătură cu datele 

consemnate în listele de susţinători, de natură a susţine invalidarea semnăturilor respective şi a 

fundamenta respingerea înregistrării candidaturii pe elemente obiective. Argumentând că, în 

condițiile în care legiuitorul a stabilit cerinţa semnăturii ca element al listelor de susținători sub 

incidența dispozițiilor din Codul penal pentru infracţiunea de fals în declarații, răsturnarea 

prezumției de veridicitate a acestor semnături se poate face numai prin constatarea falsului, în 

condițiile prevăzute de lege, Curtea a constatat nelegalitatea Deciziei BEC nr. 10/D din 20 

septembrie 2019. 

 Observând considerentele Hotărârii Curții Constituționale nr. 4 din 22.09.2019, la data 

de 24.09.2019, membrii BEC au sesizat organele de urmărire penală64 cu privire la 

verificarea împrejurărilor de fapt care au stat la baza constatărilor referitoare la invaliditatea 

semnăturilor menționate în cuprinsul deciziei BEC privind respingerea înregistrării 

candidaturii și a semnului electoral ale domnului Viorel Cataramă, precum și în cuprinsul altor 

decizii ale BEC, respectiv Decizia nr. 16/D/22.09.2019 privind respingerea înregistrării 

candidaturii domnului Miron Cozma, Decizia nr. 18/D/24.09.2019 privind respingerea 

înregistrării candidaturii și a semnului electoral ale doamnei Maria Minea, Decizia nr. 

20/D/24.09.2019 privind înregistrarea candidaturii și a semnului electoral ale domnului 

Cătălin-Sorin Ivan, Decizia nr. 23/D/24.09.2019 privind înregistrarea candidaturii si a 

semnului electoral ale domnului Sebastian-Constantin Popescu, Decizia nr. 24/D/24.09.2019 

privind înregistrarea candidaturii și a semnului electoral ale domnului Alexandru Cumpănașu, 

Decizia nr. 25/D/24.09.2019 privind înregistrarea candidaturii și a semnului electoral ale 

domnului Ninel Peia, Decizia nr. 26/D/24.09.2019 privind respingerea înregistrării candidaturii 

domnului Bobby-George-Marius Păunescu. 

 Totodată, BEC a adoptat Decizia nr. 28/D/26.09.2019 privind respingerea înregistrării 

candidaturii și a semnului electoral ale domnului Nicolae-George Epurescu, Decizia nr. 

29/D/27.09.2019 privind respingerea înregistrării candidaturii domnului Radu Moraru, Decizia 

nr. 30/D/27.09.2019 privind respingerea înregistrării candidaturii domnului Marin Duță și 

Decizia nr. 31/D/27.09.2019 privind respingerea înregistrării candidaturii domnului Zamfir 

Bogdan-Mihail. Respingerea candidaturilor în aceste 4 cazuri a fost motivată de numărul foarte 

redus de semnături de susținere depuse de către respectivii candidați65. 

 
63 Hotărârea Curții Constituționale a României nr. 4 din 22 .09.2019 privind admiterea contestației formulate 

împotriva Deciziei nr. 10/D/20.09.2019 a BEC, accesibilă la http://prezidentiale2019.bec.ro/documente/decizii-

2/decizii-privind-candidaturile/.  
64 A se vedea Decizia BEC nr. 27/D/24.09.2019 privind sesizarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 

3, București, în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârșirii unor posibile infracțiuni de falsuri în 

înscrisuri privind unele liste de susținători, la adresa http://prezidentiale2019.bec.ro/documente/decizii-2/hotarari-

ale-biroului-electoral-central/.  
65 Domnul Nicolae-George Epurescu a depus liste de susținători cuprinzând 48 de semnături, domnul Radu 

Moraru a depus o listă de susținători cuprinzând o semnătură, precum și alte liste informe, transmise via email, 

http://prezidentiale2019.bec.ro/documente/decizii-2/decizii-privind-candidaturile/
http://prezidentiale2019.bec.ro/documente/decizii-2/decizii-privind-candidaturile/
http://prezidentiale2019.bec.ro/documente/decizii-2/hotarari-ale-biroului-electoral-central/
http://prezidentiale2019.bec.ro/documente/decizii-2/hotarari-ale-biroului-electoral-central/


 

81 
 

 În total, în perioada 22.09. - 01.10.2019, plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul 

art. 146 lit. f) din Constituția României şi al art. 38 din Legea nr. 47/1992, a soluţionat un număr 

de 67 de contestații având ca obiect înregistrarea sau neînregistrarea unor candidaturi la 

alegerile pentru Președintele României din anul 2019, pronunțând 5 hotărâri de admitere şi 

59 de hotărâri de respingere a contestațiilor formulate, după cum urmează66: 

- a respins contestația formulată de domnul I.-Z. N.-M. privind înregistrarea candidaturii doamnei 

Vasilica-Viorica Dăncilă la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, 

- a admis contestația formulată împotriva Deciziei BEC nr.10/D din 20 septembrie 2019 și, în 

consecință, a dispus înregistrarea de către BEC a candidaturii și a semnului electoral ale domnului 

Viorel Cataramă la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, 

- a respins contestația formulată de domnul M.P. privind înregistrarea candidaturii domnului 

Theodor Paleologu la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, 

- a respins contestația formulată de domnul R.M. privind înregistrarea candidaturii domnului 

Theodor Paleologu la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, 

- a respins şase contestaţii formulate de domnul M.R. împotriva înregistrării candidaturilor 

domnului Klaus-Werner Iohannis, domnului Ilie-Dan Barna, domnului Mircea Diaconu şi 

domnului Kelemen Hunor, la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, 

- a respins contestația împotriva înregistrării candidaturii domnului Ilie-Dan Barna la alegerile 

pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de G.F., O.D. și P. M.; 

- a respins contestația împotriva înregistrării candidaturii domnului KlausWerner Iohannis la 

alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de G.F., O.D. și P. 

M.; 

- a respins contestația împotriva înregistrării candidaturii domnului Hunor Kelemen la alegerile 

pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de G.F., O.D. și P. M.; 

- a respins contestația împotriva înregistrării candidaturii domnului KlausWerner Iohannis, a 

domnului Ilie-Daniel Barna și a domnului Hunor Kelemen la alegerile pentru Președintele 

României din anul 2019, contestație formulată de D.M.; 

- a respins contestația împotriva înregistrării candidaturii doamnei Vasilica Viorica Dăncilă la 

alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de N.G.Ş.; 

- a respins contestația împotriva înregistrării candidaturii domnului Theodor Paleologu la alegerile 

pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de N.G.Ş.; 

- a respins contestația împotriva înregistrării candidaturii domnului KlausWerner Iohannis la 

alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de N.G.Ş.; 

- a respins contestația împotriva înregistrării candidaturii domnului Mircea Diaconu la alegerile 

pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de N.G.Ş.; 

- a respins contestația împotriva înregistrării candidaturii domnului Hunor Kelemen la alegerile 

pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de N.G.Ş.; 

- a respins contestația împotriva înregistrării candidaturii domnului IlieDan Barna la alegerile 

pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de N.G.Ş.; 

- a admis contestaţia formulată de Partidul Alternativa Civică Atitudine, Solidaritate, Acţiune 

(A.C.A.S.A.) şi a obligat BEC să emită, potrivit legii, o decizie cu privire la candidatura domnului 

Nicolae-George Epurescu la alegerile pentru Președintele României din anul 2019;  

 
adresate AEP, cuprinzând 237 de semnături, domnul Marin Duță a depus liste de susținători cuprinzând 11 

semnături, iar domnul Zamfir Bogdan-Mihail a depus liste de susținători cuprinzând 10 semnături. 
66 A se vedea în acest sens Comunicatele de presă ale Curții Constituțional din 23, 24, 25, 26 și 30 septembrie 

2019, la adresa http://www.ccr.ro/comunicate/.  

http://www.ccr.ro/comunicate/


 

82 
 

- a respins contestația împotriva înregistrării candidaturii domnului Mircea Diaconu la alegerile 

pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de B.S.; 3. 

- a respins contestația împotriva înregistrării candidaturii domnului KlausWerner Iohannis la 

alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de B.S.; 

- a respins contestația împotriva înregistrării candidaturii domnului Ilie-Dan Barna la alegerile 

pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de B.S.; 

- a respins contestația împotriva înregistrării candidaturii domnului Hunor Kelemen la alegerile 

pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de B.S.;  

- a respins contestația împotriva înregistrării candidaturii domnului Theodor Paleologu la alegerile 

pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de B.S.;  

- a respins contestația împotriva înregistrării candidaturii domnului Ilie-Dan Barna la alegerile 

pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de G.I.E.;  

- a respins contestația împotriva înregistrării candidaturii doamnei VasilicaViorica Dăncilă la 

alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de G.I.E.; 

- a respins contestația împotriva înregistrării candidaturii domnului KlausWerner Iohannis la 

alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de G.I.E.; 

- a respins contestația împotriva înregistrării candidaturii domnului Theodor Paleologu la alegerile 

pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de G.I.E.; 

- a respins contestația împotriva înregistrării candidaturii domnului Mircea Diaconu la alegerile 

pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de G.I.E.; 

- a respins contestația împotriva înregistrării candidaturii domnului Hunor Kelemen la alegerile 

pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de G.I.E.; 

- a respins contestația împotriva înregistrării candidaturii domnului Theodor Paleologu la alegerile 

pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de D.M. 

- a respins contestația împotriva înregistrării candidaturii doamnei Ramona Ioana Bruynseels la 

alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de G.I.E.;  

- a respins contestația împotriva înregistrării candidaturii domnului Cătălin Sorin Ivan la alegerile 

pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de G.I.E.;  

- a respins contestația împotriva înregistrării candidaturii domnului Ninel Peia la alegerile pentru 

Președintele României din anul 2019, contestație formulată de G.I.E.;  

- a respins contestația împotriva înregistrării candidaturii domnului Alexandru Cumpănașu la 

alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de G.I.E.; 

- a respins contestația împotriva înregistrării candidaturii domnului Sebastian-Constantin Popescu 

la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de G.I.E.;  

- a respins contestația împotriva înregistrării candidaturii domnului John Ion Banu la alegerile 

pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de G.I.E.;  

- a respins contestația împotriva înregistrării candidaturii domnului Bogdan Dragoș Aureliu 

Marian Stanoevici la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată 

de G.I.E.;  

- a respins contestația împotriva neînregistrării candidaturii domnului Rînghilescu Viorel la 

alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de R.V.; 

- a respins contestația împotriva înregistrării candidaturii domnului Alexandru Cumpănașu la 

alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de N.G.Ş.; 

- a respins contestația împotriva înregistrării candidaturii domnului Cătălin Sorin Ivan la alegerile 

pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de N.G.Ş.; 

- a respins contestația împotriva neînregistrării candidaturii domnului Păunescu Bobby-George 

Marius la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de 
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P.B.G.M; 12. A respins contestația împotriva înregistrării candidaturii domnului Ninel Peia la 

alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de N.G.Ş.;  

- a respins contestația împotriva înregistrării candidaturii domnului Sebastian Constantin Popescu 

la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de N.G.Ş.;  

- a respins, ca inadmisibilă, contestaţia formulată de domnul G. G. privind neînregistrarea 

candidaturii sale la alegerile pentru Președintele României din anul 2019. A respins contestaţia 

formulată de domnul G. G. privind înregistrarea candidaturii domnului Klaus-Werner Iohannis 

la alegerile pentru Președintele României din anul 2019;  

- a respins, ca inadmisibilă, contestația împotriva înregistrării candidaturii domnului Viorel 

Cataramă la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de 

N.G.Ş.;  

- a respins contestația împotriva neînregistrării candidaturii domnului Bălan Dan Paul la alegerile 

pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de B.D.P; 

- a respins contestația împotriva înregistrării candidaturii doamnei VioricaVasilica Dăncilă, 

domnului Theodor Paleologu, domnului Klaus-Werner Iohannis, domnului Mircea Diaconu, 

domnului Kelemen Hunor, domnului Dan Barna, doamnei Ramona Ioana Bruynseels, domnului 

Bogdan Stanoevici și a domnului John Ion Banu, la alegerile pentru Președintele României din 

anul 2019, contestație formulată de N.G.Ş.;  

- a respins, ca inadmisibilă, contestația împotriva neînregistrării candidaturii doamnei Gabriela 

Ștefania Nuț la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de 

N.G.Ş.;  

- a respins, ca inadmisibilă, contestația împotriva neînregistrării candidaturii domnului Cătălin-

Sorin Ivan la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de 

C.S.I.;  

- a respins contestația împotriva înregistrării candidaturii domnului Cătălin-Sorin Ivan la alegerile 

pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de B.S.;  

- a respins, ca inadmisibilă, contestația împotriva înregistrării candidaturii domnului Viorel 

Cataramă la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de B.S.;  

- a respins contestația împotriva înregistrării candidaturii domnului Alexandru Cumpănașu la 

alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de B.S.; 

- a respins contestația împotriva înregistrării candidaturii domnului Sebastian-Constantin Popescu 

la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de B.S.;  

- a respins contestația împotriva înregistrării candidaturii domnului Ninel Peia la alegerile pentru 

Președintele României din anul 2019, contestație formulată de B.S.;  

- a respins contestația împotriva înregistrării candidaturii doamnei VioricaVasilica Dăncilă, 

domnului Klaus-Werner Iohannis, domnului Theodor Paleologu, domnului Mircea Diaconu, 

domnului Kelemen Hunor, domnului Dan Barna, doamnei Ramona Ioana Bruynseels, domnului 

Bogdan Stanoevici, domnului Jon Ion Banu, contestație formulată de B.S.;  

- a admis contestația împotriva neînregistrării candidaturii domnului Moraru Radu la alegerile 

pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de M.R.;  

- a admis contestația împotriva neînregistrării candidaturii domnului Zamfir Bogdan Mihail la 

alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de Z.B.M.;  

- a admis contestația împotriva neînregistrării candidaturii domnului Duță Marin la alegerile pentru 

Președintele României din anul 2019, contestație formulată de D.M.; 

- a respins contestația împotriva neînregistrării candidaturii domnului Faur Isaia la alegerile pentru 

Președintele României din anul 2019, contestație formulată de Faur Isaia;  

- a respins contestaţia împotriva neînregistrării candidaturii domnului Nicolae-George Epurescu la 

alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de Partidul 
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Alternativa Civică Atitudine, Solidaritate, Acţiune, (A.C.A.S.A.) prin preşedinte Nicolae-George 

Epurescu;  

- a respins contestația împotriva neînregistrării candidaturii domnului Radu Moraru la alegerile 

pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de Radu Moraru;  

- a respins contestația împotriva neînregistrării candidaturii domnului Bogdan Mihail Zamfir la 

alegerile pentru Președintele României din anul 2019, contestație formulată de Bogdan Mihail 

Zamfir. 

 În cadrul ,,Comunicatului de presă din data de 02.10.2019”67,  Curtea Constituțională a 

adus la cunoștință publică o serie de imperfecțiuni ale legislației pe care le-a constatat în ceea 

ce privește modul de reglementare a cerințelor pentru depunerea candidaturilor și 

verificărilor ce trebuie realizate de BEC, arătând următoarele: ,,Între altele, Curtea a 

constatat, cu privire la listele de susținători, că ”procedura de verificare, sub aspectul 

termenelor în care se desfăşoară, nu numai că este improprie, dar transformă actul de verificare 

într-o formalitate care anulează scopul reglementării. Astfel, toate aspectele privite coroborat: 

(i) numărul nedeterminat de candidaţi care pot formula propunerile de candidatură în intervalul 

relativ scurt prevăzut de calendarul alegerilor, (ii) numărul nedeterminat de persoane care pot 

formula contestaţii, (iii) numărul minim de 200.000 de alegători care trebuie să se regăsească 

pe lista de susţinători a fiecărui candidat, (iv) datele cu caracter personal care trebuie supuse 

verificării, sub sancţiunea răspunderii penale a falsului în declaraţii, nu fac altceva decât să 

demonstreze că autorităţile publice implicate în procedura de verificare a îndeplinirii condiţiilor 

de fond şi de formă - BEC şi Curtea Constituţională - îndeplinesc un rol formal, nefiind în 

măsură ca, în termenele fixate de lege, să realizeze un control efectiv şi real cu privire la toate 

aspectele supuse verificării”. Pentru aceste motive, Curtea a apreciat că ”legiuitorul trebuie să 

reconsidere soluţiile legislative cuprinse în Legea nr. 370/2004, astfel încât să asigure 

autorităţilor publice implicate în procedura înregistrării candidaturilor la alegerea Preşedintelui 

României termenele şi instrumentele proprii unui control efectiv, de natură să satisfacă scopul 

şi exigenţele impuse de lege”.” 

 

6.2. MĂSURI PENTRU ASIGURAREA INTEGRITĂȚII CANDIDAȚILOR 

 

 În conformitate cu art. 27 alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările 

ulterioare, declarațiile pe propria răspundere ale candidaților în sensul că au avut sau nu 

calitatea de lucrători ai Securității sau de colaboratori ai acesteia au fost înaintate de BEC către 

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității.  

 Pe site-ul BEC, în secțiunea ,,Candidați”, au fost publicate declarațiile de avere și 

declarațiile de interesele ale persoanelor ale căror candidaturi au rămas definitive. Potrivit art. 

3 alin. (5) din Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, declarațiile de 

avere și de interese ale candidaților au fost înaintate către Agenția Națională de Integritate, 

fiind aduse la cunoștință publică și pe site-ul ANI, în secțiunea ,,Alegeri prezidențiale 2019”, 

care a inclus, între alte informații utile și un formular online prin care se putea sesiza 

existența unor nereguli în modul de completare al unei declarații de avere sau de interese 

depuse de către candidați. 

 
67 Accesibil la adresa http://www.ccr.ro/download/comunicate_de_presa/Comunicat-de-presa-2-octombrie-

2019.pdf.  

http://www.ccr.ro/download/comunicate_de_presa/Comunicat-de-presa-2-octombrie-2019.pdf
http://www.ccr.ro/download/comunicate_de_presa/Comunicat-de-presa-2-octombrie-2019.pdf
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6.3. RĂMÂNEREA DEFINITIVĂ A CANDIDATURILOR 

 

 Conform dispozițiilor art. 29 alin. (2) și art. 30 alin. (6) din Legea nr. 370/2004, 

republicată, cu modificările ulterioare, BEC s-a pronunțat asupra admiterii sau respingerii 

semnelor electorale prin 15 decizii. 

 Conform Procesului-verbal al BEC nr. 296/C/27.09.2019 privind constatarea rămânerii 

definitive a candidaturilor și a semnelor electorale la alegerile pentru Președintele României 

din anul 2019, au rămas definitive 14 candidaturi, respectiv:  

 

1        CATARAMĂ VIOREL - DREAPTA LIBERALĂ  

2 DĂNCILĂ VASILICA-VIORICA - PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT  

3 PALEOLOGU THEODOR - PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ  

4 IOHANNIS KLAUS-WERNER - PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL  

5 BARNA ILIE-DAN - ALIANȚA USR PLUS  

6 KELEMEN HUNOR - UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 

7 DIACONU MIRCEA - ALIANȚA ELECTORALĂ UN OM  

8 BRUYNSEELS RAMONA-IOANA - PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-    

           LIBERAL)  

9 IVAN CĂTĂLIN-SORIN - PARTIDUL ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE  

           NAȚIONALĂ  

10 MARIAN-STANOEVICI BOGDAN-DRAGOȘ-AURELIU -   

           CANDIDAT INDEPENDENT 

11 BANU JOHN-ION - PARTIDUL NAȚIUNEA ROMÂNĂ  

12 POPESCU SEBASTIAN-CONSTANTIN - PARTIDUL NOUA ROMÂNIE  

13 CUMPĂNAȘU ALEXANDRU - CANDIDAT INDEPENDENT  

14 PEIA NINEL - PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC 

 

 Procesul-verbal nr. 296/C/BEC/P/27.09.2019 a fost comunicat birourilor electorale 

județene, ale sectoarelor municipiului București și Biroului electoral pentru secțiile de votare 

din străinătate prin Circulara BEC nr. 301/C/28.09.2019. Candidaturile definitive au fost 

aduse la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet a BEC, la sediile  birourilor 

electorale constituite, precum și prin intermediul Societății Române de Televiziune și al 

Societății Române de Radiodifuziune. 

 BEC a adoptat Decizia nr. 32/D/27.09.2019, prin care a stabilit că la prima etapă a 

tragerii la sorți pentru stabilirea ordinii de înscriere în buletinul de vot ,,vor participa candidații 

propuși de formațiunile politice care dețin calitatea de partid politic parlamentar la momentul 

respectiv”. Împotriva Deciziei menționate a formulat contestație Alianța Electorală ”UN OM”, 

contestație care a fost respinsă de Curtea Constituțională la data de 01.10.201968. 

 La data de 28.09.2019 a avut loc tragerea la sorți în vederea stabilirea ordinii de înscriere 

în buletinul de vot a candidaților formațiunilor politice și a candidaților independenți, precum 

și a semnelor electorale ale acestora, la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, 

în urma căreia BEC a încheiat Procesul-verbal nr. 299/C/28.09.201969. Ordinea rezultată în 

urma tragerii la sorți a fost următoarea: 

 
68 A se vedea ,,Comunicat de presă, 1 Octombrie 2019” la adresa http://www.ccr.ro/comunicate/.  
69 A se vedea Procesul-verbal nr. 299/C/28.09.2019 privind stabilirea ordinii de înscriere în buletinul de vot a 

candidaților formațiunilor politice și a candidaților independenți, precum și a semnelor electorale ale acestora, la 

http://www.ccr.ro/comunicate/
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 La aceeași dată au fost prezentate membrilor BEC machetele buletinului de vot prin 

corespondență care va fi folosit la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, fiind 

încheiat Procesul-verbal nr. 312/C/BEC/P/28.09.201970. ,,Specimenul buletinului de vot prin 

corespondență pentru alegerea Președintelui României – Turul I” și ,,Specimenul buletinului 

de vot prin corespondență pentru alegerea Președintelui României – Turul II” au fost afișate pe 

site-ul BEC71. În ședința din 21.10.2019, reprezentantul R.A. Monitorul Oficial a prezentat 

membrilor BEC macheta buletinului de vot pentru alegerea Președintelui României – Turul I 

și macheta buletinului de vot utilizat în străinătate pentru alegerea Președintelui României – 

Turul I. Conform Procesului – verbal nr. 467/C/21.10.201972, membrii BEC au constatat că 

macheta buletinului de vot pentru alegerea Președintelui României – Turul I și macheta 

buletinului de vot utilizat în străinătate pentru alegerea Președintelui României Turul I sunt 

conforme modelelor stabilite prin Hotărârea AEP nr. 28/201973.  

 
alegerile pentru Președintele României din anul 2019,  la adresa 

http://prezidentiale2019.bec.ro/comunicate/comunicate-ale-biroului-electoral-central/.  
70 Accesibil la http://prezidentiale2019.bec.ro/comunicate/comunicate-ale-biroului-electoral-central/.  
71 Specimenele buletinelor de vot prin corespondență pentru TURUL I și TURUL II care au fost folosit la alegerile 

pentru Președintele României din anul 2019 au fost publicate pe pagina de internet www.bec.ro, în secțiunea Alte 

Documente. 
72 Conform Procesului-verbal al BEC nr. 467/C/21.10.2019. 
73 Specimenele buletinelor de vot pentru Turul I care au fost folosite la alegerile pentru Președintele României din 

anul 2019 se regăsesc la adresa : http://prezidentiale2019.bec.ro/alte-documente/.  

http://prezidentiale2019.bec.ro/comunicate/comunicate-ale-biroului-electoral-central/
http://prezidentiale2019.bec.ro/comunicate/comunicate-ale-biroului-electoral-central/
http://prezidentiale2019.bec.ro/alte-documente/
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7.    INFORMAREA ALEGĂTORILOR 

 
7.1    CAMPANIA AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE 

 

Cu prilejul alegerilor pentru Președintele României din noiembrie 2019, AEP a dezvoltat 

o amplă campanie de informare a alegătorilor, utilizând toate canalele de comunicare oficiale 

ale instituției (pagina de Internet, pagina de Facebook, canalul de YouTube). Campania a vizat 

promovarea informațiilor relevante cu privire la organizarea și desfășurarea acestui scrutin, 

familiarizarea cetățenilor din străinătate cu noutățile legislative privind modalitățile de 

exercitare a dreptului de vot și încurajarea prezenței alegătorilor la urne. 

Astfel, AEP a emis 62 de comunicate de presă în perioada premergătoare alegerilor, 

care au avut ca scop informarea cetățenilor cu privire la alegerile prezidențiale, 5 comunicate 

de presă referitoare la aspecte din desfășurarea scrutinului și alte 7 comunicate de presă care 

au abordat teme diverse.   

Prezentăm mai jos Lista titlurilor comunicatelor de presă pe tema alegerilor 

prezidențiale: 
1. Comunicat de presă privind participarea unei delegații a AEP la întâlnirea organizată de Asociația 

Romanians in Ireland  - 25.06.2019  

2. Comunicat de presă privind adoptarea de către Camera Deputaților în calitate de cameră 

decizională, a propunerii legislative pentru modificarea și completarea unor acte normative în 

materie electorală – 05.07.2019  

3. Comunicat de presă privind modelul listei de susţinători care va fi folosit la alegerile pentru 

Președintele României din anul 2019 – 25.07.2019 

4. Comunicat de presă privind procedura de înregistrare online pe portalul www.votstrainatate.ro a 

alegătorilor români aflați în afara țării – 26.07.2019 

5. Comunicat de presă privind desemnarea mandatarilor financiari ai competitorilor electorali la 

alegerile pentru Președintele României - 26.07.2019  

6. Comunicat de presă privind numărul alegătorilor români care s-au înregistrat on-line pe portalul 

www.votstrainatate.ro până în prezent - 29.07.2019      

7. Comunicat de presă privind situația actualizată a înregistrărilor pe 

portalul www.votstrainatate.ro a alegătorilor români aflați în afara țării, precum și pentru unele 

clarificări cu privire la procedura de înregistrare - 02.08.2019       

8. Comunicat de presă privind situația actualizată a înregistrărilor pe 

portalul www.votstrainatate.ro a alegătorilor români aflați în afara țării, precum și pentru noi 

clarificări cu privire la procedura de înregistrare - 05.08.2019 

9. Comunicat de presă privind măsurile întreprinse de AEP în vederea informării alegătorilor din 

străinătate cu privire la modalitățile de exercitare a dreptului la vot la alegerile pentru Președintele 

României - 05.08.2019 

10. Comunicat de presă privind situația actualizată a înregistrărilor pe 

portalul www.votstrainatate.ro a alegătorilor români aflați în afara țării, precum și precizări 

legate de exercitarea votului prin corespondență - 07.08.2019 

11. Comunicat de presă privind situația actualizată a înregistrărilor pe 

portalul www.votstrainatate.ro a alegătorilor români aflați în afara țării, precum și precizări 

legate de exercitarea votului prin corespondență - 09.08.2019 

12. Comunicat de presă privind reprogramarea întâlnirii cu asociațiile civice semnatare ale scrisorii 

deschise pe tema votului în străinătate - 08.09.2019 

13. Comunicat de presă privind situația actualizată a înregistrărilor pe 

portalul www.votstrainatate.ro a alegătorilor români aflați în afara țării, precum și precizări 

legate de exercitarea votului prin corespondență - 12.08.2019 

http://www.votstrainatate.ro/
http://www.votstrainatate.ro/
http://www.votstrainatate.ro/
http://www.votstrainatate.ro/
http://www.votstrainatate.ro/
http://www.votstrainatate.ro/
http://www.votstrainatate.ro/
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14. Comunicat de presă privind apelul președintelui AEP către societatea civilă și mass-media pentru 

susținerea campaniei de informare a alegătorilor - 12.08.2019 

15. Comunicat de presă privind situația actualizată a înregistrărilor pe 

portalul www.votstrainatate.ro a alegătorilor români aflați în afara țării, precum și precizări 

legate de exercitarea votului prin corespondență  - 14.08.2019 

16. Comunicat de presă privind precizările președintelui AEP legate de informațiile eronate care 

circulă în spațiul public pe tema datelor personale ale românilor din străinătate - 14.08.2019 

17. Comunicat de presă privind numărul cetățenilor români din străinătate înregistrați cu opțiunea 

Vot prin corespondenţă - 16.08.2019 

18. Comunicat de presă privind întâlnirea președintelui AEP cu asociațiile civice semnatare ale 

scrisorii deschise pe tema votului prin corespondență - 19.08.2019 

19. Comunicat de presă privind situația actualizată a înregistrărilor pe 

portalul www.votstrainatate.ro a alegătorilor români aflați în afara țării, precum și precizări 

legate de exercitarea votului prin corespondență - 20.08.2019             

20. Comunicat de presă privind situația actualizată a înregistrărilor pe portalul www.votstrainatate.ro 

- 22.08.2019 

21. Comunicat de presă privind elaborarea proiectului de hotărâre a AEP pentru aprobarea procedurii 

de acreditare la alegerile prezidențiale din anul 2019 - 22.08.2019 

22. Comunicat de presă referitor la elaborarea proiectului de hotărâre a AEP privind aprobarea 

modelelor ștampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile prezidențiale din anul 2019 - 

23.08.2019 

23. Comunicat de presă referitor la elaborarea proiectului de hotărâre a AEP privind aprobarea 

modelelor listelor electorale care vor fi folosite la alegerile prezidențiale din anul 2019 - 

23.08.2019 

24. Comunicat de presă referitor la elaborarea proiectului de hotărâre a AEP privind aprobarea 

modelelor documentelor care vizează candidaturile la alegerile prezidențiale din acest an - 

23.08.2019 

25. Comunicat de presă referitor la elaborarea proiectului de hotărâre a AEP privind aprobarea 

modelelor buletinelor de vot utilizate la alegerile prezidențiale din anul 2019 - 27.08.2019 

26. Comunicat de presă privind începerea perioadei electorale pentru alegerile prezidențiale din anul 

2019 - 28.08.2019 

27. Comunicat de presă privind apelul președintelui AEP către cetățeni pentru implicarea lor în 

alegeri ca experți electorali - 28.08.2019 

28. Comunicat de presă privind avertismentul președintelui AEP referitor la numărul mic de 

înregistrări pe portalul www.votstrainate.ro - 29.08.2019 

29. Comunicat de presă privind constituirea BEC pentru alegerea Președintelui României din anul 

2019 - 01.09.2019 

30. Comunicat de presă referitor la elaborarea proiectului de hotărâre a AEP privind aprobarea 

Metodologiei de admitere în Corpul experților electorali  - 02.09.2019 

31. Comunicat de presă privind situația actualizată a înregistrărilor pe portalul www.votstrainatate.ro 

- 04. 09.2019 

32. Comunicat de presă privind situația actualizată a înregistrărilor pe portalul www.votstrainatate.ro 

- 06. 09.2019 

33. Comunicat de presă privind adoptarea de către Guvern a unor hotărâri cu impact privind 

exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Preşedintele României de către cetăţenii români 

din străinătate - 09.09.19 

34. Comunicat de presă referitor la elaborarea proiectului de hotărâre a AEP privind aprobarea 

Ghidului finanțării campaniei electorale la alegerile prezidențiale din anul 2019 - 13. 09.2019     

35. Comunicat de presă privind precizările președintelui AEP legate de utilizarea datelor cu caracter 

personal ale alegătorilor români din străinătate exclusiv în procesele electorale - 13.09.2019        

http://www.votstrainatate.ro/
http://www.votstrainatate.ro/
http://www.votstrainatate.ro/
http://www.votstrainate.ro/
http://www.votstrainatate.ro/
http://www.votstrainatate.ro/
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36. Comunicat de presă privind numărul total de alegători români înregistrați pe 

portalul www.votstrainatate.ro - 16.09.2019 

37. Comunicat de presă referitor la elaborarea proiectului de hotărâre a AEP privind unele măsuri 

pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019 - 

18.09.2019 

38. Comunicat de presă privind intrarea în vigoare a Hotărârii AEP nr. 32/2019 pentru aprobarea 

procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare şi a modelelor ecusoanelor 

persoanelor acreditate la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 - 02.10.2019  

39. Comunicat de presă privind lista secțiilor de votare din străinătate la alegerile prezidențiale din 

anul 2019, aprobate prin hotărâre a AEP la propunerea misiunilor diplomatice și oficiilor 

consulare - 05.10.2019 

40. Comunicat de presă privind delimitarea, numerotarea și stabilirea sediilor secțiilor de votare din 

țară  - 11.10.19 

41. Comunicat de presă privind aprobarea a încă 270 de secții de votare în străinătate la alegerile 

prezidențiale din anul 2019, aprobate prin hotărâre a AEP, la propunerea misiunilor diplomatice 

și oficiilor consulare - 13.10.2019 

42. Comunicat de presă privind desemnarea, prin tragere la sorți computerizată, a operatorilor de 

calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară - 10.18.2019 

43. Comunicat de presă privind lista a secțiilor de votare din străinătate aprobate prin hotărâre a AEP, 

la propunerea misiunilor diplomatice și oficiilor consulare - 10.20.2019 

44. Comunicat de presă privind programarea tragerii la sorți computerizate pentru desemnarea 

președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora - 24.10.2019 

45. Comunicat de presă privind programarea tragerii la sorți computerizate a președinților birourilor 

electorale ale secțiilor de votare pentru votul prin corespondență și a locțiitorilor acestora - 

25.10.19 

46. Comunicat de presă privind videoclipurile de informare a alegătorilor români care votează la 

secțiile de votare din străinătate sau prin corespondență - 27.10.2019 

47. Comunicat de presă privind întâlnirea conducerii AEP cu delegația OSCE/ODIHR care 

efectuează o Misiune de observare a alegerilor prezidențiale - 30.10.2019 

48. Comunicat de presă privind materialele comandate de AEP pentru a fi folosite în secțiile de votare 

la alegerile prezidențiale din 2019 - 06.11.2019 

49. Comunicat de presă privind numărul total de alegători valabil la alegerile prezidențiale din data 

de 10 noiembrie 2019 - 07.11.2019 

50. Comunicat de presă privind informații referitoare la votul prin corespondență - 07.11.2019 

51. Comunicat de presă privind desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2019 

- 07.11.2019 

52. Comunicat de presă privind situația centralizată a secțiilor de votare care asigură accesul 

alegătorilor cu mobilitate redusă - 08.11.2019  

53. Comunicat de presă privind Programul electoral de observare a alegerilor pentru Președintele 

României din 10 noiembrie 2019, organizat de AEP - 08.11.2019 

54. Comunicat de presă privind modul în care alegătorii pot verifica online dacă plicurile lor cu votul 

prin corespondență au ajuns la destinație - 08.11.2019 

55. Comunicat de presă privind acreditările eliberate de AEP instituțiilor mass media interne, 

asociațiilor și fundațiilor, ziariștilor străini și observatorilor internaționali la alegerile 

prezidențiale din anul 2019 - 09.11.2019 

56. Comunicat de presă privind lansarea paginii prezidentiale2019.roaep.ro - 10.11.2019 

57. Comunicat de presă privind situația contribuțiilor electorale depuse de competitorii electorali 

pentru finanțarea campaniei electorale la alegerile prezidențiale din data de 10.11.2019 - 

14.11.2019 

58. Comunicat de presă privind desfășurarea celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor pentru 

Președintele României din data de 24 noiembrie 2019 – 14.11.2019 

http://www.votstrainatate.ro/
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59. Comunicat de presă privind numărul total de alegători valabil la alegerile prezidențiale din data 

de 24 noiembrie 2019 - 20.11.2019 

60. Comunicat de presă privind informații referitoare la votul prin corespondență pentru turul al 

doilea al alegerilor prezidențiale - 22.11.2019 

61. Comunicat de presă privind informațiile de interes public furnizate de pagina 

prezidentiale2019.roaep.ro după încheierea procesului electoral din data de 24 noiembrie 2019 - 

22.11.2019 

62. Comunicat de presă privind informațiile de interes public furnizate de pagina 

prezidentiale2019.roaep.ro după încheierea procesului electoral din data de 24 noiembrie 2019 – 

24.11.2019 

63. Comunicat de presă privind întâlnirea finală a conducerii AEP cu delegația OSCE/ODIHR care 

a efectuat o Misiune de observare a alegerilor prezidențiale - 26.11.2019 

64. Comunicat de presă privind situația contribuțiilor electorale depuse de competitorii electorali 

pentru finanțarea campaniei electorale la alegerile prezidențiale din anul 2019 - 27.11.2019 

65. Comunicat de presă privind mesajul președintelui AEP către instituțiile și persoanele implicate 

în organizarea și desfășurarea cu succes a alegerilor prezidențiale din anul 2019 – 05.12.2019  

66. Comunicat de presă privind situația contribuțiilor electorale, a sumelor solicitate la rambursare 

și a datoriilor înregistrate de către competitorii electorali pentru alegerea Președintelui României 

din anul 2019 – 13.12.2019 

67. Comunicat de presă privind transmiterea chestionarului de evaluare a activității desfășurate de 

către operatorii de calculator și experții electorali care au participat la alegerile pentru 

Președintele României din anul 2019 - 18.12.2019 

 

Președintele AEP a acordat peste 50 de interviuri și declarații de presă pe tema 

procedurilor de vot și a modificărilor 

legislative privind organizarea și 

desfășurarea scrutinului, iar șefii 

principalelor compartimente ale AEP 

implicate în alegeri au avut, la rândul 

lor, numeroase intervenții în presă pe 

teme de interes pentru aceste alegeri 

(informarea alegătorilor, finanțarea 

campaniei electorale, acte normative 

specifice, aplicații informatice, 

instruirea experților electorali și a 

operatorilor de calculator). 

 Periodic, AEP a organizat conferințe de presă, difuzate în direct pe canalul 

YouTube74 , în cadrul cărora a adus la cunoștință publică stadiul acțiunilor întreprinse de 

instituție pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor prezidențiale, noile măsuri 

legislative, termenele aferente operațiunilor electorale, demersurile pe care trebuie să le 

întreprindă competitorii electorali etc. În vederea sporirii accesului cât mai multor alegători la 

informațiile prezentate în  cadrul conferințelor, a fost asigurată traducerea în limbaj mimico-

gestual.  

 Situația centralizată a conferințelor de presă este redată în tabelul următor:  

 

 
74 https://www.youtube.com/channel/UCVMKK_34ds9jLXNpM0CLRoA.  

https://www.youtube.com/channel/UCVMKK_34ds9jLXNpM0CLRoA
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Data conferinței 

de presă a AEP 

Teme abordate 

01.11.2019 - conferință de presă privind certificarea spre neschimbare a aplicației folosite pentru 

centralizarea rezultatelor votării la alegerile prezidențiale 

- în cadrul conferinței de presă a fost organizată o simulare a votului la o secție de 

votare din țară, precum și o simulare a votului la o secție de votare din străinătate. 

De asemenea, șefii compartimentelor AEP au prezentat măsurile întreprinse de fiecare 

în parte pentru buna desfășurare a alegerilor și au răspuns la întrebări 

25.10.2019 conferință de presă pentru tragerea la sorți a operatorilor de calculator ai birourilor 

electorale pentru votul prin corespondență 

19.10.2019 conferință de presă pentru tragerea la sorți a operatorilor de calculator ai birourilor 

electorale ale secțiilor de votare 

11.10.2019 conferință de presă în cadrul căreia s-au prezentat informații privind începerea 

campaniei electorale și regulile acesteia, prezentarea Hotărârii AEP nr. 36/2019 pentru 

aprobarea normelor metodologice a SIMPV, 

o demonstrație practică a metodei simplificate de verificare a identității alegătorului la 

secțiile de votare din străinătate, 

instrucțiunile privind exercitarea dreptului de vot prin corespondență. 

03.10.2019 

 

conferință de presă în cadrul căreia s-au prezentat informații actualizate privind 

înregistrarea alegătorilor pe site-ul www.votstrainatate.ro  

12.09. 2019 conferință de presă în cadrul căreia s-au prezentat informații privind noile reglementări 

privind organizarea alegerilor prezidențiale din anul 2019 prevăzute de Ordonanța de 

urgență nr. 64/2019 

02.09. 2019 conferință de presă pe tema lansării site-ului www.votstrainatate.ro și a noilor 

prevederi legale privind exercitarea votului în străinătate 

12.08.2019 - prezentarea procedurii de înregistrare pe portalul www.votstrainatate.ro, 

- situația actualizată a înregistrărilor pe portalul www.votstrainatate.ro 

27.07.2019 - noutățile legislative privind alegerile pentru Președintele României 2019, 

- prezentarea aplicației pentru înregistrarea pe portalul www.votstrainatate.ro 

 

În contextul adoptării noilor prevederi privind exercitarea dreptului de vot de către 

cetățenii români din străinătate, AEP a derulat o amplă campanie de informare dedicată 

acestora. Campania s-a desfășurat în două etape, prima dintre 

acestea vizând promovarea înregistrării alegătorilor din 

străinătate pe portalul www.votstrainatate.ro .  

Astfel, Autoritatea a elaborat o mare varietate de materiale 

informative care au fost distribuite către instituțiile publice și 

aeroporturile internaționale din țară, companiile aeriene, ONG-uri 

și alte instituții. Acestea au inclus: 

• roll-up de informare – 50 buc. - amplasate în 15 aeroporturi 

internaționale; 

• pliante A5 pentru promovarea votului prin corespondență și 

a votului la secție în străinătate - 150.000 buc. - distribuite în cele 15 aeroporturi, la 

punctele de trecere vamală din vest și în rândul comunităților de români din străinătate 

prin intermediul reprezentanțelor diplomatice; 

• afișe A3 pentru promovarea votului prin corespondență și a votului la secție în străinătate 

– 5000 buc.- amplasate în punctele de trecere vamală și în aeroporturi și distribuite în 

teritoriu prin intermediul birourilor județene ale AEP;  

La activitatea de distribuire a pliantelor a participat și președintele AEP care a fost 

prezent în data de 30.08.2019 în aeroportul Otopeni pentru a discuta direct cu cetățenii și pentru 

a-i îndemna să se înregistreze pe portalul www.votstrainatate.ro. 

http://www.votstrainatate.ro/
http://www.votstrainatate.ro/
http://www.votstrainatate.ro/
http://www.votstrainatate.ro/
http://www.votstrainatate.ro/
http://www.votstrainatate.ro/
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La sediul AEP au fost organizate două întâlniri consultative cu societatea civilă în 

zilele de 19 și 29.08.2019. În data de 19.08.2019, a avut loc întâlnirea președintelui AEP cu 

membrii unora dintre cele 29 de asociații civice semnatare ale scrisorii deschise pe tema votului 

prin corespondență, eveniment dublat de o videoconferință cu reprezentanți ai acestor 

organizații aflați în diverse țări europene. Au participat reprezentanți ai asociațiilor 

civice Voluntari în Europa, Voluntar Londra, Rezist West Midlands și Warwickshire, Rezist 

Zurich, Rezistența din Diaspora, Rezist Lyon, Mișcarea Civică Diaspora Austria, Platforma 

România 100, Expert Forum, Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei, Aradul Civic și 

#activAG Pitești. La discuții au fost prezenți și oficiali din partea MAE. În cadrul discuțiilor, 

reprezentanții românilor din diaspora au solicitat intensificarea campaniei de promovare a site-

ului www.votstrainatate.ro și au prezentat o listă de teme și subiecte de interes pentru cetățenii 

români care doresc să se înregistreze ca alegători în străinătate. De asemenea, au cerut lămuriri 

privind unele aspecte tehnice legate de procedura de înregistrare pe 

platforma www.votstrainatate.ro. Unii vorbitori au ridicat mai multe probleme, unele legate și 

de realități ale țărilor-gazdă, cum ar fi funcționarea serviciilor poștale, care fac dificilă primirea 

și transmiterea în timp util a plicurilor cu buletinele de vot prin corespondenţă. 

Mesajul central al membrilor asociațiilor civice a fost determinarea acestora de a continua 

să se implice în campania de informare a alegătorilor și de a acționa în parteneriat cu AEP și 

MAE pentru a disemina informațiile privind modalitățile de vot pe care le au la dispoziție 

românii din afara țării, dar și pentru a facilita exercitarea dreptului de vot de către unele 

categorii profesionale cu ocupații itinerante. Participanții la discuții au stabilit să comunice 

constant și să se întâlnească săptămânal, pentru a acționa în parteneriat în beneficiul 

alegătorilor români din străinătate, pentru a regla rapid eventualele disfuncționalități și, nu în 

ultimul rând, pentru a prelua propuneri și sugestii de îmbunătățire a legislației electorale75. 

La întâlnirea din 29.08.2019, desfășurată în sistem de videoconferință, s-au discutat 

aspecte tehnice privind procedura de înregistrare online a alegătorilor români din străinătate. 

În cadrul acesteia, directorul Direcției generale sistemul informațional electoral național a AEP 

a rezolvat punctual solicitările legate de dificultățile tehnice întâmpinate de unii dintre 

alegătorii din afara țării care au încercat să se înregistreze. 

 Pagina oficială de Facebook a instituției fost alimentată în permanență cu informații de 

actualitate. Au fost publicate 36 de postări pe Facebook pe tema portalului  

www.votstrainatate.ro, dintre care cele mai multe au fost postări sponsorizate. Promovarea 

plătită a generat diseminarea masivă a informațiilor în rândul alegătorilor, fapt ce rezultă din 

statistica ascendentă a interacțiunilor.  

Cea de-a doua etapă a campaniei, inițiată după încheierea perioadei de înregistrare a 

alegătorilor pe portalul www.votstrainatate.ro, a vizat promovarea informațiilor necesare 

pentru corecta exercitare a dreptului de vot prin corespondență și în cadrul secțiilor de votare 

din străinătate și din țară. 

Pe site-ul AEP a fost deschisă secțiunea ,,Alegeri Prezidențiale 2019”, care a inclus 

materiale de informare precum ,,Îndrumar pentru alegătorul din țară”, ,,Îndrumar pentru 

 
75 A se vedea ,,Comunicat de presă privind întâlnirea președintelui AEP cu asociațiile civice semnatare ale scrisorii 

deschise pe tema votului prin corespondență” din 19.08.2019, accesibil la 

https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-intalnirea-presedintelui-aep-

cu-asociatiile-civice-semnatare-ale-scrisorii-deschise-pe-tema-votului-prin-corespondenta/.  

http://www.votstrainatate.ro/
http://www.votstrainatate.ro/
http://www.votstrainatate.ro/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-intalnirea-presedintelui-aep-cu-asociatiile-civice-semnatare-ale-scrisorii-deschise-pe-tema-votului-prin-corespondenta/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-intalnirea-presedintelui-aep-cu-asociatiile-civice-semnatare-ale-scrisorii-deschise-pe-tema-votului-prin-corespondenta/
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alegătorul din străinătate” și informații generale, acestea fiind alimentate permanent cu 

informații actualizate. Informațiile cuprinse în această secțiune au fost publicate în mod 

sistematizat pe pagina de Facebook a instituției și promovate prin intermediul postărilor 

sponsorizate. ,,Îndrumarul alegătorului din străinătate” a fost diseminat și sub forma unui spot 

informativ audio, realizat în colaborare cu Radio România Internațional. 

De asemenea, AEP a realizat, în parteneriat cu Televiziunea Română, două videoclipuri 

informative, unul pentru votul la secția de votare din străinătate și un altul pentru votul prin 

corespondență. Materialele, care au fost dublate în limbaj mimico gestual, au putut fi vizionate 

pe canalul de YouTube, pe pagina de Facebook a AEP și pe site-ul MAE și puteau fi preluate 

în regim gratuit de către instituțiile mass-media interesate76. Aceste videoclipuri au fost 

preluate de toate televiziunile centrale în cadrul emisiunilor destinate informării alegătorilor, 

de site-urile de știri (ziare.com, stiripesurse.ro, g4media.ro, news.ro, etc). Varianta audio a 

spoturilor de informare a fost difuzată de Radio România Actualități și de Europa FM. 

 Consiliul Național al 

Audiovizualului a recomandat77 

radiodifuzorilor să sprijine difuzarea 

spoturilor TV referitoare la campania de 

interes public privind exercitarea dreptului 

de vot al cetățenilor din străinătate prin 

corespondență sau la secția de votare, 

desfășurată de AEP, în contextul alegerilor 

prezidențiale din anul 2019.  

 Totodată, AEP a realizat Ghidul 

alegătorului român în străinătate78, care a 

fost postat pe site-urile MAE și Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.  

 La sediul AEP au fost efectuate prezentări la care au fost invitați reprezentanții                   

mass-media, ocazie cu care specialiștii AEP au efectuat simulări cu exemplificarea procedurii 

de votare în secția de votare și în cazul votului prin corespondență, având ca scop principal 

creșterea încrederii alegătorilor în procesul de votare și informarea acestora. 

 

 Participarea la Campania ,,Informare Acasă! Siguranță în Lume!” 

 Pentru a asigura informarea corectă și oportună a cetățenilor români din afara țării privind 

variantele și procedurile de vot prevăzute de noua legislație, MRP, în parteneriat cu AEP și 

MAE, și-a propus un dialog direct cu românii din diaspora pentru a-i putea sprijini cu maximă 

eficiență în toate demersurile legate de exercitarea drepturilor electorale, desfășurat sub 

umbrela campaniei ,,Informare Acasă! Siguranță în Lume!”  

 În acest scop, a fost stabilit un calendar al sesiunilor de informare a comunităților 

românești din afara granițelor asupra modificărilor legislative din domeniul electoral în care au 

 
76 Clipul de informare a alegătorilor care votează la secția de votare din străinătate poate fi accesat la adresa: 

https://www.youtube.com/watch?v=OdmJVDVOek0 

Clipul de informare a alegătorilor care votează prin corespondență poate fi accesat la adresa:: 

https://www.youtube.com/watch?v=uDzSyuJBN2. 
77 Recomandarea  CNA nr. 25 din 29 octombrie 2019.  
78 Aprobat prin Nota AEP nr. 21384/07.10.2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=OdmJVDVOek0
https://www.youtube.com/watch?v=uDzSyuJBN2
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fost incluse localitățile din străinătate cu prezență românească semnificativă. Campania a 

început în luna august și s-a derulat pe parcursul perioadei electorale, până la finalul lunii 

octombrie 2019.  

Specialiștii AEP au participat, alături de reprezentanții 

MRP și MAE la toate întâlnirile organizate cu membrii 

comunităților de români din principalele orașe din Italia 

(Torino, Milano, Veneția, Bologna, Florența, Cagliari, 

Catania, Cosenza, Bari, Napoli, Roma),  Spania (Sevilla, 

Almeria, Gran Canaria, Castellon, Barcelona, Madrid), 

Germania (München, Kӧln, Berlin), Marea Britanie 

(Manchester, Birmingham, Londra) și Franța (Lyon, 

Marsilia, Paris). 

 Șeful Departamentului de cooperare internațională și relații publice din cadrul AEP, 

domnul Sorin-Gabriel Lazăr, a participat în Irlanda (Dublin) la discuții cu membrii 

comunităților de români. 

 AEP a elaborat un material suport pentru reprezentanții AEP care au participat la 

întâlnirile cu reprezentanții misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, precum și ai 

comunităților de români. 

 De asemenea, la invitația Ambasadei României în 

Italia, în perioada 07 – 08.08.2019, șeful Departamentului 

suport organizatoric electoral din cadrul AEP, a participat 

la Roma la sesiunea de informare a șefilor misiunilor 

diplomatice ale României pe teritoriul Italiei, care a avut ca 

temă organizarea şi desfășurarea alegerilor prezidențiale 

din anul 2019. Vizita a avut ca obiectiv informarea șefilor 

misiunilor diplomatice amintite cu privire la modalitățile de 

exercitare a dreptului de vot în străinătate, precum și 

modificările legislative în materia alegerilor prezidențiale.  

 Cu ocazia întâlnirilor avute cu membrii comunităților de români din diaspora, 

principalele subiecte discutate de către specialiștii AEP au fost:  

▪ prezentarea atribuțiilor AEP în organizarea şi desfășurarea alegerilor pentru Președintele 

României din anul 2019; 

▪ implicarea comunității locale în procesul electoral; 

▪ votul prin corespondență, clarificări cu privire la programul activității biroului electoral 

pentru votul prin corespondență; 

▪ arondarea alegătorilor din străinătate; 

▪ componența birourilor electorale, rolul și atribuțiile președinților birourilor electorale ale 

secțiilor de votare și locțiitorilor acestora, criteriile în baza cărora se va face desemnarea 

președinților și a locțiitorilor acestora de către șefii misiunilor diplomatice/oficiilor 

consulare, rolul supleanților desemnați de formațiunile politice; 

▪ modalitățile de votare, documentele pe baza cărora se poate vota; 

▪ organizarea și orarul secțiilor de votare, caracteristicile spațiilor secțiilor de votare, 

posibile dificultăți în privința primirii acordului autorităților locale de a organiza secții 

de vot, monitorizarea video a secțiilor de votare din străinătate. 
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 Având în vedere faptul că AEP a dobândit experiență în întărirea capacității 

administrative, apreciem ca fiind foarte util și necesar schimbul de idei și informații cu 

reprezentanțele diplomatice ale României din străinătate în vederea consolidării 

capacității de bună practică electorală, în ceea ce privește procesul electoral din străinătate. 

 Președintele AEP a participat, în perioada 26-29 august 2019, la Reuniunea Anuală a 

Diplomației Române (RADR) – ediția 2019, organizată de MAE, având ca temă ,,Diplomația 

României: repere şi noi perspective”. În cadrul acestui eveniment, s-au purtat discuții cu 

diplomații români privind principalele modificări legislative din domeniul electoral. Dialogul 

dintre AEP și șefii misiunilor diplomatice a vizat identificarea oportunităților și a riscurilor, cât 

şi stabilirea principalelor direcții de acțiune ale MAE şi ale serviciului său diplomatic în ceea 

ce privește organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2019.  

 Totodată, în perioada 05.08.2019-05.09.2019, specialiștii din cadrul filialelor și 

birourilor județene ale AEP au participat, în țară, la toate sesiunile de informare organizate 

în municipiile reședință de județ. Reprezentanții AEP de la sediul central împreună cu 

reprezentanții MRP au participat la întâlnirile care au avut loc în următoarele localități: 

− domnul Titi Sultan, consilierul președintelui AEP și domnul Victor Ionescu, subsecretar 

de stat în cadrul MRP au fost prezenți la Arad, Reșița, Deva, Cluj-Napoca, Dr.Turnu-

Severin, Tg.Jiu, Slatina, Craiova, Tg.Mureș, Timișoara; 

− domnul Titi Sultan, consilierul președintelui AEP și doamna Natalia Intotero, Ministrul 

MRP au fost prezenți la Pitești. 

 Președintele AEP, domnul Constantin-Florin 

Mitulețu-Buică, împreună cu șeful Departamentului de 

cooperare internațională și relații publice, domnul Sorin-

Gariel Lazăr, au participat la Forumul Românilor de 

Pretutindeni, desfășurat în București, la discuțiile despre 

votul în străinătate, unde au fost prezenți reprezentanți ai 

diasporei. 

 După primul tur de scrutin, AEP a lansat pagina de web prezidentiale2019.roaep.ro, în 

care au fost aduse la cunoștință publică, în format grafic, informații de interes public după 

încheierea procesului electoral:  
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 Această pagină pune la dispoziția opiniei publice într-o manieră transparentă, 

posibilitatea de a verifica corelațiile informațiilor înregistrate în procesele-verbale care 

stau la baza centralizării rezultatelor din ambele tururi de scrutin (turul I și turul al II-lea). 

Formatul de prezentare al datelor este deschis, datele fiind structurate separat pentru țară, pe 

secții de votare, județ și sector și pentru străinatate. 

 De asemenea,  AEP a pus la dispoziție în format editabil, ușor utilizabil, toate datele din 

corelațiile înregistrate din procesele-verbale din secție, atât presei cât și partidelor politice. 

 Totodată, pe site-ul BEC http://prezidentiale2019.bec.ro/, administrat de AEP, care a fost 

lansat la începerea activității BEC, au fost postate toate actele BEC și rezultatele alegerilor. 

 

 

7.2.   CAMPANIA MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE  

 

 La data de 01.08.2019 MAE a lansat 

pe pagina oficială de internet o secțiune 

special destinată informării alegătorilor 

români din străinătate asupra modalităților 

de exercitare a dreptului de vot la alegerile 

pentru Președintele României din anul 2019, 

în cadrul căreia au fost publicate informații 

utile cu privire la opțiunile pe care le au 

alegătorii din afara țării pentru a vota la 

alegerile prezidențiale 

 MAE a prelucrat „Ghidul alegătorului român din străinătate”, material realizat de AEP, 

în ,,Ghidul alegătorului prin corespondență” și ,,Ghidul alegătorului la secția de votare”, 

ghidurile fiind transmise misiunilor diplomatice și postate pe pagina de internet a MAE la data 

de 07.10.2019. 

În perioada 1 august – 15 septembrie 2019, MAE a desfășurat o campanie de 

comunicare (atât la nivelul Centralei MAE, cât și la nivelul misiunilor diplomatice și consulare 

ale României în străinătate) cu accent pe informarea cetățenilor asupra votului prin 

corespondență și la secția de votare prin:  

• realizarea unor materiale de comunicare dedicate: spoturi video pentru televiziune și 

rețele de socializare, spoturi radio, imagine identitară pentru comunicarea pe site și rețele 

de socializare, pliant informativ;   

• promovarea prin intermediul radiodifuzorilor a unui spot audio-video sub forma unui 

mesaj de interes public care promovează votul prin corespondență – conform 

Recomandării CNA nr. 19 din 20 august; 

• promovarea prin intermediul canalelor de social media ale MAE (Facebook, Twitter, 

Instagram, YouTube). Au fost realizate 70 de postări pe canalele proprii care au 

înregistrat aproximativ 600.000 de vizualizări și aproximativ 51.500 de interacțiuni; 

• promovarea platformei www.votstrainatate.ro prin diverse mijloace de comunicare, 

inclusiv prin difuzarea de materiale informative prin intermediul companiilor aeriene 

Tarom și Blue Air; 

http://prezidentiale2019.bec.ro/
http://www.votstrainatate.ro/
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• publicarea pe paginile de internet ale Radio România Actualități și TVR a unui vizual 

care să permită accesarea directă a platformei www.votstrainatate.ro; 

• distribuirea către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din Europa a 

pliantelor care au încurajat înscrierea pe platforma www.votstrainatate.ro, administrată 

de AEP; 

• cu sprijinul TVR Internațional, MAE a realizat scurte materiale video cu ambasadori 

ai României din state europene, având ca principal obiectiv promovarea votului prin 

corespondență și înregistrarea cetățenilor români din străinătate pe platforma 

www.votstrainatate.ro, utilizate atât în mediul online, pe contul de Facebook al MAE, cât 

și în cadrul emisiunilor TVR Internațional; 

• organizarea de către misiunile diplomatice și consulare ale României a numeroase 

întâlniri cu reprezentanți ai comunităților de cetățeni români din statele de reședință în 

vederea prezentării, respectiv clarificării, prevederilor legislative care reglementează 

acest scrutin; 

În perioada 1 octombrie – 25 noiembrie 2019, campania de comunicare MAE a urmărit 

informarea cetățenilor cu privire la modalitățile de exercitare a votului în străinătate la secția 

de votare. În acest sens, au fost întreprinse următoarele acțiuni:  

• realizarea unei noi serii de materiale de comunicare dedicate: spoturi video pentru 

televiziune și rețele de socializare, spoturi radio, imagine identitară pentru comunicarea 

pe site și rețele de socializare;   

• promovarea prin intermediul canalelor de social media ale MAE (Facebook, Twitter, 

Instagram, YouTube). Au fost realizate 58 de postări care au înregistrat aproximativ 

760.000 de vizualizări și 53.187; 

• promovarea prin intermediul mass-media. 

 Reprezentanții MAE  au participat, alături de cei ai MRP și AEP la  Campania ,,Informare 

Acasă! Siguranță în Lume!” .  

 

 

7.3.   CAMPANIA MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE 

 

Începând cu data de 10.11.2019, structurile de specialitate ale 

MAI au desfășurat Campania de informare, prevenire și conștientizare 

a cetățenilor privind respectarea legislației electorale. 

MAI a creat o secțiune79 pe site-ul propriu dedicată alegerilor 

prezidențiale din anul 2019 care a inclus următoarele categorii de 

informații: principalele acte normative, cine are drept de vot, unde se 

poate vota, atribuțiile MAI, contravenții, infracțiuni electorale 

prevăzute de Codul Penal.  

În zilele alegerilor, MAI  a dat publicității mai multe comunicate privind desfășurarea 

alegerilor. 

   

 
79 https://www.mai.gov.ro/alegeri-prezidentiale-2019/.  

http://www.votstrainatate.ro/
http://www.votstrainatate.ro/
http://www.votstrainatate.ro/
https://www.mai.gov.ro/alegeri-prezidentiale-2019/


 

98 
 

8. CAMPANIA ELECTORALĂ 
 

 Campania electorală pentru primul tur de scrutin a început cu 30 de zile înainte de data 

alegerilor, la data de 12.10.2019, ora 0.00 şi s-a încheiat în dimineața zilei de sâmbătă de 

dinaintea datei alegerilor, la ora 7.00, iar pentru al doilea tur de scrutin,  la data de  15.11.2019, 

de la miezul nopții și s-a încheiat sâmbătă, 23 noiembrie, ora 7.00. 

Conform legii, preşedintele în funcție putea participa la campania prezidențială a 

partidului politic sau a alianței politice care l-a propus sau îi susține candidatura. 

 
8.1.   DESFĂȘURAREA CAMPANIEI ELECTORALE   

 

Monitorizarea campaniei electorale desfășurate prin intermediul serviciilor de 

programe audiovizuale80 

  Condițiile de desfășurare a campaniei electorale prin intermediul serviciilor de programe 

audiovizuale sunt reglementate de Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și 

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

ulterioare, de Codul de reglementare a conținutului audiovizual, adoptat prin Decizia 

membrilor Consiliului Național al Audiovizualului nr. 220/2011, cu modificările și 

completările ulterioare.  

  De asemenea, în calitatea sa de garant al interesului public şi de autoritate unică de 

reglementare în domeniul serviciilor media audiovizuale, Consiliul Național al 

Audiovizualului (CNA) a adoptat în ședința publică din 03.09.2019 Decizia nr. 781/2019 

privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea 

Președintelui României81 potrivit căreia: ,,Pentru candidații la alegerea Președintelui României, 

accesul la serviciile publice și private de radio și televiziune este egal și gratuit.  

 În perioada campaniei electorale, cu excepția spoturilor electorale, este interzisă 

difuzarea oricăror forme de comunicare comercială audiovizuală sau noncomercială ce conține 

referiri la candidați sau la reprezentanții acestora și ai partidelor politice, alianțelor politice și 

alianțelor electorale care susțin candidați. 

 Cu 48 de ore înainte de ziua votării este interzisă prezentarea de sondaje de opinie, 

televoturi sau anchete cu conținut electoral făcute pe stradă. În ziua votării este interzisă 

prezentarea sondajelor realizate la ieșirea de la urne, înainte de încheierea votării. 

 Cu 24 de ore înainte de începerea votării și până la închiderea urnelor sunt interzise 

difuzarea oricăror mesaje și comentarii cu conținut electoral, a emisiunilor și spoturilor 

electorale, precum și invitarea sau prezentarea în programe a candidaților și a reprezentanților 

acestora și ai partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale care susțin candidați. 

 Radiodifuzorii au obligația de a comunica CNA săptămânal, în prima zi lucrătoare, timpii 

de antenă utilizați de fiecare candidat și/sau de reprezentanții lor în emisiunile electorale. 

 
80 Informații preluate din adresa Consiliului Național al Audiovizualului nr. 13112RF din 12.12.2019, înregistrată 

la AEP cu nr. 29478 din 16.12.2019. 
81 Modificată prin Decizia nr. 848/2019 pentru modificarea Deciziei Consiliului Național al Audiovizualului nr. 

781/2019. 
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 După încheierea campaniei electorale era interzisă difuzarea de mesaje electorale în 

format audio, vizual sau mixt pe ecrane digitale amplasate în locuri publice ori private, precum 

şi prin intermediul unor vehicule special amenajate.” 

În data de 16.10.2019, CNA a emis un comunicat de presă conținând precizări privind 

modul de aplicare a dispozițiilor art. 2 din Decizia 781/2019, iar în data de 12.11.2019 a emis 

un comunicat referitor la desfășurarea campaniei electorale în audiovizual pentru cel de-al 

doilea tur de scrutin.  

 Stabilirea orarului pentru campania electorală și repartizarea timpilor de antenă pentru 

accesul candidaților la serviciile publice de radio și televiziune s-a realizat de către Birourile 

permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, împreună cu reprezentanții 

serviciilor publice de radio și televiziune și cu participarea candidaților.                  

CNA a monitorizat modul în care radiodifuzorii (centrali, regionali, locali) au reflectat 

campania pentru alegerea președintelui României în cadrul emisiunilor electorale difuzate în 

perioadele 12.10.2019 – 09.11.2019, pentru primul tur de scrutin, respectiv 15.11.2019 – 

23.11.2019, pentru cel de-al doilea tur de scrutin.   

Astfel, în perioada 12.10.2019 – 09.11.2019, au fost monitorizate 16 posturi centrale de 

televiziune (Antena 1, Antena 3, B1 TV, București TV, Digi 24, Favorit TV, Nașul TV, 

Național TV, Realitatea Plus, Realitatea TV, România TV, TVR 1, TVR 1 HD, TVR 

Internațional, TVR Moldova și TVR 3) și 9 posturi de radio (Digi FM, Europa FM, Național 

FM, Radio Gold FM, RFI România, Radio România Actualități, Radio România Actualități 

Internațional,  Radio România Antena Satelor și București FM).  

Pentru perioada menționată, Direcției Monitorizare din cadrul CNA i-au fost repartizate 

15 sesizări cu privire la emisiunile electorale difuzate, pentru care au fost întocmite 11 rapoarte 

de monitorizare. De asemenea, Direcția Monitorizare a întocmit 54 de rapoarte de monitorizare 

care cuprind constatări privind conformitatea conținutului programelor cu dispozițiile legale. 

Pentru verificarea respectării echilibrului în emisiunile electorale, au fost întocmite 84 de 

rapoarte săptămânale, pe baza datelor puse la dispoziție în acest sens de către radiodifuzorii 

sus-menționați. Astfel, în total, au fost prezentate în ședințele Consiliului 149 de rapoarte de 

monitorizare pentru primul tur al campaniei electorale pentru alegerea Președintelui României. 

În perioada 15.11.2019 – 23.11.2019, au reflectat campania electorală pentru alegerea 

Președintelui României 12 posturi centrale de televiziune (Antena 1, Antena 3, B1 TV, 

București TV, Digi 24, Național TV, Realitatea Plus, România TV, TVR 1, TVR 1 HD, TVR 

Internațional și TVR Moldova) și 9 posturi de radio (Digi FM, Europa FM, Național FM, RFI 

România, Radio România Actualități, Radio România Actualități Internațional, Radio România 

Antena Satelor și București FM). 

Pentru această perioadă, Direcției Monitorizare din cadrul CNA i-au fost repartizate 185 

de sesizări cu privire la emisiunile electorale difuzate, pentru care au fost întocmite 22 rapoarte 

de monitorizare. 

De asemenea, Direcția Monitorizare a întocmit 6 rapoarte de monitorizare care cuprind 

constatări privind conformitatea conținutului programelor cu dispozițiile legale. Pentru 

verificarea respectării echilibrului în emisiunile electorale, au fost întocmite 15 rapoarte 

săptămânale pe baza datelor puse la dispoziție în acest sens de către radiodifuzorii care au 

reflectat turul 2. Astfel, în total, au fost prezentate în ședințele Consiliului 43 de rapoarte de 
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monitorizare pentru cel de-al doilea tur al campaniei electorale pentru alegerea Președintelui 

României. 

Conform informațiilor furnizate de Serviciul Inspecție din cadrul CNA, campania 

electorală a fost reflectată în teritoriu de 88 de posturi de televiziune și 68 de posturi de radio. 

În urma constatării unor abateri de la prevederile Deciziei nr. 781/2019, CNA a aplicat 9 

somații publice, astfel: 5 pentru televiziuni centrale (Realitatea TV, B1 TV, Antena 3, 

Realitatea Plus, România TV), 1 pentru televiziunea locală NCN din Cluj Napoca și 3 pentru 

posturi de radio (Europa FM – 2 și Gold FM). De asemenea, Consiliul a adoptat o decizie 

privind rectificarea unor informații transmise de Studioul Teritorial Timișoara al SRTV.  

În cazul posturilor centrale, pentru abateri minore, Consiliul a transmis 11 scrisori de 

atenționare către posturile Antena 3, B1 TV, Național TV, Realitatea TV, Realitatea Plus, 

România TV, TVR 1 și Gold FM solicitând a se respecta cu strictețe prevederile legislației 

audiovizualului. 

 

Afișajul electoral 

Primarii au avut obligația ca, până la data de 26.09.2019, să stabilească prin dispoziție, 

locuri speciale pentru afișajul electoral, în care să amplaseze panouri electorale, ținând seama 

de numărul candidaților.  

Conform legii, birourile electorale județene/ale sectoarelor municipiului Bucureşti 

veghează la corecta desfășurare a campaniei electorale, soluționând, prin decizii, plângerile cu 

privire la campania electorală.  

De asemenea, BEC a soluționat mai multe contestații82 privind deciziile birourilor 

electorale județene vizând afișajul electoral. Plângerile au avut ca obiect amplasarea afișelor 

electorale cu încălcarea prevederilor legale. 

 

  

 
82 Decizia BEC nr. 53/D/14.10.2019 privind admiterea contestaţiei formulate de domnul Nicolas Daniel, primarul 

orașului Odobești, Judeţul Vrancea împotriva Deciziei nr. 2 din 11.10.2019, adoptată de Biroul Electoral Judeţean 

nr. 41 Vrancea, Decizia BEC nr. 57/D/18.10.2019 privind respingerea contestaţiei formulate de domnul Dan 

Pușcaș împotriva Deciziei nr. 1 din 14.10.2019, adoptată de Biroul Electoral Judeţean nr. 13 Cluj. 
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Materiale electorale ale candidaților la alegerile pentru Președintele României din anul 201983 

 

 

 

 

 

 

 
83 Afișele au fost grupate conform ordinii de înscriere în buletinul de vot a candidaților. 



 

102 
 

 

 

  

  

  



 

103 
 

8.2. MONITORIZAREA ȘI CONTROLUL FINANȚĂRII CAMPANIEI 

ELECTORALE  

 

 La alegerile pentru Președintele României din anul 2019 au participat un număr de 16 

competitori electorali, respectiv 11 formațiuni politice, 2 alianțe electorale, o organizaţie a 

cetățenilor aparținând minorităților naționale și 2 candidați independenți. 

 

Număr competitori electorali – Alegeri prezidențiale 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Număr competitori electorali – Alegeri prezidențiale 2019 

 
 

 

Aducerea la cunoștința publică a informațiilor privind finanțarea campaniei 

electorale  

 Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale din 

cadrul AEP (DCFPPCE) a desfășurat activități atât în perioada preelectorală, pe parcursul 

perioadei electorale, cât și în perioada postelectorală, astfel : 

În perioada preelectorală: 

− a luat legătura cu competitorii electorali și le-a reiterat obligația legală de a deschide un 

cont bancar pentru campania electorală destinat încasării contribuțiilor electorale, 

respectiv efectuării plății cheltuielilor electorale;  

2

2

1

11

Alianță electorală

Candidat independent

Organizație a cetățenilor 
aparținând minorităților 
naționale 

Partid politic

2

4

1

7
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Candidat independent

Oorganizație a cetățenilor 
aparținând minorităților 
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− s-au primit și centralizat adresele competitorilor electorali privind conturile deschise 

pentru campania electorală pentru alegerea Președintelui României; 

− s-a răspuns solicitărilor competitorilor electorali cu privire la aplicarea Legii nr. 

334/2006; 

− au fost soluționate sesizările formulate de diferite persoane; 

În perioada electorală: 

− s-a răspuns solicitărilor competitorilor electorali cu privire la aplicarea Legii nr. 

334/2006; 

− au fost soluționate sesizările formulate de diferite persoane; 

− s-au centralizat întrebările și răspunsurile transmise competitorilor electorali în perioada 

preelectorală și în perioada electorală, care s-au publicat pe site-ul AEP 

www.finantarepartide.ro sub titlul “ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI UTILE - 

CAMPANIA ELECTORALĂ ALEGEREA PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI DIN 

ANUL 2019”;  

În perioada postelectorală: 

− mandatarii financiari coordonatori ai competitorilor electorali au primit îndrumări cu 

privire la documentele care trebuie depuse de competitorii electorali la 15 zile și la 30 

zile (lista, modul de aranjare, conținutul unor documente) și termenul până la care au 

obligația să le depună, atât telefonic, cât și prin e-mail; 

− s-au primit documentele la 15 zile și la 30 de zile de la competitorii electorali, ocazie cu 

care s-au întocmit procese-verbale de predare/preluare; 

− s-a efectuat controlul finanțării campaniei electorale de către competitorii electorali. 

 

 DCFPPCE a adus la cunoștință publică informații privind activitățile desfășurate prin 4 

comunicate de presă, astfel: 

− Comunicat de presă privind situația contribuțiilor electorale depuse de competitorii 

electorali pentru finanțarea campaniei electorale la alegerile prezidențiale din data de 

10.11.2019 – 14 noiembrie 201984;   

− Comunicat de presă privind situația contribuțiilor electorale depuse de competitorii 

electorali pentru finanțarea campaniei electorale la alegerile prezidențiale din anul 2019 

– 27 noiembrie 201985;   

− Comunicat de presă privind situația contribuțiilor electorale, a sumelor solicitate la 

rambursare și a datoriilor înregistrate de către competitorii electorali pentru alegerea 

Președintelui României din anul 2019 – 13 decembrie 201986;  

 
84 Accesibil la adresa: https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-situatia-

contributiilor-electorale-depuse-de-competitorii-electorali-pentru-finantarea-campaniei-electorale-la-alegerile-

prezidentiale-din-data-de-10-11-2019/.  
85 Accesibil la adresa: https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-situatia-

contributiilor-electorale-depuse-de-competitorii-electorali-pentru-finantarea-campaniei-electorale-la-alegerile-

prezidentiale-din-anul-2019.  
86 Accesibil la adresa: https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-situatia-

contributiilor-electorale-a-sumelor-solicitate-la-rambursare-si-a-datoriilor-inregistrate-de-catre-competitorii-

electorali-pentru-alegerea-presedintelui-romaniei-d/.  

http://www.finantarepartide.ro/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-situatia-contributiilor-electorale-depuse-de-competitorii-electorali-pentru-finantarea-campaniei-electorale-la-alegerile-prezidentiale-din-data-de-10-11-2019/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-situatia-contributiilor-electorale-depuse-de-competitorii-electorali-pentru-finantarea-campaniei-electorale-la-alegerile-prezidentiale-din-data-de-10-11-2019/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-situatia-contributiilor-electorale-depuse-de-competitorii-electorali-pentru-finantarea-campaniei-electorale-la-alegerile-prezidentiale-din-data-de-10-11-2019/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-situatia-contributiilor-electorale-depuse-de-competitorii-electorali-pentru-finantarea-campaniei-electorale-la-alegerile-prezidentiale-din-anul-2019
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-situatia-contributiilor-electorale-depuse-de-competitorii-electorali-pentru-finantarea-campaniei-electorale-la-alegerile-prezidentiale-din-anul-2019
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-situatia-contributiilor-electorale-depuse-de-competitorii-electorali-pentru-finantarea-campaniei-electorale-la-alegerile-prezidentiale-din-anul-2019
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-situatia-contributiilor-electorale-a-sumelor-solicitate-la-rambursare-si-a-datoriilor-inregistrate-de-catre-competitorii-electorali-pentru-alegerea-presedintelui-romaniei-d/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-situatia-contributiilor-electorale-a-sumelor-solicitate-la-rambursare-si-a-datoriilor-inregistrate-de-catre-competitorii-electorali-pentru-alegerea-presedintelui-romaniei-d/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-situatia-contributiilor-electorale-a-sumelor-solicitate-la-rambursare-si-a-datoriilor-inregistrate-de-catre-competitorii-electorali-pentru-alegerea-presedintelui-romaniei-d/
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− Comunicat de presă referitor la controlul privind veniturile și cheltuielile competitorilor 

electorali în campania electorală pentru alegerile prezidențiale – 7 ianuarie 202087.  

 

 Înregistrarea și instruirea mandatarilor financiari 

Începând cu data de 29.07.2019 și până la începutul campaniei electorale, personalul 

DCFPPCE a înregistrat și a alocat coduri unice de identificare unui număr de 16 mandatari 

financiari coordonatori88 ai competitorilor electorali participanți la alegerile pentru 

Președintele României din anul 2019, respectiv: 

- 14 mandatari financiari coordonatori pentru formațiunile politice; 

- 2 mandatari financiari coordonatori pentru candidați independenți. 

În data de 08.10.2019, ora 16.00, AEP a desfășurat sesiunea de instruire a mandatarilor 

financiari coordonatori, la sediul Autorității Electorale Pemanente din strada Eugeniu Carada, 

nr. 1, București, sector 3. Reprezentanții competitorilor electorali și mandatarii financiari 

coordonatori au fost contactați atât telefonic, cât și prin adrese comunicate atât prin e-mail, cât 

și prin intermediul poștei. 

La sesiunea de instruire au participat, din partea Autorității Electorale președintele AEP 

și conducerea DCFPPCE, respectiv Directorul general al DCFPPCE și directorii Direcției 

Control și DPIM. 

Competitorii electorali au fost reprezentați la instruire fie prin intermediul mandatarilor 

financiari coordonatori, fie prin intermediul trezorierului/contabilului partidului, fiind prezenți 

17 reprezentanți. În cadrul ședinței s-au prezentat și dezbătut atribuțiile ce revin mandatarului 

financiar coordonator, conform legislației în vigoare. 

La finalul instruirii s-a întocmit o minută a sesiunii de instruire a mandatarilor financiari 

coordonatori, care a fost avizată de Directorul general al DCFPPCE și aprobată de președintele 

AEP. 

Totodată, AEP a adoptat Hotărârea nr. 34/2019 privind aprobarea ,,Ghidului finanțării 

campaniei electorale la alegerile pentru Președintele României din anul 2019”, care a fost 

distribuit competitorilor electorali. 

 

Controlul respectării prevederilor legale referitoare la veniturile și cheltuielile 

competitorilor electorali în campania electorală 

 Mandatarii financiari coordonatori ai competitorilor electorali participanți la alegerile 

pentru Președintele României din anul 2019 au declarat și înregistrat la AEP contribuții pentru 

campania electorală în valoare totală de 71.620.145,55 din care 35.933.687,55 lei din 

finanțare privată și 35.686.458,00 lei din finanțare publică, respectiv din subvenții acordate de 

la bugetul de stat.  

 Totalul sumelor solicitate la rambursare este în cuantum de 33.298.238,23 lei.  

 Situația centralizată a contribuțiilor electorale și a sumelor solicitate la rambursare cu 

ocazia alegerii Președintelui României din anul 2019 se prezintă astfel:  

 
87 Accesibil la adresa: https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-referitor-la-

controlul-privind-veniturile-si-cheltuielile-competitorilor-electorali-in-campania-electorala-pentru-alegerile-

prezidentiale/.  
88 Pe lângă cei 16 menționați, au fost înregistrați alți 2 manadatari financiari coordonatori, însă competitorii 

electorali pe care îii reprezentau nu au intrat în cursa electorală. 

https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-referitor-la-controlul-privind-veniturile-si-cheltuielile-competitorilor-electorali-in-campania-electorala-pentru-alegerile-prezidentiale/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-referitor-la-controlul-privind-veniturile-si-cheltuielile-competitorilor-electorali-in-campania-electorala-pentru-alegerile-prezidentiale/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-referitor-la-controlul-privind-veniturile-si-cheltuielile-competitorilor-electorali-in-campania-electorala-pentru-alegerile-prezidentiale/
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Nr. 

crt. 

Denumire competitor Valoare totală 

contribuții 

electorale 

(lei) 

Finanțare 

privată 

(lei) 

Finanțare 

publică 

(lei) 

Sumă 

solicitată la 

rambursare 

(lei) 

1. PARTIDUL 

NAȚIONAL 

LIBERAL 

18.400.000,00 0,00 18.400.000,00 0,00 

2. PARTIDUL SOCIAL 

DEMOCRAT 

19.766.500,00 3.129.300,00 16.637.200,00 3.127.283,60 

3. PARTIDUL 

MIȘCAREA 

POPULARĂ  

7.068.975,00 7.068.975,00 0,00 7.061.632,98 

4. PARTIDUL 

ALIANȚA 

LIBERALILOR ȘI 

DEMOCRAȚILOR 

4.566.424,80 4.266.424,80 300.000,00 4.514.123,87 

5. PARTIDUL PRO 

ROMÂNIA 

11.728.500,00 11.728.500,00 0,00 11.722.831,67 

6. PARTIDUL 

UNIUNEA SALVAȚI 

ROMÂNIA 

4.879.523,00 4.530.265,00 349.258,00 4.529.424,52 

7. PARTIDUL 

LIBERTATE, 

UNITATE ȘI 

SOLIDARITATE 

1.975.249,84 1.975.249,84 0,00 1.899.407,09 

8. UNIUNEA 

DEMOCRATĂ 

MAGHIARĂ DIN 

ROMÂNIA 

445.000,00 445.000,00 0,00 443.534,50 

9. PARTIDUL PUTERII 

UMANISTE (social-

liberal) 

803.398,00 803.398,00 0,00 0,00 

10. PARTIDUL NOUA 

ROMÂNIE 

0,00 0,00 0,00 0,00 

11. PARTIDUL 

DREAPTA 

LIBERALĂ 

1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 

12. PARTIDUL 

ALTERNATIVA 

PENTRU 

DEMNITATE 

NAȚIONALĂ 

14.400,00 14.400,00 0,00 0,00 

13. PARTIDUL 

NAȚIUNEA 

ROMÂNĂ 

85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 

14. PARTIDUL NEAMUL 

ROMÂNESC 

8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 

15. CUMPĂNAȘU 

ALEXANDRU 

559.174,91 559.174,91 0,00 0,00 

16. MARIAN - 

STANOEVICI 

BOGDAN-DRAGOȘ-

AURELIU 

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 



 

107 
 

 TOTAL 71.620.145,55 35.933.687,55 35.686.458,00 33.298.238,23 

 

Situația detaliată pe tipuri de competitori electorali este următoarea:  
 

 

Tip competitor electoral Valoarea contribuțiilor electorale 

Partide politice/alianțe/OCAMN89 71.040.970,64 

Candidați independenți 579.174,91 

Total contribuții electorale 71.620.145,55 

 

 Prezentăm mai jos date privind contribuțiile pentru campania electorală înregistrate, 

defalcate pe cele două tururi de scrutin.  

  

 Turul 1 

 Situația contribuțiilor electorale depuse de competitorii electorali pentru finanțarea 

campaniei electorale pentru primul tur de scrutin pentru alegerea Președintelui României din 

10.11.2019 este următoarea: 

 

Tip competitor electoral Valoarea contribuțiilor electorale 

Partide politice/alianțe/OCAMN 69.679.729,11 

Candidați independenți 579.174,91 

Total contribuții electorale 70.258.904,02 

 

 Valoarea contribuțiilor electorale depuse de fiecare competitor electoral, defalcată în 

funcție de sursa de finanțare (publică/privată) este centralizată în tabelul de mai jos:  

 

Nr.crt Denumire competitor Valoarea totală a 

contribuțiilor 

electorale 

Finanțare 

privată 

Finanțare 

publică 

1. BRUYNSEELS RAMONA - 

IOANA –PARTIDUL PUTERII 

UMANISTE (SOCIAL – 

LIBERAL) 

803.398,00 803.398,00 0,00 

2. KELEMEN HUNOR – 

UNIUNEA DEMOCRATĂ 

MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 

445.000,00 445.000,00 0,00 

3. IOHANNIS KLAUS – 

WERNER – PARTIDUL 

NAȚIONAL LIBERAL 

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 

4. PALEOLOGU THEODOR – 

PARTIDUL MIȘCAREA 

POPULARĂ  

7.068.975,00 7.068.975,00 0,00 

5. CUMPĂNAȘU ALEXANDRU 559.174,91 559.174,91 0,00 

6. DĂNCILĂ VASILICA – 

VIORICA – PARTIDUL 

SOCIAL DEMOCRAT 

18.210.500,00 1.672.500,00 16.538.000,00 

7. MARIAN – STANOEVICI 

BOGDAN -DRAGOȘ – 

AURELIU 

20.000,00 20.000,00 0,00 

 
89 Organizaţie a cetățenilor aparținând minorităților naționale. 
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8. ALIANȚA ELECTORALĂ 

“UN OM” 

16.294.924,80 15.994.924,80 300.000,00 

8.1. DIACONU MIRCEA – 

PARTIDUL ALIANȚA 

LIBERALILOR ȘI 

DEMOCRAȚILOR 

4.566.424,80 4.266.424,80 300.000,00 

8.2. DIACONU MIRCEA – 

PARTIDUL PRO ROMÂNIA 

11.728.500,00 11.728.500,00 0,00 

9. ALIANȚA USR PLUS 7.449.531,31 6.984.323,31 465.208,00 

9.1. BARNA ILIE – DAN – 

PARTIDUL UNIUNEA 

SALVAȚI ROMÂNIA 

5.474.281,47 5.009.073,47 465.208,00 

9.2. BARNA ILIE – DAN – 

PARTIDUL LIBERTATE, 

UNITATE ȘI SOLIDARITATE 

1.975.249,84 1.975.249,84 0,00 

10. POPESCU SEBASTIAN - 

CONSTANTIN – PARTIDUL 

NOUA ROMÂNIE 

0,00 0,00 0,00 

11. CATARAMĂ VIOREL – 

PARTIDUL DREAPTA 

LIBERALĂ 

1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 

12. IVAN CĂTĂLIN - SORIN – 

PARTIDUL ALTERNATIVA 

PENTRU DEMNITATE 

NAȚIONALĂ 

14.400,00 14.400,00 0,00 

13. BANU JOHN – ION – 

PARTIDUL NAȚIUNEA 

ROMÂNĂ 

85.000,00 85.000,00 0,00 

14. PEIA NINEL – PARTIDUL 

NEAMUL ROMÂNESC 

8.000,00 8.000,00 0,00 

TOTAL CONTRIBUȚII 

ELECTORALE  

70.258.904,02 34.955.696,02 35.303.208,00 

 

Conform legii, competitorii electorali care au obținut minimum 3% din totalul voturilor 

valabil exprimate au dreptul la rambursarea cheltuielilor electorale. Cerința menționată a fost 

întrunită de următorii competitori electorali: 

 

Nr. crt. Competitor electoral Candidat 

1.  UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ 

DIN ROMÂNIA  

KELEMEN HUNOR 

2.  PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL  IOHANNIS KLAUS 

WERNER 

3.  PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ  PALEOLOGU THEODOR 

4.  PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT  DĂNCILĂ VASILICA 

VIORICA 

5.  PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI 

DEMOCRAȚILOR  

DIACONU MIRCEA 

6.  PARTIDUL PRO ROMÂNIA  DIACONU MIRCEA 

7.  PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI 

ROMÂNIA  

 BARNA ILIE – DAN 

8.  PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI 

SOLIDARITATE  

BARNA ILIE – DAN 
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Turul 2 

,,Situația contribuțiilor electorale depuse de competitorii electorali pentru finanțarea 

campaniei electorale pentru cel de-al doilea tur de scrutin pentru alegerea Președintelui 

României din 24.11.2019” este următoarea: 

 

Tip competitor electoral Valoarea contribuțiilor electorale 

Partide politice/alianțe/OCAMN 1.956.000,00 

Candidați independenți 0,00 

Total contribuții electorale 1.956.000,00 

 

 Valoarea contribuțiilor electorale depuse de fiecare competitor electoral, defalcată în 

funcție de sursa de finanțare (publică/privată) este centralizată în tabelul de mai jos::  

 
Nr. 

crt 

Denumire competitor Valoarea totală a 

contribuțiilor 

electorale 

Finanțare 

privată 

Finanțare publică 

1. DĂNCILĂ VASILICA – VIORICA – 

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 

1.556.000,00 1.456.800,00 99.200,00 

2. IOHANNIS KLAUS – WERNER – 

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 

 

400.000,00 0,00 400.000,00 

TOTAL CONTRIBUȚII ELECTORALE  1.956.000,00 1.456.800,00 499.200,00 

 

 Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale din 

cadrul AEP a efectuat în perioada 06.01.2020 – 10.02.2020, verificarea documentelor privind 

veniturile încasate și cheltuielile efectuate de către competitorii electorali în campania 

electorală pentru alegerea Președintelui României din noiembrie 2019, controlul putându-se 

prelungi, conform legii, cu 15 zile - până la data de 26 februarie 202090. 

 

 Prezentăm mai jos o Situație comparativă a veniturilor și cheltuielilor înregistrate de 

către competitorii electorali cu ocazia  desfășurării alegerilor pentru Președintele României 

din anii 2014 și 2019: 

 

 
90 Conform art. 58 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității 

partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, în termen de 60 de 

zile de la data expirării termenului de depunere a cererilor, AEP rambursează competitorilor electorali sumele 

plătite pentru campania electorală la data depunerii cererii de rambursare. Potrivit alin. (4) al aceluiași articol, 

acest termen poate fi prelungit cu 15 zile în situaţia în care, pentru verificarea legalităţii încasărilor şi a plăţilor 

efectuate în campania electorală, sunt necesare declaraţii şi documente suplimentare faţă de cele prevăzute de 

prezentele norme metodologice. 
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Precizăm că în anul 2019, limita maximă a contribuțiilor depuse de către competitorii 

electorali cu ocazia alegerilor Președintelui României a fost de 41.600.000,00 lei, calculată 

astfel: 20.000 salarii de bază minime brute pe țară x 2.080,00 lei (valoarea salariului de bază 

mimin brut pe țară la data de 01.01.2019), comparativ cu anul 2014 când limita maximă a 

contribuțiilor depuse de către competitorii electorali cu ocazia alegerilor Președintelui 

României a fost de 21.250.000,00 lei, calculată astfel: 25.000 salarii de bază minime brute pe 

țară x 850,00 lei (valoarea salariului de bază mimin brut pe țară la data de 01.01.2014). 

Se observă o creștere semnificativă atât a veniturilor, cât și a cheltuielilor pentru 

campania electorală, determinată de modificările legislative care au permis rambursarea 

cheltuielilor efectuate de către competitorii electorali în campania electorală. 

Au fost depuse 7 cereri de rambursare de către competitorii electorali care au obținut 

minimum 3% din totalul voturilor valabil exprimate (PNL nu a depus cerere de rambursare, 

deoarece cheltuielile electorale au fost finanțate din subvenții de la bugetul de stat). 

 

Situația centralizată a contribuțiilor pentru campania electorală înregistrate de 

mandatarii financiari coordonatori ai competitorilor electorali, a sumelor solicitate la 

rambursare și a datoriilor înregistrate de către competitorii electorali pentru alegerea 

Președintelui României din anul 2019 se prezintă astfel: 
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Nr.

crt 
Denumire competitor91     Valoarea totală a 

contribuțiilor electorale 

Finanțare 

privată 

Finanțare 

publică 

Suma 

solicitată la 

rambursare 

Total 

datorii 

1. BRUYNSEELS RAMONA - IOANA –PARTIDUL PUTERII 

UMANISTE (SOCIAL – LIBERAL) 

803.398,00 803.398,00 0,00 0,00 794.981,62 

2. KELEMEN HUNOR – UNIUNEA DEMOCRATĂ 

MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 

445.000,00 445.000,00 0,00 443.534,50 0,00 

3. IOHANNIS KLAUS – WERNER – PARTIDUL NAȚIONAL 

LIBERAL 

18.400.000,00 0,00 18.400.000,00 0,00 7.129.232,17 

4. PALEOLOGU THEODOR – PARTIDUL MIȘCAREA 

POPULARĂ  

7.068.975,00 7.068.975,00 0,00 7.061.632,98 0,00 

5. CUMPĂNAȘU ALEXANDRU 559.174,91 559.174,91 0,00 0,00 0,00 

6. DĂNCILĂ VASILICA – VIORICA – PARTIDUL SOCIAL 

DEMOCRAT 

19.766.500,00 3.129.300,00 16.637.200,00 3.127.283,60 0,00 

7. MARIAN – STANOEVICI BOGDAN -DRAGOȘ – 

AURELIU 

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 23.030,00 

8. DIACONU MIRCEA – PARTIDUL ALIANȚA 

LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR 

4.566.424,80 4.266.424,80 300.000,00 4.514.123,87 0,00 

9. DIACONU MIRCEA – PARTIDUL PRO ROMÂNIA 11.728.500,00 11.728.500,00 0,00 11.722.831,67 0,00 

10. BARNA ILIE – DAN – PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI 

ROMÂNIA 

4.879.523,00 4.530.265,00 349.258,00 4.529.424,52 0,00 

11. BARNA ILIE – DAN – PARTIDUL LIBERTATE, 

UNITATE ȘI SOLIDARITATE 

1.975.249,84 1.975.249,84 0,00 1.899.407,09 0,00 

12. POPESCU SEBASTIAN - CONSTANTIN – PARTIDUL 

NOUA ROMÂNIE 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13. CATARAMĂ VIOREL – PARTIDUL DREAPTA 

LIBERALĂ 

1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 

14. IVAN CĂTĂLIN - SORIN – PARTIDUL ALTERNATIVA 

PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ 

14.400,00 14.400,00 0,00 0,00 1.190,00 

15. BANU JOHN – ION – PARTIDUL NAȚIUNEA ROMÂNĂ 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 

16. PEIA NINEL – PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CONTRIBUȚII ELECTORALE  71.620.145,55 35.933.687,55 35.686.458,00 33.298.238,23 7.948.433,79 
                                                         

 
91 Notă: Partidul Alianța Liberalilor și Democraților și Partidul Pro România au făcut parte din ALIANȚA ELECTORALĂ “UN OM”; Partidul Uniunea Salvați România și 

Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate au făcut parte din ALIANȚA USR PLUS. 
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Pentru un număr de șase competitori electorali care au întrunit pragul de 3% din 

voturile valabil exprimate la nivel național, verificările includ și rambursarea sumelor 

cheltuite, în conformitate cu prevederile art. 48 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind 

finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările și 

completările ulterioare. Pentru un număr de zece competitori electorali care nu au întrunit 

pragul electoral de 3%, verificările au în vedere legalitatea veniturilor și cheltuielilor 

electorale efectuate în campania electorală. 

 

Situația sumelor solicitate la rambursare, a sumelor rambursate, a sumelor 

nerambursate și a sancțiunilor aplicate competitorilor electorali cu ocazia alegerii 

Președintelui României din anul 201992 
 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumire 

competitor93 

Sumă 

solicitată la 

rambursare 

(lei) 

Suma 

rambursată 

(lei) 

Suma 

nerambursată 

(lei) 

Sancțiuni 

Amenzi Confiscări 

1. PARTIDUL 

MIȘCAREA 

POPULARĂ  

7.061.632,98 7.061.632,98 0,00 Avertisment - 

2. PARTIDUL 

ALIANȚA 

LIBERALILOR ȘI 

DEMOCRAȚILOR 

4.514.123,87 4.256.768,32 257.355,55 Avertisment - 

3. PARTIDUL PRO 

ROMÂNIA 

11.722.831,67 11.722.831,67 0,00 Avertisment - 

4. PARTIDUL 

UNIUNEA 

SALVAȚI 

ROMÂNIA 

4.529.424,52 4.528.019,52 1.405,00 15.000,00 

și 

Avertisment 

pentru   

mandatarul 

financiar 

coordonator 

- 

5. PARTIDUL 

LIBERTATE, 

UNITATE ȘI 

SOLIDARITATE 

1.899.407,09 1.899.407,09 0,00 - - 

6. UNIUNEA 

DEMOCRATĂ 

MAGHIARĂ DIN 

ROMÂNIA 

443.534,50 443.534,50 0,00 Avertisment - 

7. PARTIDUL 

SOCIAL 

DEMOCRAT 

3.127.283,60 3.127.283,60 0,00 Avertisment - 

8. PARTIDUL 

NAȚIONAL 

LIBERAL 

0,00 0,00 0,00 50.000,00 49.260,00 

9. PARTIDUL 

PUTERII 

0,00 0,00 0,00 Avertisment 793.600,70 

 
92 Această situație este valabilă la data de 04.03. 2020.  
93 Partidul Alianța Liberalilor și Democraților și Partidul Pro România au făcut parte din ALIANȚA 

ELECTORALĂ “UN OM”; Partidul Uniunea Salvați România și Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate au 

făcut parte din ALIANȚA USR PLUS. 
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UMANISTE 

(social-liberal) 

10. PARTIDUL NOUA 

ROMÂNIE 

0,00 0,00 0,00 - - 

11. PARTIDUL 

DREAPTA 

LIBERALĂ 

0,00 0,00 0,00 Avertisment 

și 

Avertisment 

pentru   

mandatarul 

financiar 

coordonator 

- 

12. PARTIDUL 

ALTERNATIVA 

PENTRU 

DEMNITATE 

NAȚIONALĂ 

0,00 0,00 0,00 Avertisment 400,00 

13. PARTIDUL 

NAȚIUNEA 

ROMÂNĂ 

0,00 0,00 0,00 Avertisment 

și 

Avertisment 

pentru   

mandatarul 

financiar 

coordonator 

- 

14. PARTIDUL 

NEAMUL 

ROMÂNESC 

0,00 0,00 0,00 Avertisment - 

15. CUMPĂNAȘU 

ALEXANDRU 

0,00 0,00 0,00 Avertisment 95.519,20 

16. MARIAN – 

STANOEVICI 

BOGDAN -

DRAGOȘ – 

AURELIU 

0,00 0,00 0,00 - 22.930,00 

 TOTAL 33.298.238,23 33.039.477,68 258.760,55 65.000,00 961.709,90 
 

 

 

                                                                 

Rezultatele verificărilor întreprinse de Departamentul de control al finanțării partidelor 

politice și a campaniilor electorale au fost publicate periodic pe pagina 

https://finantarepartide.ro/ a AEP. Aici se pot consulta următoarele informații: 

- Situația tipurilor de surse de finanțare, a sumelor solicitate la rambursare, a sumelor 

rambursate, a sumelor nerambursate și a sancțiunilor aplicate competitorilor electorali cu 

ocazia alegerii Președintelui României din anul 2019, 

- Sinteze ale Rapoartelor privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale 

ale competitorilor electorali la alegerile pentru Președintele României din anul 2019                   

(conform art. 44 alin.6 din Legea nr.334/2006), 

- Rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale ale competitorilor electorali 

la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, 

- Lista partidelor politice, alianțelor politice, organizațiilor cetățenilor români aparținând 

minorităților naționale și a candidaților independenți pentru care a fost depus Raportul 

detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 

334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu 

ocazia alegerii Președintelui României din 10 noiembrie 2019 și 24 noiembrie 2019, 

https://finantarepartide.ro/
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- Cuantumul datoriilor înregistrate de către partidele politice, alianțele politice, 

organizațiile cetățenilor români aparținând minorităților naționale și candidații 

independenți în urma campaniei electorale organizate cu ocazia alegerii Președintelui 

României din 10 noiembrie 2019 și 24 noiembrie 2019, declarate la AEP, conform art. 

47 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a 

campaniilor electorale, 

- Situația contribuțiilor electorale, a sumelor solicitate la rambursare și a datoriilor 

înregistrate de către competitorii electorali pentru alegerea Președintelui României din 

anul 2019, 

- Situația contribuțiilor electorale depuse de competitorii electorali pentru finanțarea 

campaniei electorale pentru alegerea Președintelui României din 24 noiembrie 2019, 

actualizată la data de 27 noiembrie 2019, cu actualizările ulterioare, etc. 

 AEP a publicat sinteze ale rapoartelor privind verficarea legalității veniturilor și 

cheltuielilor electorale ale formațiunilor politice cu ocazia alegerilor pentru Președintele 

României din anul 2019 în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 86/06.01.2020, nr. 

87/06.01.2020, nr. 122/17.02.2020,  nr. 151/25.02.2020 și nr. 154/26.02.2020. 

Cu ocazia alegerilor Președintelui României din anul 2019, în cadrul Departamentului de 

control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale s-au înregistrat 51 de sesizări 

având ca obiect încălcarea Legii nr. 334/2006, 62 de solicitări având ca obiect solicitări de 

puncte de vedere cu privire la interpretarea Legii nr. 334/2006 și 6 solicitări având ca obiect 

solicitări de informații de interes public conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informațiile de interes public. 

 

   

8.3.   CONTROLUL FINANȚĂRII ACTIVITĂȚII CURENTE A PARTIDELOR  

         POLITICE ȘI A SUBVENȚIILOR ACORDATE DE LA BUGETUL DE STAT  

  

 Paralel cu activitățile specifice desfășurate pentru controlul finanțării campaniei 

electorale în contextul alegerilor pentru Președintele României din anul 2019, în cadrul AEP s-

a derulat verificarea finanțării activității curente a formațiunilor politice pentru anul 2018, în 

conformitate cu Planul de control pentru anul 2019, aprobat de președintele AEP. Verificările 

au vizat finanțarea activității curente a formațiunilor politice pentru perioada 01.01.2018 - 

31.12.2018. Controalele s-au desfășurat la sediul AEP, fiind întocmit un singur raport de 

control pentru fiecare formațiune politică. 

 Au fost verificate 140 de formațiuni politice, efectuându-se un număr de 893 de 

controale, care au vizat:  

- verificarea modului de organizare a contabilității; 

- verificarea veniturilor din cotizații; 

- verificarea veniturilor din donații; 

- verificarea evidenței împrumuturilor în bani; 

- verificarea veniturilor din alte surse; 

- verificarea destinației cheltuielilor efectuate din subvențiile primite de la bugetul de stat; 

- verificarea înregistrării în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor electorale din timpul 

campaniilor electorale în evidența contabilă a partidului; 

- verificarea restituirii contribuțiilor către candidați; 
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- verificarea concordanței dintre informațiile privind veniturile publicate în Monitorul 

Oficial al României, Partea I și datele rezultate din evidența contabilă a partidului; 

- verificarea respectării recomandărilor menționate în raportul de control întocmit cu 

ocazia controlului efectuat anterior la formațiunea politică; 

- verificarea organizării evidenței cheltuielilor. 

 Datorită modificărilor legislative cu privire la modalitatea de înființare a partidelor 

politice, reglementate prin Legea nr. 114/2015 privind modificarea și completarea Legii 

partidelor politice nr. 14/2003, numărul partidelor politice înscrise la Tribunalul București a 

cunoscut o dinamică crescătoare, de la 84 partide politice în anul 2016 la 140 partide politice 

la data de 31.12.2018, respectiv la 161 în anul 2020. În concluzie, în anul 2019 au fost verificate 

toate formațiunile politice (sediul central și organizațiile teritoriale) care figurau înscrise la 

Tribunalul București, la data de 31.12.2018. 

 Astfel, au fost verificate organizațiile/filialele județene, organizațiile Municipiului 

București și sediul central pentru Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal, Partidul 

Uniunea Salvați România, Partidul Alianța Liberalilor și Democraților, Partidul Mișcarea 

Populară, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, Partidul Stângii Unite, Partidul 

Renașterii Naționale, Alianța Națională a Agricultorilor fost Partidul Mișcarea Agricultorilor 

din România, Mișcarea Conservatoare în România, Partidul Demnității Naționale, Partidul 

Alianța Democrată a Romilor, Partidul Prodemo, Mișcarea Verzilor - Democrați Agrarieni, 

Partidul Poporului, Partidul Gălățenilor, Partidul Unității Sociale din România, Partidul Fapta, 

Partidul Uniunea pentru Codlea, Partidul Romilor Democrați, Partidul Pirat România, Partidul 

Mândrii că suntem Arădeni, Partidul Nostru, Partidul Forța Națională, Partidul Național Agrar, 

Partidul Forța Românească, Partidul Diasporei Creștin Democrate, Partidul Agricultorilor din 

România, Partidul Renașterea Românească, Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache, 

Partidul Politic Makedonarmânilor, Partidul Socialist Creștin, Partidul Costineștiul Unit, 

Partidul Dreptății, Uniunea Civică Slănic Prahova, Partidul Revoluției, Partidul Popular din 

România, Partidul Stejarilor, Partidul Naționalist, Partidul Comunist Român - Secolul XXI, 

Partidul Politic "Viitorul Țării Făgărașului", Partidul Politic Apărătorii Copiilor Noștri, 

Partidul politic Partidul Național Român, Partidul Violet - Democrație Directă, Partidul 

Regalist Român, Partidul Națiunea Română, Partidul Lege și Ordine - România democrată, 

Partidul Monarhist - PM23, Partidul Români pentru România, Partidul Adevăr și Dreptate, 

Partidul România Modernă și Demnă, Partidul Uniunea Națională Creștină a Romilor din 

România, Partidul Alianța Strada, Partidul Brăila Nouă, Partidul Gorjenilor, Partidul Acțiunea 

Națională Alba, Partidul Democrat Creștin al Romilor din România, Partidul Alianța Lege și 

Ordine, Partidul România Noastră, Partidul Creștin Social - Liberal Român, Partidul Alianța 

Creștină Adevărată Română, Partidul Republican Conservator, Partidul Noi, Getodacii !, 

Partidul Liga Independentă Română, Partidul Democrației și Solidarității – Demos, Partidul 

Dezvoltării Naționale, Partidul Neamul Românesc, Partidul Dreapta Conservatoare, Partidul 

Banatului, Partidul Uniunea Independentă pentru Tecuci, Partidul Arădenilor, Partidul Rezist, 

Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate, Partidul Progresist – Progres, Partidul Uniunea 

pentru Bucovina, Partidul Social Democrat Independent, Partidul României Europene, Partidul 

Dreptății Sociale, Partidul Național Democrat, Partidul pentru Dezvoltare și Progres Social, 

Partidul Oamenilor Liberi, Partidul Botoșănenilor, Partidul Noua Dreaptă, Partidul Comunitar 

din România, Partidul Democrație Directă România, Partidul pentru Argeș și Muscel, Partidul 

Social Democrat al Muncitorilor, Partidul Upr, Partidul Național Socialist, Partidul Societății 

Ieșene, Partidul Cinste și Prosperitate, Partidul Dreptății Demnității Solidarității Naționale, 
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Partidul Ialomițenilor, Partidul Uniunea Independentă pentru Sighișoara, Partidul Mișcarea 

pentru Medgidia, Partidul Forța Identității Naționale, Partidul 200 pentru București, Partidul 

Liga Organizată a Regiunilor Drepte, Partidul Alternativa de Vest, Partidul Național Civic, 

Partidul Cetățenii, Partidul pentru Iași, Partidul Noua Revoluție, Partidul Alianța Noastră 

România, Partidul politic Alternativa Civică Atitudine, Solidaritate, Acțiune, Partidul Civic 

Alimpești, Partidul Forța Moldova, Uniunea Națională pentru Progresul României, Partidul 

Național Țărănesc Creștin Democrat, Partidul Social Românesc fost Uniunea Democrată 

Română, Uniunea Creștin Democrată din România, Partidul România Unită, Uniunea Populară 

Social Creștină, Partidul România Mare, Partidul Noua Republică, Partidul Noua Generație 

Creștin Democrat, Partidul Ecologist Român, Partidul Civic Maghiar, Partidul Socialist Român 

fost Partidul Alternativa Socialistă, Partidul Republican din România, Partidul Frontul 

Demnității și Identității Naționale, Partidul Noua Românie, Partidul Național Pentru Patrie, 

Partidul M10, Partidul Puterii Umaniste (social - liberal), Partidul Ecologist Socialist Român, 

Partidul Mișcarea Liberală, Partidul Românilor de Pretutindeni, Partidul Comuniștilor, Partidul 

Mișcarea Social Liberală, Partidul Platforma Acțiunea Civică a Tinerilor, Partidul Renașterea 

Săcălazului, Partidul Vrancea Noastră, Partidul Maramureșenilor, Partidul Forța Pensionarilor, 

Partidul Dacismului Autonom Conservator, Partidul Neoliberal, Partidul Reformator, Partidul 

Pro România și Partidul Frăția Forța România. 

 Au fost constatate abateri cu caracter contravențional sancționate de Legea nr. 

334/2006, care au vizat aspecte legate de: 

− nerespectarea prevederilor legale referitoare la organizarea contabilității partidelor, 

conform prevederilor contabile în vigoare; 

− nerespectarea obligației de a pune la dispoziția echipelor de control documentele 

solicitate; 

− nerespectarea prevederilor legale referitoare la obligația publicării de către partidele 

politice în Monitorul Oficial al României, Partea I, a datelor obligatorii referitoare la 

sursele de finanțare obținute în anul fiscal 2018; 

− nerespectarea prevederilor legale referitoare la obținerea de venituri din alte surse; 

− nerespectarea prevederilor legale referitoare la finanțarea din împrumuturi; 

− nerespectarea prevederilor legale referitoare la donații și la reducerile de preț care 

depășesc 20% din valoarea bunurilor sau serviciilor oferite; 

− nerespectarea obligației de a efectua cheltuieli electorale doar prin conturile bancare 

deschise în acest scop; 

− nerespectarea obligației partidelor politice de a restitui candidaților în alegeri sumele 

rambursate de către AEP și sumele necheltuite; 

− nerespectarea obligației de a depune la AEP raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor 

și a situațiilor financiare anuale; 

− nerespectarea obligației partidelor politice de a transmite datele pentru întocmirea sau 

actualizarea registrului fiscal al partidelor politice. 

 Date detaliate în acest sens se regăsesc pe pagina https://finantarepartide.ro/ a AEP.

  

  

https://finantarepartide.ro/
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9.  EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT 
 

9.1. VOTAREA ÎN ȚARĂ 

  

  Între soluțiile legislative instituite prin Legea nr. 148/2019 au fost reglementate și două 

măsuri menite să corecteze disfuncționalitățile evidențiate cu prilejul scrutinelor din 

26.05.2019 cu privire la accesul la vot al unor categorii de persoane. Astfel, legea mai sus 

menționată a stabilit că, în cazul în care alegătorul are mobilitate redusă, poate vota la orice 

secție de votare din țară care îi asigură accesul la vot. Totodată, a fost stabilită o nouă categorie 

de alegători care pot utiliza urna specială, respectiv persoanele care în ziua votării se află în 

țară şi care, din cauza specificului activității pe care o desfăşoară, nu se pot prezenta la secția 

de votare.  

  Pentru a veni în sprijinul cetățenilor care doresc să voteze, dar nu dețin documente de 

identitate valabile, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din 

cadrul MAI a recomandat serviciilor județene și Direcției din București să lucreze cu publicul 

și în zilele de sâmbătă și duminică, astfel: de la ora 8.00 la 16.00 în data de 9 noiembrie și de 

la ora 7.00 la  21 în data de 10 noiembrie. 

  Alegătorii și-au exercitat dreptul de vot la secţiile de votare din țară în data de 

10.11.2019, respectiv 24.11.2019, între orele 7.00-21.00, conform următoarelor reguli: 

− în cazul în care alegătorul se află în unitatea administrativ-teritorială unde își are 

domiciliul sau reședința, poate vota numai la secția de votare la care este arondată strada 

sau localitatea unde își are domiciliul ori reședința, conform legii;  

− în cazul în care se află în altă unitate administrativ-teritorială decât cea unde își are 

domiciliul sau reședința, poate vota la orice secție de votare din cadrul acesteia;  

− în cazul în care îndeplinește funcția de membru al biroului electoral al secției de votare 

sau de operator de calculator al biroului electoral al secției de votare ori asigură 

menținerea ordinii, votează la secția de votare unde își desfășoară activitatea;  

− în cazul în care are mobilitate redusă poate vota la orice secție de votare care îi asigură 

accesul la vot.   

Nu s-au înregistrat solicitări de prelungire a programului de votare.     

  Totodată, conform Legii nr. 370/2004, au putut vota prin intermediul urnei speciale 

următoarele categorii de persoane: 

− alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate, din ţară, 

− persoanele care în ziua votării se află în ţară şi care din cauza specificului activităţii pe 

care o desfăşoară nu se pot prezenta la secţia de votare, 

− persoanele reţinute, deţinute în baza unui mandat de arestare preventivă sau persoanele 

care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu şi-au pierdut drepturile 

electorale, 

− persoanele cu drept de vot internate în spitale. 

  BEC a stabilit prin Decizia nr. 56/D/18.10.2019 unele măsuri pentru exercitarea 

dreptului de vot prin intermediul urnei speciale.  

  La turul I au votat prin intermediul urnei speciale 66.909 alegători, iar la turul al 

doilea, 80.274.   
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BEC a emis periodic comunicate privind prezența la vot în țară94. 

Prezența la vot în țară în primul tur de scrutin, a fost de 47,66 %, respectiv 8.683.112 

de alegători. 

 Prezența la vot în țară în al doilea tur de scrutin, a fost de 49,88 %, respectiv 

9.086.098 de alegători. 

 Prezența la vot la secțiile de votare din țară, potrivit datelor disponibile pe site-ul BEC, a 

evoluat astfel:  

 
 

Interval orar 

 

Turul I duminică  

10 noiembrie 

 

 

Turul II duminică  

24 noiembrie 

09:00   640.431 (3.52%) alegători    610.918 (3.35%) alegători 

13:00 3.768.091 (20.68%) alegători 4.021.634 (22.08%) alegători 

15:00 5.321.324 (29.21%) alegători 5.719.976 (31.40%) alegători 

18:00 7.686.258 (42.19%) alegători 8.072.538 (44.31%) alegători 

21:00 8.683.112 (47.66%) alegători 9.086.098 (49.88%) alegători 

 

  AEP a precizat în cadrul unui comunicat de presă din data de 10.11.201995, că ,,Urmare 

a desfășurării procesului electoral în zilele de vineri și sâmbătă și în cursul dimineții de 

duminică și constatând că un număr semnificativ de cetățeni și-au exercitat votul, putem 

aprecia că alegerile se desfășoară cu ușurință, în condiții optime și că organizarea acestora s-a 

realizat cu respectarea legii”. 

  Potrivit MAI96, numărul posibilelor incidente semnalate în data de 10.11.2019 este 

semnificativ în scădere față cele din primul tur al alegerilor prezidențiale din 2014. Astfel, 

,,de la deschiderea secțiilor de votare și până la finalizarea operațiunilor de vot, au fost 

înregistrate 210 sesizări de posibile incidente electorale, cu aproape 30% mai puține față de 

primul tur al alegerilor prezidențiale din 2014. Din totalul sesizărilor înregistrate ieri (10 

noiembrie, n.n.), în urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit deja că 102 evenimente nu 

se confirmă.” 

 Cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale s-a desfășurat, potrivit comunicatului de 

presă al MAI din data de 25.11.201997, ,,în condiții de siguranță în întreaga țară, fără a fi 

înregistrate incidente grave în planul ordinii publice. La nivel național, pe parcursul zilei de 24 

noiembrie, în intervalul 7.00-21.00, au fost înregistrate 236 de sesizări cu privire la săvârșirea 

unor contravenții sau infracțiuni electorale, mai puține cu 54,18% decât în turul doi al 

scrutinului prezidențial din 2014 când au existat 504 de evenimente sesizate. Aproape 

jumătate dintre cele 236 de semnalări de incidente electorale nu s-au confirmat în urma 

verificărilor efectuate până la acest moment de polițiști. (…) au fost aplicate 46 sancțiuni 

contravenționale, respectiv 25 de amenzi în valoare de aproape 25.000 lei și 21 de avertismente 

scrise.”  

 
94 Accesibile la adresa http://prezidentiale2019.bec.ro/comunicate/comunicate-ale-biroului-electoral-central/.  
95 Comunicat de presă privind lansarea paginii prezidentiale2019.roaep.ro, accesibil la 

https://www.roaep.ro/prezentare/comunicate-de-presa/.  
96 Declarație de presă a MAI din 11.11.2019, accesibilă la https://www.mai.gov.ro/category/comunicate-de-

presa/.  
97 Declarație de presă a MAI din 25.11.2019, accesibilă la https://www.mai.gov.ro/declaratie-de-presa-privind-

desfasurarea-celui-de-al-doilea-tur-al-alegerilor-prezidentiale-ora-15-00/.  

http://prezidentiale2019.bec.ro/comunicate/comunicate-ale-biroului-electoral-central/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicate-de-presa/
https://www.mai.gov.ro/category/comunicate-de-presa/
https://www.mai.gov.ro/category/comunicate-de-presa/
https://www.mai.gov.ro/declaratie-de-presa-privind-desfasurarea-celui-de-al-doilea-tur-al-alegerilor-prezidentiale-ora-15-00/
https://www.mai.gov.ro/declaratie-de-presa-privind-desfasurarea-celui-de-al-doilea-tur-al-alegerilor-prezidentiale-ora-15-00/
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9.2. VOTAREA ÎN STRĂINĂTATE 

 

9.2.1.Înscrierea pe site-ul www.votstrainatate.ro 

 

  Potrivit Legii nr. 370/2004, la alegerile prezidențiale alegătorii aflați în străinătate pot 

vota prin corespondenţă sau la secţia de votare, în condiţiile legii. 

  Conform art. 8 alin. (1) din legea menționată, alegătorul român care dorea să îşi exercite 

dreptul de vot în străinătate la alegerile pentru  Președintele României din anul 2019, putea să 

se înregistreze ca alegător în străinătate la o secție de votare, prin înscrierea într-un 

formular on-line, accesibil pe site-ul https://www.votstrainatate.ro/. Prin înregistrarea ca 

alegător în străinătate, cetățeanul român cu drept de vot care se afla în străinătate în ziua votării, 

indiferent de motiv, solicita organizarea unei secții de votare în localitatea și statul unde dorea 

să voteze, urmând să fie înscris în lista electorală permanentă din străinătate. 

 

 
   

  Conform art. 8 alin. (2) din aceeași lege, alegătorul cu domiciliul sau reședința în 

străinătate, care dorea să îşi exercite dreptul de vot prin corespondenţă la alegerile pentru 

Președintele României din anul 2019, trebuia să se înregistreze ca alegător prin corespondenţă, 

prin înscrierea într-un formular on-line, accesibil pe site-ul https://www.votstrainatate.ro/, 

a numelui, prenumelui, codului numeric personal, a adresei de domiciliu sau reşedinţă şi a 

adresei de e-mail, precum şi a opţiunii de transmitere în ţară sau la reprezentanţa diplomatică 

a votului exprimat prin corespondenţă, la care alegătorul trebuia să anexeze copia scanată sau 

fotografia actului de identitate şi a documentului care dovedeşte dreptul de şedere, eliberat de 

autorităţile străine. În urma completării acestui chestionar, cetățeanul român își exprima dorința 

să voteze prin corespondență la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, urmând 

să fie înscris în lista electorală permanentă pentru votul prin corespondență. 

http://www.votstrainatate.ro/
https://www.votstrainatate.ro/
https://www.votstrainatate.ro/
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  La data de 26.08.2019 a fost emis Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 

1627/2019 privind lista documentelor care atestă reședința în străinătate a cetățenilor români 

în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele 

României din anul 2019 și pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și 

Camera Deputaților din anul 2020, care a abrogat Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 

500/2016 privind documentele care atestă reședința în străinătate în vederea exercitării 

dreptului de vot la alegerile parlamentare din anul 2016, cu completările ulterioare. 

  Site-ul https://www.votstrainatate.ro/, gestionat de AEP, a fost accesibil alegătorilor 

din data de 28.07.2019. 

  În data de 26.07.2019, AEP a emis un Comunicat de presă privind procedura de 

înregistrare online pe portalul www.votstrainatate.ro a alegătorilor români aflați în afara 

țării98 în cadrul căruia se preciza faptul că ,,începând cu ziua de duminică, 28 iulie 2019, 

alegătorii români care doresc să voteze la alegerile prezidențiale din acest an prin 

corespondență sau la o secție de votare din străinătate mai aproape de domiciliul sau reședința 

lor se pot înregistra on-line pe portalul www.votstrainatate.ro, creat și administrat de AEP. 

Înscrierea va începe în data de 28 iulie 2019, ora 12:00, ora României, iar formularele de 

înregistrare vor fi active până în data de 11 septembrie 2019.” 

  Site-ul a inclus, pe lângă formularele cererilor pentru înscrierea on-line a alegătorilor care 

doreau să își exercite dreptul de vot în străinătate, la secțiile de votare sau prin corespondență, 

o serie de informații utile, respectiv: prezentarea procesului/fluxului de înregistrare a cererii 

de vot la secție sau prin corespondență, după caz, note de informare privind înregistrarea 

cererii de vot la secție sau prin corespondență, după caz, precum și informații în timp real 

privind  cererile de vot la secție pe țări primite și cererile de vot prin corespondență pe 

țări primite. 

  Alegătorii au avut posibilitatea de a transmite întrebări și sesizări legate de procedura de 

preînregistrare și înscriere pe site,  la adresa de e-mail contact@votstrainatate.ro. 

Departamentul AEP de resort a gestionat un număr de aproximativ 4.200 de sesizari în acest 

sens. 

  Periodic, pe site-ul Autorității http://www.roaep.ro/prezentare/ au fost publicate 

comunicate de presă privind situația actualizată a înregistrărilor pe portalul 

www.votstrainatate.ro. 

  Primul alegător s-a înscris pe site în data de 28.07.2019.  

  Potrivit Comunicatului de presă al AEP din data de 29.07.2019 privind numărul 

alegătorilor români care s-au înregistrat on-line pe 

portalul www.votstrainatate.ro, de la momentul 

începerii înregistrărilor pe portalul 

www.votstrainatate.ro, și anume 28.07.2019, ora 

12.00, și până la data de 29.07.2019, s-au înscris  pe 

site 1.420 de alegători români. Dintre cele două 

variante disponibile, vot prin corespondență sau la 

o secție de votare din străinătate mai aproape de 

 
98 Accesibil la adresa https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-

procedura-de-inregistrare-online-pe-portalul-www-votstrainatate-ro-a-alegatorilor-romani-aflati-in-afara-tarii/.   

https://lege5.ro/App/Document/geydeobuha2q/ordinul-nr-500-2016-privind-documentele-care-atesta-resedinta-in-strainatate-in-vederea-exercitarii-dreptului-de-vot-la-alegerile-parlamentare-din-anul-2016?d=2020-04-02
https://lege5.ro/App/Document/geydeobuha2q/ordinul-nr-500-2016-privind-documentele-care-atesta-resedinta-in-strainatate-in-vederea-exercitarii-dreptului-de-vot-la-alegerile-parlamentare-din-anul-2016?d=2020-04-02
https://www.votstrainatate.ro/
mailto:contact@votstrainatate.ro
http://www.roaep.ro/prezentare/
http://www.votstrainatate.ro/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-procedura-de-inregistrare-online-pe-portalul-www-votstrainatate-ro-a-alegatorilor-romani-aflati-in-afara-tarii/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-procedura-de-inregistrare-online-pe-portalul-www-votstrainatate-ro-a-alegatorilor-romani-aflati-in-afara-tarii/
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domiciliu sau reședință, până la acel moment cea mai accesată opțiune a fost cea pentru votul 

prin corespondență. 

  Pe pagina de Facebook a Autorității au fost publicate periodic informații/videoclipuri 

de informare privind procedura și termenele de înregistrare pentru alegătorii din străinătate.  

  Pe site-ul MAE au fost, de asemenea, mediatizate informații privind modalitatea și 

termenul limită  pentru înscrierea pe site-ul www.votstrainatate.ro.  

  În cadrul Comunicatului de presă privind avertismentul președintelui AEP referitor la 

numărul mic de înregistrări pe portalul www.votstrainate.ro din data de 29.08.201999, 

președintele AEP a lansat un apel către toți cetățenii care se află în străinătate cu documente 

legale de ședere să se înregistreze, pentru ca autoritățile române să înființeze secții de votare 

conform numărului de înregistrări, şi nu pe baza unor informații vehiculate în spațiul public 

referitoare la numărul de cetățeni care s-ar afla într-o localitate sau stat. Totodată, Comunicatul 

menționat descrie în mod detaliat operațiunile specifice pentru exercitarea votului prin 

corespondență. 

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2019 a prelungit termenul de 

înregistrare ca alegător în străinătate sau alegător prin corespondență de la data de 11.09.2019 

până la data de 15.09.2019.  

  În cadrul Comunicatului de presă privind numărul total de alegători români înregistrați 

pe portalul www.votstrainatate.ro din data de 16.09.2019100, AEP a adus la cunoștință publică 

faptul că aproape 80.000 de alegători români s-au înregistrat pe portalul 

www.votstrainatate.ro, ceea ce reprezintă aproximativ 20% din numărul românilor din 

diaspora care au votat la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019.  

  Sintetic, Situația cererilor depuse până la 15.09.2019 se prezintă astfel: 

a) 38.944 de cereri pentru votarea la o secție de votare în străinătate, depuse în 120 de țări, 

dintre care 33.807 cereri au fost aprobate, îndeplinind toate condițiile legale. 

O serie de cereri nu au fost aprobate pentru următoarele motive: 

• 802 cereri nu au îndeplinit toate condițiile necesare pentru aprobare, respectiv: 

− lipsă act identitate valabil, eliberat de statul român,  

− act de identitate expirat,  

− lipsă document de ședere,  

− document de ședere neconform Ordinului ministrului afacerilor externe nr. 1.627/2019; 

 
99 Accesibil la adresa http://www.roaep.ro/prezentare/comunicate-de-presa/ 
100 Accesibil la adresa http://www.roaep.ro/prezentare/comunicate-de-presa/. 

http://www.votstrainatate.ro/
http://www.votstrainate.ro/
http://www.votstrainatate.ro/
http://www.roaep.ro/prezentare/comunicate-de-presa/
http://www.roaep.ro/prezentare/comunicate-de-presa/
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• 2974  persoane care au depus cereri, nu au confirmat faptul că adresa de e-mail este 

validă, conform prevederilor Legii 288/2015. Confirmarea adresei de e-mail s-a realizat 

prin accesarea link-ului primit la adresa completată de către alegător. Subliniem 

importanța completării de către alegători  a unei adrese de e-mail valide, deoarece 

mesajul privind înregistrarea plicului exterior la biroul electoral competent se transmite 

pe această cale; 

• 423 de cereri au fost anulate de către persoanele care le-au depus; 

• 938 de cereri au fost suprascrise (cereri multiple depuse de același alegător). În acest caz, 

a rămas valabilă ultima cerere depusă. 

Statistica cererilor de vot la secție, pe țări101 poate fi consultată în Anexa nr.15 .  

Pe portalul www.votstrainatate.ro a fost disponibilă, în format online, ,,Harta cererilor de 

vot la secție”; 

 

 

b) 41.003 cereri de vot prin corespondență, în 115 țări 

Statistica cererilor  de vot prin corespondență pe țări102 înregistrate pe portalul 

www.votstrainatate.ro poate fi consultată în Anexa nr.16. 

 

Țările unde au fost înregistrate cele mai multe cereri de înscriere în Registrul electoral cu 

opțiunea votului la secție au fost Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Italia, 

Spania, Germania, Franța, Olanda, Belgia, Irlanda, Austria și Danemarca. 

 

Situația cererilor de înscriere în Registrul electoral pentru votul la o secție de votare  

 

Nr. crt. Țara Nr. cereri 

1 Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord 8632 

2 Italia 5485 

3 Spania 4537 

4 Germania 4234 

 
101 Accesibilă la adresa https://www.votstrainatate.ro/VotLaSectie/Statistica . 
102 Accesibilă la adresa https://www.votstrainatate.ro/VotCorespondenta/Statistica.  

http://www.votstrainatate.ro/
http://www.votstrainatate.ro/
https://www.votstrainatate.ro/VotLaSectie/Statistica
https://www.votstrainatate.ro/VotCorespondenta/Statistica
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5 Franța 2600 

6 Olanda 2230 

7 Belgia 1637 

8 Irlanda 1333 

9 Austria 1072 

10 Danemarca 1050 

 

Cele mai multe cereri de înscriere în Registrul electoral cu opțiunea votului prin 

corespondență au fost înregistrate în Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, 

Germania, Spania, Italia, Franța, Belgia, Elveția, Austria, Statele Unite ale Americii și Olanda. 

 

Situația cererilor de înscriere în Registrul electoral pentru votul prin corespondență  

 

Nr. crt. Tara Număr cereri  

1 Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord 11865 

2 Germania 6617 

3 Spania 3848 

4 Italia 3016 

5 Franța 3003 

6 Belgia 2038 

7 Elveția  1565 

8 Austria 1303 

9 Statele Unite ale Americii 1301 

10 Olanda 1291 

 

 

 

Regatul Unit al 
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al Irlandei de 

Nord

33%

Germania

19%
Spania

11%

Italia

8%

Franța

8%

Alte state

21%
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Spre deosebire de anul 2016, când votul prin corespondență a fost utilizat pentru prima 

dată în cadrul alegerilor parlamentare, se remarcă o creștere considerabilă a numărului 

cererilor depuse. Unul dintre aspectele care a dus la această creștere constă în modul de 

transmitere a cererii. Dacă în 2016, cererea era procesată la nivelul misiunilor diplomatice, în 

anul 2019, cetățenii au avut posibilitatea să depună documentele online, prin intermediul 

portalului www.votstrainatate.ro.  

 

Situație comparativă a cererilor de înscriere în Registrul electoral 

 

Nr. 

crt. 
Nr. cereri 

Cereri de vot la secție Cereri vot prin corespondență 

Anul 2016 Anul 2019 Anul 2016 Anul 2019 

1.  Aprobate 4.197 33.807 8.889 35.917 

2.  Depuse 4.401 38944 9.241 41.003 

 

 

 
 

 

9.2.2.Votarea la secțiile de votare 

 

  Conform legii, în cazul în care se află în străinătate, alegătorul poate vota la orice secție 

de votare. 

  Prin Adresa nr. F/9019 din 03.09.2019103, MAE a comunicat BEC că numărul estimat 

de buletine de vot necesare pentru secțiile de votare din străinătate ce urmează a se 

organiza la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 este de 2.984.450 pentru un 

tur de scrutin. 

  Procedura de votare a fost simplificată, conform specificațiilor tehnice furnizate de 

AEP, prin informatizarea totală a etapei de verificare a identității alegătorului și de semnare de 

către acesta, în mod electronic, în lista electorală, fiind astfel redus în mod semnificativ 

 
103 Înregistrată la BEC cu nr. 17/C/05.09.2019, accesibilă la adresa http://prezidentiale2019.bec.ro/wp-

content/uploads/2019/09/mapa_06092019.pdf.  
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timpul necesar exercitării dreptului de vot (prin eliminarea operațiunii de completare a 

listelor electorale suplimentare, de mână, de către membrii biroului electoral al secției de 

votare). A fost, de asemenea, suplimentat numărul de terminale informatice din secțiile de 

votare. 

  Votarea la secţiile de votare organizate în străinătate a debutat la primul tur de scrutin în 

data de 08.11.2019 și s-a desfășurat pe parcursul a 3 zile, respectiv vineri, sâmbătă și duminică, 

potrivit următorului program: în ziua de vineri, între ora locală 12.00 și ora locală 21.00,  în 

ziua de sâmbătă, între ora locală 7.00 și ora locală 21.00, în ziua de duminică între ora locală 

7.00 și ora locală 21.00, în toate cele 3 zile existând posibilitatea de prelungire până la ora 

23.59. La al doilea tur de scrutin, votarea în străinătate a început în data de 22.11.2019 și s-a 

finalizat luni, 25.11.2019, ora 07.00 (ora României). 

  Conform Deciziei BEC  nr. 77/D/31.10.2019, pe site-ul 

www.prezidentiale2019.bec.ro au fost publicate date privind prezența la vot în timp real, 

furnizate de SIMPV. 

  Alegerile s-au desfășurat în conformitate cu prevederile legale, în condiții foarte bune, 

fără a se fi înregistrat incidente care să afecteze procesul de votare. Nu au existat cazuri de 

alegători care nu au putut să își exercite dreptul constituțional de a vota. 

  Un caz izolat îl reprezintă Secția de votare nr. 194, Herne (Germania) care nu a fost 

deschisă votării în ziua de vineri, 08.11.2019, întrucât asociația de la care s-a închiriat imobilul 

pentru sediul secției a refuzat închirierea spațiului pentru ziua respectivă, deși inițial a agreat 

punerea la dispoziție a spațiului respectiv și pentru ziua de vineri. MAE a solicitat BEC, la 

data de 24.10.2019, o interpretare asupra prevederilor legale, pentru a se stabili dacă secția de 

votare Herne poate funcționa doar în zilele de sâmbătă și duminică sau dacă se impunea 

renunțarea la organizarea acesteia. În urma răspunsului BEC din 30.10.2019, s-a decis 

menținerea secției de votare Herne, deschisă votării doar în zilele de sâmbătă și duminică. 

Alegătorii din zonă au fost informați din timp asupra acestei situații, astfel încât nu s-au 

înregistrat incidente. În cele două zile ale votării de la primul tur, la secția nr. 194 Herne au 

votat 1.288 de alegători. 

  Deși fluxul de alegători a fost semnificativ în unele secții din Marea Britanie, Germania, 

Belgia, Republica Moldova și Italia, au existat doar unele cazuri izolate în care timpii de 

așteptare în rând au fost de aproximativ 30-50 de minute, situație înregistrată doar pe parcursul 

a câtorva ore și doar în după-amiaza zilelor de duminică. Gestionarea optimă a acestuia a făcut 

ca la niciuna dintre secțiile de votare din străinătate să nu fie necesară prelungirea votării după 

ora 21.00. 

  Funcționarea SIMPV, deși a cunoscut sincope minore, a asigurat condiții optime pentru 

desfășurarea votării, aspect datorat și numărului mare de tablete și de membri-operatori din 

secțiile de votare.  

  În cele 835 de secții din străinătate au votat 649.957 de alegători la primul tur și 

926.651 de alegători la al doilea tur. 

 

  Prezentăm mai jos o Situație comparativă privind numărul alegătorilor prezenți la vot în 

statele cu comunități mari de români:  

 

 

http://www.prezidentiale2019.bec.ro/
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Statul Votanți la turul I Votanți la turul II Număr de secții 

Italia 129.652 190.273 142 

Marea Britanie 119.066 170.454 72 

Germania 101.499 154.117 80 

Spania 88.999 131.572 143 

Franța 30.459 45.044 50 

Republica Moldova 43.290 52.275 37 

Belgia 25.403 36.063 23 

Austria 19.153 28.912 17 

Olanda 11,444 14.927 25 

Irlanda 10,829 14.925 16 

Danemarca 10.403 12.716 12 

SUA 10.648 11.765 38 

Elveția 4.847 6.598 8 

Suedia 4.403 5.879 7 

Norvegia 3.997 5.183 10 

Canada 3.873 4.848 9 

Grecia 3.273 4.596 11 

 

 O importantă prezență la vot s-a înregistrat în secțiile de votare din Londra, Bruxelles,  

Chișinău, Monza sau Castellon de la Plana, așa cum rezultă din graficul următor: 

 

 
 

9.2.3.Votarea prin corespondență 

 

  Pentru exercitarea votului prin corespondență trebuiau parcurși următorii pași: 

- înregistrarea, prin completarea formularului online de pe portalul www.votstrainatate.ro 

cu opțiunea pentru votul prin corespondenţă, 

- primirea documentelor necesare exercitării votului prin corespondenţă transmise de 

Poşta Română, 

- votarea prin aplicarea autocolantului în patrulaterul în care este înscris numele 

candidatului, 

- expedierea de către alegător a plicului exterior sigilat care conține votul. Alegătorul cu 

domiciliul sau reședința în străinătate are, conform legii, trei variante de expediere: 
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- îl trimite în țară, depunând plicul la orice oficiu poștal ori în orice cutie poștală a 

statului-gazdă; 

- îl depune la orice operator de curierat sau îl poate transmite la sediul misiunii 

diplomatice sau al oficiului consular din statul-gazdă, după caz, pe cheltuiala sa; 

- îl poate depune personal la sediul misiunii diplomatice sau al oficiului consular din 

țara-gazdă, după caz. 

 

  Până la data de 15.09.2019, un număr de 41.003 de alegători au optat pentru exprimarea 

votului prin corespondență. Dintre aceștia, 8.276 de alegători au optat să transmită plicurile 

cu votul prin corespondență la sediile misiunilor diplomatice din 65 de state. 

 

 
   

  La data de 14.10.2019 a fost transmisă misiunilor diplomatice Circulara nr. 155 a 

Biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate privind gestionarea plicurilor ce 

conțin voturile prin corespondență, până la momentul constituirii legale a birourilor electorale 

ale secțiilor de votare. 

  Conform prevederilor Hotărârii AEP nr. 36/2019, membrii birourilor electorale ale celor 

95 de secții de votare din străinătate cu atribuții privind votul prin corespondență au preluat, pe 

bază de proces-verbal, de la șefii misiunilor diplomatice, plicurile primite la sediile misiunilor 

până la data de 06.11.2019. 

  Începând cu data de 06.11.2019 (respectiv 20.11.2019 pentru al doilea tur) până cel mai 

târziu 07.11.2019 (respectiv 21.11.2019 pentru al doilea tur), ora locală 24.00, membrii 

birourilor electorale ale celor 95 de secții au înregistrat în SIMPV plicurile exterioare, au 

verificat îndeplinirea condițiilor legale de valabilitate a acestora și au introdus într-o urnă 

separată plicurile interioare. 

  În data de 08.11.2019, AEP a publicat un comunicat de presă privind modul în care 

alegătorii pot verifica online, pe site-ul votstrainatate.ro, dacă plicurile lor cu votul prin 

corespondență au ajuns la destinație. 

  Desigilarea plicurilor interioare, numărarea voturilor și consemnarea rezultatelor votului 

s-au făcut după finalizarea procedurii de votare, numărare a voturilor și consemnare a 

rezultatelor votării la secții. 
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  Au fost înregistrate în sistem doar 25.319 voturi prin corespondență la primul tur 

(62%) și 17.521 de voturi prin corespondență la al doilea tur (43%). 

  Din cei 8.276 de alegători care au optat să trimită plicurile cu votul prin corespondență 

la sediile misiunilor diplomatice, la cele 95 de secții care au îndeplinit și atribuții privind votul 

prin corespondență au fost înregistrate 2.235 voturi prin corespondență la primul tur (27%), 

respectiv 1.844 voturi prin corespondență la al doilea tur (22%). 

  În turul I au fost primite şi înregistrate 2.000 de plicuri cu voturi prin corespondenţă 

pentru turul doi, acestea fiind desigilate în seara zilei de 24 noiembrie, după ora 21.00.  
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10.  REZULTATUL ALEGERILOR  
   

10.1.  INFRASTRUCTURA INFORMATICĂ UTILIZATĂ ÎN CADRUL  

  ALEGERILOR 

 

Site-ul BEC 

AEP a realizat și administrat site-ul oficial al BEC, www.bec.ro, site care a avut ca 

principal obiectiv asigurarea unei comunicări eficiente și transparența procesului decizional în 

cadrul alegerilor. Site-ul a fost lansat la începerea activității BEC. În paginile site-ului se 

regăsesc hotărârile, deciziile și comunicatele BEC, date despre candidați, rezultatele alegerilor 

în format tabelar descărcabil precum și toate procesele-verbale de consemnare/centralizare a 

rezultatelor alegerilor generate în cadrul procesului electoral.  

 

  

Portal votstrainatate.ro 

În vederea facilitării înscrierilor alegătorilor în Registrul electoral cu opțiunea pentru 

votul la o secție de votare din străinătate sau prin corespondență, AEP a creat portalul 

votstrăinătate.ro, în luna iulie 2019. Primele cereri înregistrate în acest portal au fost în data 

28.07.2019, iar înscrierile s-au finalizat la data 15.09.2019, ora 23.59.  

Pentru remedierea discrepanțelor apărute în completarea informațiilor pe portalul 

votstrainatate.ro, AEP a oferit suport tehnic permanent alegătorilor români, prin 

intermediul aplicației pentru gestionarea cererilor, astfel încât înregistrarea acestora să se 

realizeze cu succes. Corespondența prin poșta electronică cu cetățenii care au depus cereri pe 

portalul votstrăinătate.ro s-a realizat printr-un proces automatizat. Astfel, AEP a fost într-o 

legătură permanentă cu persoanele care s-au înscris pentru votul prin corespondență, fiind  

transmise peste 320.000 de e-mail-uri. 

 După înregistrarea plicurilor exterioare în ADV, cetățenii care au depus cereri de vot prin 

corespondență au putut verifica online dacă plicul acestora a fost înregistrat de către biroul 

electoral prin corespondență corespunzător.  

 De asemenea, au fost transmise prin poșta electronică notificări cetățenilor privind 

recepționarea plicului de către biroul electoral competent.  

http://www.bec.ro/
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SIMPV și SICPV 

  Potrivit prevederilor art. VI din Ordonanața de urgență nr. 64/2019, la alegerile pentru 

Președintele României din anul 2019, AEP, cu sprijinul STS, a asigurat funcționarea în sediul 

BEC a unei infrastructuri informatice cu următoarele roluri: 

− funcționarea aplicației de centralizare a datelor din procesele-verbale privind 

consemnarea rezultatelor votării;   

− stocarea în timp real a duplicatelor bazelor de date generate de Sistemul informatic de 

monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, precum şi a logurilor 

maşinilor pe care rulează acesta, pentru facilitarea analizei şi transparenţei acestora. 

   Infrastructura informatică menționată cuprinde servere, sisteme de stocare a datelor, 

echipamente de comunicații și de securitate, precum și licențe și aplicații informatice, asigurate, 

instalate și configurate de STS, conform cerințelor operaționale ale AEP. Comunicațiile din 

interiorul sistemelor au fost criptate și au avut loc prin intermediul unor VPN-uri. Accesul la 

ele a fost pe bază de utilizator și parolă, iar documentele din interiorul lor au fost semnate atât 

cu certificate digitale calificate, cât și cu certificate digitale emise de către STS. Protecția 

rețelelor de comunicații a fost, de asemenea, asigurată de către STS. 

  Informații detaliate privind demersurile STS pentru asigurarea funcționării SIMPV și 

SICPV se regăsesc în Secțiunea 5 a prezentului Raport. 

  Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal – 

SIMPV și Aplicația de centralizare a proceselor-verbale – SICPV au putut fi accesate pentru 

vizualizarea în timp real a datelor, din sediul BEC, de către reprezentanții BEC și cei ai AEP, 

pe baza drepturilor de acces stabilite prin decizie a BEC.  

  Conform legii, formaţiunile politice care participă la alegeri, precum şi candidaţii 

independenţi pot desemna experți în tehnologia informației cu drept de acces la infrastructura 

informatică, în condiţiile stabilite prin decizie a BEC. 

 Pentru asigurarea funcționalității sistemelor informatice și de comunicații utilizate în 

procesul electoral, prefecții au desemnat, la propunerea autorităților locale, până la data de 

01.10.2019, cel puțin un informatician pentru fiecare comună, cel puțin doi informaticieni 

pentru fiecare oraș și cel puțin trei informaticieni pentru fiecare municipiu și sector al 

municipiului București. 

  BEC a adoptat Decizia nr. 54/D/16.10.2019 privind organizarea activității de 

consemnare, verificare şi centralizare a rezultatelor alegerilor pentru Președintele României în 

anul 2019 și Decizia nr. 55/D/18.10.2019 privind rectificarea și lămurirea Deciziei nr. 

54/D/16.10.2019. 

 După ora 21.00, cu ajutorul tabletei puse la dispoziție de AEP și STS, operatorul din 

fiecare secție de votare a înregistrat video procesul de numărare a voturilor. După finalizarea 

acestei operațiuni, prin intermediul aplicației ADV s-a completat procesul-verbal al secției de 

votare și s-au verificat cheile de control ale acestui proces. După completarea procesului-verbal 

și închiderea secției de votare, acesta a fost transmis pentru a fi centralizat, iar datele completate 

în acest proces-verbal au putut fi vizualizate pe site-ul Autorității Electorale Permanente   

https://prezidentiale2019.roaep.ro. 

Datele provizorii transmise din tablete, disponibile pe site-ul 

https://prezidentiale2019.roaep.ro, au fost analizate de biroul electoral județean, iar după 

https://prezidentiale2019.roaep.ro/
https://prezidentiale2019.roaep.ro/
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validarea și scanarea acestora la niveul biroului electoral județean, datele au fost transmise în 

Aplicația de centralizare a proceselor-verbale.  

Procesele-verbale validate la nivelul biroului electoral județean au fost publicate, în 

timp real, pe site-ul https://prezenta.bec.ro/, în secțiunea Rezultate parțiale. 

După închiderea tuturor secțiilor de votare dintr-un anumit județ și finalizarea 

centralizării datelor din județul respectiv, datele s-au publicat pe site-ul https://prezenta.bec.ro/, 

în secțiunea Rezultate finale. 

Toate procesele-verbale de pe site-ul https://prezenta.bec.ro/ pot fi descărcate atât în 

format csv, cât și în format pdf, semnate electronic de către președintele biroului electoral 

județean. 

După centralizarea tuturor datelor, din aplicația SICPV s-a generat Procesul-verbal 

privind rezultatul votării pentru alegerea Președintelui României Turul I și Procesul-verbal 

privind rezultatul alegerilor pentru funcția de Președinte al României  Turul II. 

Trebuie precizat faptul că SICPV a fost certificată spre neschimbare de către comisia 

de certificare nominalizată prin Ordinul Președintelui AEP. Membrii comisiei au prezentat 

spre testare aplicațiile ce au fost utilizate de către BEC pentru centralizarea rezultatelor votării, 

s-au stabilit elementele de unicitate ale acestora (cum ar fi codurile de control) și s-au efectuat 

mai multe teste cu privire la funcționalitatea programelor de calculator, conform specificațiilor 

tehnice de realizare. 

 Pe site-ul https://prezenta.bec.ro/ au fost afișate în timp real următoarele informații atât 

pentru Turul I, cât și pentru Turul II: 

− nivelul colectării datelor: numărul secției de votare/localitatea/județul/național; 

− numărul alegătorilor care s-au prezentat la vot, defalcat pe vârste, gen, rural şi urban; 

− numărul alegătorilor care au votat pe liste electorale permanente; 

− numărul alegătorilor care au votat pe liste electorale suplimentare; 

− numărul alegătorilor care au votat cu urna specială; 

− prezența la urne.  

https://prezenta.bec.ro/
https://prezenta.bec.ro/
https://prezenta.bec.ro/
https://prezenta.bec.ro/
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Pagina de web prezidentiale2019.roaep.ro 

 După încheierea primului tur de scrutin, AEP a lansat pagina de web 

prezidentiale2019.roaep.ro, pe care au fost aduse la cunoștință publică, în format grafic, 

informațiile rezultate din corelațiile din procesele-verbale, informațiile fiind organizate separat 

pentru țară, pe secții de votare, județ și sector și pentru străinătate, separat pentru secțiile de 

votare și pentru votul prin corespondență. 

 

Acest site a fost disponibil pentru ambele tururi de scrutin. Astfel, începând cu data de 

24.11.2019, ora 21.00, AEP a pus la dispoziția opiniei publice același tip de informații, pentru 

cel de-al doilea tur de scrutin. 
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10.2.  REZULTATE TURUL 1 

 

  Conform Deciziei BEC  nr.77/D/31.10.2019, pe site-ul 

www.prezidentiale2019.bec.ro au fost publicate date parțiale și finale privind rezultatele 

furnizate de SICPV, separat pentru țară și străinătate. 

Conform Procesului-verbal privind rezultatul votării pentru alegerea Președintelui 

României din data de 10 noiembrie 2019104: 

Numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale permanente: 18.286.865 

Numărul total al alegătorilor care s-

au prezentat la urne: 9.359.673, din 

care: 

- numărul total al alegătorilor care s-au 

prezentat la urne, înscriși în listele electorale 

permanente: 7.545.235; 

- numărul total al alegătorilor care s-au 

prezentat la urne, înscriși în lista electorală 

suplimentară: 1.722.210; 

- numărul total al alegătorilor care au votat 

utilizând urna specială: 66.909; 

- numărul total al alegătorilor care au votat prin 

corespondență: 25.319. 

Numărul total al voturilor valabil exprimate: 9.216.515 

Numărul total al voturilor nule: 142.961 

Numărul buletinelor de vot primite 

de birourile electorale ale secțiilor 

de votare și al plicurilor exterioare 

expediate: 24.606.467, din care: 

- numărul buletinelor de vot primite de birourile 

electorale ale secțiilor de votare: 24.570.550; 

- numărul plicurilor exterioare expediate către 

alegători: 35.917. 

 

Numărul buletinelor de vot 

neîntrebuințate și anulate, precum și 

al plicurilor exterioare și interioare 

anulate: 15.238.033, din care: 

- numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și 

anulate: 15.235.913; 

- numărul plicurilor exterioare și interioare 

anulate: 2.120. 

 

Situația voturilor valabil exprimate, obținute de fiecare candidat se prezintă astfel: 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele candidatului Numărul de voturi 

valabil exprimate 

1.  KLAUS-WERNER IOHANNIS  3.485.292  

2.  THEODOR PALEOLOGU  527.098  

3.  ILIE-DAN BARNA   1.384.450  

4.  HUNOR KELEMEN   357.014  

5.  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ   2. 051.725  

6.  CĂTĂLIN-SORIN IVAN   32.787  

7.  NINEL PEIA   30.884  

8.  SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU   30.850  

 
104 Disponibil la adresa: http://prezidentiale2019.bec.ro/wp-content/uploads/2019/11/pv_centralizator_tur_I.pdf.  

http://www.prezidentiale2019.bec.ro/
http://prezidentiale2019.bec.ro/wp-content/uploads/2019/11/pv_centralizator_tur_I.pdf
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9.  JOHN-ION BANU   27.769  

10.  MIRCEA DIACONU   815.201 

11.  BOGDAN-DRAGOȘ-AURELIU MARIAN-STANOEVICI   39.192 

12.  RAMONA-IOANA BRUYNSEELS   244.275 

13.  VIOREL CATARAMĂ  48.662 

14.  ALEXANDRU CUMPĂNAȘU   141.316 

 

Rezultatele pentru străinătate pot fi consultate în Anexa nr. 17.  

Rezultatele primului tur de scrutin al alegerilor pentru Președintele României au fost 

confirmate și validate prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 77 din 15 noiembrie 2019 

privind rezultatul alegerilor pentru funcția de Președinte al României, în cadrul primului tur de 

scrutin din 10 noiembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

925/15.11.2019. 

 

 

10.3.  REZULTATE TURUL 2  

           

 În cadrul celui de-al doilea tur de scrutin pentru alegerea Președintelui României 

desfășurat în ziua de duminică, 24 noiembrie 2019, au participat primii doi candidați care au 

obținut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate în primul tur, domnul Klaus-Werner 

Iohannis și doamna Vasilica-Viorica Dăncilă, în această ordine. 

Conform Procesului-verbal privind rezultatul alegerilor pentru funcția de Președinte al 

României în cadrul celui de-al doilea tur de scrutin din 24 noiembrie 2019105: 

 

Numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale permanente: 18.287.119 

Numărul total al alegătorilor care s-au 

prezentat la urne: 10.031.762, din care: 

- numărul total al alegătorilor care s-au 

prezentat la urne, înscriși în listele 

electorale permanente: 7.837.213; 

- numărul total al alegătorilor care s-au 

prezentat la urne, înscriși în lista electorală 

suplimentară: 2.096.754; 

- numărul total al alegătorilor care au votat 

utilizând urna specială: 80.274;  

- numărul total al alegătorilor care au votat 

prin corespondență: 17.521; 

Numărul total al voturilor valabil exprimate: 9.849.057 

Numărul total al voturilor nule: 182.648 

Numărul buletinelor de vot primite de 

birourile electorale ale secțiilor de 

votare și al plicurilor exterioare 

expediate: 24.642.297, din care: 

- numărul buletinelor de vot primite de 

birourile electorale ale secțiilor de votare: 

24.606.380; 

- numărul plicurilor exterioare expediate 

către alegători: 35.917; 

 
105 Disponibil la adresa: http://prezidentiale2019.bec.ro/wp-content/uploads/2019/11/pv_rf2.pdf 

http://prezidentiale2019.bec.ro/wp-content/uploads/2019/11/pv_rf2.pdf
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Numărul buletinelor de vot 

neîntrebuințate și anulate, precum și al 

plicurilor exterioare și interioare 

anulate: 14.593.651, din care: 

- numărul buletinelor de vot neîntrebuințate 

și anulate: 14.592.091; 

- numărul plicurilor exterioare și interioare 

anulate: 1.560. 

 

Situația voturilor valabil exprimate, obținute de fiecare candidat în al doilea tur de scrutin 

se prezintă astfel: 

 

KLAUS-WERNER IOHANNIS  - 6.509.135 voturi 

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ  - 3.339.922 voturi 

 

Rezultatele pentru străinătate pot fi consultate în Anexa nr.18.   

În data de 28.11.2019, BEC a emis un  ,,Comunicat privind rezultatul final al alegerilor 

pentru funcția de Președinte al României în cadrul celui de-al doilea tur de scrutin din 24 

noiembrie 2019”106.   

Rezultatele celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor pentru Președintele României au 

fost confirmate și validate prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 85 din 28 noiembrie 

2019 privind rezultatul alegerilor pentru funcția de Președinte al României, în cadrul celui de-

al doilea tur de scrutin din 24 noiembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 959/28.11.2019. 

 

 

10.4. CONTESTAȚII PRIVIND REZULTATUL ALEGERILOR107 

 

  În perioada 05 –15.11.2019, plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art. 146 lit. 

f) din Constituţia României şi al art. 38 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi 

funcţionarea Curţii Constituţionale, a soluţionat şase contestaţii având ca obiect anularea 

alegerilor din 2019, acestea fiind respinse108. De asemenea, Curtea Constituţională a respins 

alte patru contestații vizând alegerile109. 

 
106 Accesibil la adresa http://prezidentiale2019.bec.ro/comunicate/comunicate-ale-biroului-electoral-central/.  
107  Conform art. 53 din Legea nr. 370/2019, Curtea Constituţională anulează alegerile în cazul în care votarea şi 

stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudă de natură să modifice atribuirea mandatului sau, după caz, ordinea 

candidaţilor care pot participa la al doilea tur de scrutin.  
108 A se vedea: Hotărârea Curții Constituționale nr. 70 din 12 noiembrie 2019 privind cererea de anulare a 

alegerilor pentru funcția de Președinte al României din anul 2019, formulată de domnul Popescu Eracle-Mihai, 

Hotărârea nr. 71 din 12 noiembrie 2019 privind cererea de anulare a alegerilor pentru funcția de Președinte al 

României din anul 2019, formulată de domnul Nicolae Ivășchescu, Hotărârea nr. 72 din 15 noiembrie 2019 

privind cererea de anulare a alegerilor pentru funcția de Președinte al României din anul 2019, desfășurate în 

primul tur de scrutin la data de 10 noiembrie 2019, formulată de domnul Radu Moraru, Hotărârea nr. 73 din 15 

noiembrie 2019 privind cererea de anulare a alegerilor pentru funcția de Președinte al României din anul 2019, 

desfășurate în primul tur de scrutin la data de 10 noiembrie 2019, formulată de domnul Iosipescu Zambra Nicolae 

Mircea, Hotărârea nr. 75 din 15 noiembrie 2019 privind cererea de anulare a alegerilor pentru funcția de 

Președinte al României din anul 2019, desfășurate în primul tur de scrutin la data de 10 noiembrie 2019, formulată 

de domnul Bogdan Mihail Zamfir, Hotărârea nr. 76 din 15 noiembrie 2019 privind cererea de anulare a 

alegerilor pentru funcția de Președinte al României din anul 2019, desfășurate în primul tur de scrutin la data de 

10 noiembrie 2019, formulată de domnul Petru Bucur-Volk. 
109 A se vedea: Hotărârea Curții Constituționale nr. 67 din 5 noiembrie 2019 privind contestația formulată de 

domnul Bogdan Mihail Zamfir cu privire la împiedicarea sa de a-și desfășura campania electorală în condițiile 

http://prezidentiale2019.bec.ro/comunicate/comunicate-ale-biroului-electoral-central/


 

136 
 

  În perioada 26 –28.11.2019, Plenul Curții Constituționale a soluţionat şase contestaţii 

având ca obiect anularea alegerilor prezidenţiale din 2019, precum și o sesizare privind 

modalitatea de numărare a voturilor valabil exprimate în cadrul celui de-al doilea tur de scrutin 

organizat pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, acestea fiind respinse, ca 

inadmisibile. 

  

 

10.5. VALIDAREA REZULTATULUI ALEGERILOR DE CĂTRE CURTEA 

CONSTITUȚIONALĂ 

 

  În data de 28.11.2019, în conformitate cu prevederile art. 82 alin. (1) şi ale art. 146 lit. f) 

din Constituţie, ale art. 37 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii 

Constituţionale, precum şi cu dispoziţiile art. 53 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea 

Preşedintelui României, Plenul Curții Constituționale a validat alegerea domnului Klaus-

Werner Iohannis în funcţia de Preşedinte al României110.   

  În cadrul ședinței solemne organizate la aceeași dată la sediul Curții Constituționale, 

președintele Curții a înmânat domnului Klaus Iohannis hotarârea de validare a alegerii acestuia 

pentru un nou mandat de Președinte al României. 

  La data de 21.12.2019 a avut loc la Palatul Parlamentului, ședința solemnă comună a 

Camerei Deputaților şi Senatului consacrată ceremonialului de depunere a jurământului de 

învestire în funcția de Președinte al României, de către domnul Klaus Iohannis. 

  Președintele AEP a participat la ambele evenimente.  

 
legii la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, Hotărârea nr. 68 din 12 noiembrie 2019 privind 

contestația formulată de domnul Bogdan Mihail Zamfir cu privire la împiedicarea sa de a-și desfășura campania 

electorală în condițiile legii la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, Hotărârea nr. 69 din 12 

noiembrie 2019 referitoare la contestația formulată de domnul Radu Moraru cu privire la procedura pentru 

alegerea președintelui României din anul 2019, Hotărârea nr.74 din 15 noiembrie 2019 privind cererea 

formulată de domnul Bogdan Mihail Zamfir. 
110 A se vedea: Hotărârea Curții Constituționale nr. 86 din 28 noiembrie 2019 privind validarea rezultatului 

alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Românie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I  nr. 959 

din 28.11.2019. 
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11. OBSERVAREA ALEGERILOR 
 

11.1. OBSERVATORI INTERNI ȘI INTERNAȚIONALI 

 

Conform legii, la toate operaţiunile efectuate de către birourile electorale ale secţiilor de 

votare pot asista, în afara membrilor acestora, a operatorilor de calculator şi a persoanelor 

însărcinate cu menţinerea ordinii, candidaţii, persoanele acreditate, reprezentanţii AEP şi 

membrii birourilor electorale ierarhic superioare. 

Potrivit Deciziei BEC nr. 95/D/08.11.2019, la operațiunile electorale efectuate de 

birourile electorale ale secțiilor de votare au putut asista și delegații formațiunilor politice care 

participă la alegeri și nu au reprezentanți în birourile electorale ale secțiilor de votare, acreditați 

de către birourile electorale județene, ale municipiului București sau Biroul electoral pentru 

secțiile de votare din străinătate. 

AEP a transmis patru informări de presă cu privire la procedura de acreditare a 

reprezentanților instituțiilor mass-media, asociațiilor și fundațiilor din România, precum și a 

observatorilor internaționali și reprezentanților instituțiilor mass-mediei străine. 

În baza Hotărârii AEP nr. 32/2019, AEP a emis 354 de acreditări pentru instituțiile de 

presă românești și străine, precum și pentru observatorii interni și internaționali. Pe plan intern, 

170 de instituții de presă și 28 de asociații și fundații au primit acreditări din partea AEP, în 

baza cărora aceștia și-au desemnat reprezentanți, respectiv observatori interni. Pe plan extern, 

AEP a acreditat 48 de corespondenți din partea a 17 instituții de presă străine și 99 de 

observatori internaționali din 18 state și reprezentanți ai unor organizații internaționale. De 

asemenea, au primit acreditări și 10 reprezentanți ai AEP care au participat la Programul 

Electoral.  

 

 Situația centralizată a acreditărilor se prezintă astfel:  

 

Instituții de presă din România 170 

Fundații și asociații din România 28 

Corespondenți acreditați 

Instituții de presă străine 

48 

17 

Observatori internaționali 

State și organizații internaționale 

99 

18 

 

Persoanele acreditate au putut asista la operațiunile electorale în ziua votării, începând 

cu ora 6.00 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării de către membrii biroului electoral 

al secţiei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secția respectivă. 

Conform legii, acestea nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfășurarea alegerilor, 

având numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral în cazul constatării unei 

neregularități. 
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Observatori interni 

FiecareVot este o iniţiativă civică pentru observarea alegerilor şi referendumurilor care 

își propune observarea alegerilor cu scopul de a identifica şi semnala autorităţilor şi publicului 

neregulile survenite în procesul electoral. Organizaţiile care fac parte din campanie sunt: Geeks 

for Democracy, Expert Forum, Observatorul Electoral, Civica, Centrul pentru Studiul 

Democraţiei, Centrul pentru Resurse Civice, Asociaţia Pro Democraţia Club Craiova, 

GHEPart.  

Vot Corect este o platformă administrată de Expert Forum, entitate înființată de experți 

în politici publice și reforma administrației. Rolul platformei Vot Corect este acela de a consilia 

persoanele care doresc să își exercite dreptul de vot și care s-au confruntat cu diverse situații, 

încercând să ofere repere generale bazate pe legislația în vigoare.  

 Asociația Expert Forum a transmis AEP documentul cu titlul ,,Concluzii preliminare 

privind observarea celui de al doilea tur al alegerilor prezidenţiale (22-24 noiembrie 2019)” 111 

potrivit cărora ,,al doilea tur al alegerilor pentru preşedintele României s-a desfăşurat cu 

respectarea drepturilor și libertăţilor fundamentale. Administraţia electorală şi-a îndeplinit 

atribuţiile legale şi a organizat procesul electoral în mod eficient.”  

 Potrivit Expert Forum, operațiunile de votare în străinătate au fost bine organizate, 

iar birourile secţiilor de votare nu au întâmpinat dificultăţi la procesarea numărului mare de 

alegători. Observatorii au identificat unele abateri minore legate de organizarea secţiilor de 

votare, datorate inclusiv insuficientei cunoaşteri a reglementărilor legale de către preşedinţii 

birourilor electorale ale secţiilor de votare. Detalii despre abaterile constatate se regăsesc în 

secțiunea 12 a prezentului Raport. 

 Situaţia şi atmosfera generală din timpul votării au fost descrise de observatori ca bune 

în 198 de secţii observate şi ca foarte bune în 757 de secţii, în timp ce doar în 7 secţii 

observatorii au notat o situaţie proastă sau foarte proastă.  

SIMPV a funcţionat în condiţii normale în 934 dintre secţiile vizitate. În 47 dintre secţii, 

observatorii au notat că sistemul a funcţionat de cele mai multe ori, iar în trei cazuri au fost 

remarcate probleme de funcţionalitate. Alegătorii au fost verificaţi în SIMPV conform 

procedurilor. 

 

Observatori internaționali  

 AEP a organizat ,,Programul electoral internațional pentru observarea alegerilor 

prezidențiale”, cu participare internațională, în perioada 9 – 10.11.2019.   

 Delegațiile prezente la această vizită de studiu au fost alcătuite din reprezentanți ai 

autorităților și instituțiilor cu atribuții în domeniul electoral din Turcia, Georgia, Ungaria, 

Bulgaria, Lituania, Croația, Republica Moldova, Ucraina, Republica Kârgâză, Rusia, Regatul 

Hașemit al Iordaniei și Regatul Thailandei, precum și  reprezentanți ai prestigioasei organizații 

Centrul Internațional pentru Suport Electoral din Statele Unite ale Americii. Participanții la 

eveniment au avut statut de observator internațional, fiind acreditați de AEP. Agenda 

evenimentului internațional a cuprins două zile de lucru: în data de 09.11.2019,  participanții 

la programul internațional s-au familiarizat cu legislația electorală românească și cu procedurile 

de organizare şi desfășurare a procesului electoral, și au vizitat, în data de 10.11.2019, secții de 

 
111 Documentul poate fi consultat pe pagina web www.fiecarevotro/concluzii-tur2. 

http://www.fiecarevotro/concluzii-tur2
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votare din București, observând deschiderea secțiilor de votare și închiderea acestora și au 

efectuat o vizită la BEC, pentru concluzii. 

 Oficiul OSCE pentru instituțiile democratice și drepturile omului (ODIHR) a întreprins 

o misiune de evaluare a necesităților (NAM) în România, în perioada 16-18.07.2019, în 

cadrul căreia au avut loc întâlniri cu oficiali ai instituțiilor statului, precum și cu reprezentanți 

ai partidelor politice, mass-media, societății civile și comunității internaționale, toți 

interlocutorii exprimându-și încrederea în profesionalismul și imparțialitatea administrației 

electorale și capacitatea sa de a organiza alegerile în mod eficient. Majoritatea interlocutorilor 

ODIHR NAM au remarcat procesul deschis și incluziv de adoptare a recentelor modificări ale 

legislației electorale, care a inclus și câteva recomandări anterioare ale ODIHR112.  

 Misiunea OSCE/ODIHR de observare a alegerilor prezidențiale, condusă de 

ambasador Christian Strohal, și-a început activitatea în România în data de 29.10. 2019, având 

în componență șase oficiali internaționali, din cinci țări membre OSCE. Membrii misiunii au 

avut o întrevedere cu președintele AEP în data de 30.10.2019113 în cadrul căreia 

reprezentanții AEP au prezentat  noutățile legislative ale acestui scrutin, modalitățile de votare 

pe care le au la dispoziție alegătorii din afara țării, acțiunile și instrumentele utilizate în 

campania de informare a alegătorilor din străinătate și din țară și stadiul pregătirilor pentru 

alegerile prezidențiale. 

Ulterior, au avut loc şi întâlniri bilaterale ale reprezentanților delegației OSCE/ODIHR 

cu următoarele structuri din cadrul AEP: Departamentul Legislativ, Direcţia generală logistică 

şi resurse electorale, Departamentul cooperare internaţională şi relaţii publice, Departamentul 

coordonarea activității în teritoriu, Direcția generală pentru coordonarea sistemului 

informațional electoral național. 

Misiunea a evaluat procesul electoral în ceea ce privește respectarea angajamentelor 

OSCE și a altor obligații și standarde internaționale pentru alegerile democratice, precum și 

legislația națională. Observatorii au examinat, în special, cadrul legal pentru alegeri, 

administrarea alegerilor, desfășurarea regulilor de finanțare a campaniilor electorale precum și 

mediatizarea alegerilor. Membrii misiunii au vizitat mai multe secții de votare în ziua 

alegerilor. În turul al doilea, misiunea a rămas în țară și a evaluat desfășurarea procesului 

electoral. 

Președintele AEP a avut o a doua întrevedere la data de 26.11.2019, la sediul 

instituției, cu delegația OSCE/ODIHR în cadrul căreia au fost discutate concluziile generale 

ale organizării și desfășurării alegerilor pentru Președintele României din anul 2019. 

Conducătorul misiunii, domnul ambasador Christian Strohal, a felicitat conducerea AEP pentru 

modul în care instituția s-a implicat în buna organizare și desfășurare a procesului electoral.  

Concluziile raportului final al misiunii OSCE/ODIHR și recomandările formulate pot fi 

consultate în secțiunea 12.11. a prezentului Raport. 

 

 

 
112 Raportul misiunii de evaluare cu titlul ,,Romania, Presidential Election, 10 November 2019: Needs Assessment 

Mission Report” poate fi consultat la adresa https://www.osce.org/odihr/elections/romania/426629.  
113 ,,Comunicat de presă privind întâlnirea conducerii AEP cu delegația OSCE/ODIHR care efectuează o Misiune 

de observare a alegerilor prezidențiale”, accesibil la adresa https://www.roaep.ro/prezentare/comunicate-de-

presa/.  

https://www.osce.org/odihr/elections/romania/426629
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicate-de-presa/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicate-de-presa/
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11.2. DATE PUBLICATE DE INSTITUTELE DE SONDARE A OPINIEI PUBLICE 

 

Conform prevederilor Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot efectua sondaje de opinie la ieșirea 

de la urne institutele de sondare a opiniei publice sau societățile reglementate de Legea nr. 

31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori organizațiile 

neguvernamentale care au în obiectul de activitate realizarea de sondaje de opinie și care sunt 

acreditate de BEC, prin decizie, în acest sens. Operatorii de sondaj ai acestora au acces, în baza 

acreditării instituției pentru care lucrează, în zona de protecție a secției de votare de 500 de 

metri, fără a avea acces în interiorul localului secției de votare. 

BEC a acreditat 4 institute de sondare a opiniei publice pentru efectuarea de sondaje 

de opinie la ieșirea de la urne la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, respectiv 

S.C. CENTRUL DE SOCIOLOGIE URBANĂ ȘI REGIONALĂ - CURS S.R.L., S.C. 

INSTITUTUL ROMÂN PENTRU EVALUARE ȘI STRATEGIE — (I.R.E.S.) S.R.L., S.C. 

GRUPUL DE STUDII SOCIO-COMPORTAMENTALE AVANGARDE S.R.L. și 

ASOCIAȚIA PRO DEMOCRAȚIA. 

În perioada premergătoare desfășurării primului tur de scrutin din data de 10 noiembrie 

2019, sondajele electorale date publicității au plasat principalii trei candidați la următoarele 

valori: Klaus Iohannis între 40 și 45 %, Viorica Dăncilă în jurul procentului de 20 %, în timp 

ce Dan Barna era cotat între 13 și 15 %.  

   

 Rezultatele înregistrate la urne au confirmat în mare măsură estimările sondajelor, același 

lucru fiind valabil și în cazul exit-poll-ului realizat de CURS – Avangarde114, care a anticipat 

cu o marjă de eroare de maximum 1,5 % procentele obținute de candidații clasați pe primele 

trei poziții. 

 
114 Disponibil la adresa: https://curs.ro/ro/exit-poll-alegeri-prezidentiale-turul-1-2019/ 

https://lege5.ro/App/Document/gy4diobx/legea-societatilor-nr-31-1990?d=2020-01-31
https://lege5.ro/App/Document/gy4diobx/legea-societatilor-nr-31-1990?d=2020-01-31
https://curs.ro/ro/exit-poll-alegeri-prezidentiale-turul-1-2019/
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Și în cazul celui de-al doilea tur de scrutin desfășurat în data de 24 noiembrie 2019 între 

candidații Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă, estimările exit-poll-ului CURS – Avangarde115  

s-au dovedit corecte, procentele aflându-se în marja de eroare tolerată de 2 %.  

O analiză116 a calității atât în cazul sondajelor preelectorale, cât și a celor de tip exit-poll 

relevă o îmbunătățire semnificativă a preciziei lor. Această stare de fapt poate fi explicată atât 

prin adaptarea mai bună a standardelor metodologice la realitățile sociale specifice României, 

cât și prin acordarea unei atenții sporite selectării și instruirii operatorilor de teren și 

persoanelor responsabile cu prelucrarea datelor obținute. Totodată, se poate afirma că precizia 

estimărilor a fost favorizată și de diferențele semnificative înregistrate între candidații 

principali, atât în primul tur de scrutin, cât și în cel de-al doilea tur. 

 

 

 

 

  

 
115 Disponibil la adresa: https://curs.ro/ro/exit-poll-alegeri-prezidentiale-turul-2-noiembrie-2019/ 
116 Material disponibil la adresa: https://curs.ro/ro/rezultate-comparative-exit-poll-curs-avangarde-vs-rezultate-

finale-bec/ 

https://curs.ro/ro/exit-poll-alegeri-prezidentiale-turul-2-noiembrie-2019/
https://curs.ro/ro/rezultate-comparative-exit-poll-curs-avangarde-vs-rezultate-finale-bec/
https://curs.ro/ro/rezultate-comparative-exit-poll-curs-avangarde-vs-rezultate-finale-bec/
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12.    DISFUNCȚIONALITĂȚI ȘI ABATERI 
 

 Prezentul capitol include informații privind diverse tipuri de disfuncționalități și încălcări 

ale prevederilor legale, care au fost comunicate AEP de către instituții117, membri ai birourilor 

electorale și alegători sau care au fost constatate de către structurile teritoriale ale AEP. 

 De asemenea, conține propuneri de îmbunătățire a legislației electorale formulate de către 

diverși actori ai proceselor electorale.  

 Întrucât AEP a colectat date din numeroase surse, acestea vor fi prezentate în cele ce 

urmează, grupate în funcție de sursa acestora.  

 

12.1. ASPECTE CONSTATATE DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ   

 

 Deficienţe constatate în organizarea şi desfăşurarea alegerilor de către structurile 

teritoriale ale AEP  

Situația centralizată a deficiențelor constatate în organizarea şi desfășurarea alegerilor 

pentru Președintele României, comunicate de către filialele AEP, se prezintă astfel:  

 

1. Deficiențe privind selecția și activitatea președinților birourilor electorale ale secțiilor de 

votare și a operatorilor de calculator:  

• întrucât legislația permite unei persoane să fie atât operator de calculator, cât și expert 

electoral,  după desemnarea operatorilor de calculator în birourile electorale ale secţiilor 

de votare şi, ulterior, a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a 

locţiitorilor acestora, s-a constatat existenţa unui număr mare de persoane desemnate 

în dublă calitate, fapt ce a necesitat contactarea telefonică a respectivelor persoane și 

înlocuirea acestora pe baza solicitării de a fi înlocuit din una dintre funcțiile deținute. 

Acest aspect a fost, de asemenea, semnalat BEC de către președintele Biroului electoral 

județean nr. 10 Buzău118; 

▪ după emiterea ordinului prefectului privind desemnarea informaticienilor zonali, au 

existat cazuri în care unii dintre aceștia au fost trași la sorți ca operatori de 

calculator/oficiali electorali, ceea ce a dus la modificări ale ordinului prefectului sau la 

înlocuiri din calitatea de operator/oficial electoral;  

▪ la tragerea la sorți computerizată a operatorilor de calculator au existat unele cazuri când 

aceeași persoană a fost desemnată la două secții de votare diferite, ori ca operator în secțía 

de votare și, totodată, operator rezervă, întrucât aceste persoane nu au comunicat AEP 

date actualízate (schimbare de nume etc.); 

 
117 Conform art. 72 din Legea nr. 370/2004, în cel mult 45 de zile de la publicarea rezultatului alegerilor în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, autorităţile publice implicate în organizarea şi desfășurarea 

alegerilor pentru Preşedintele României au obligaţia de a informa AEP asupra modalităţii de realizare a 

atribuţiilor în domeniul electoral, precum şi asupra abaterilor şi neajunsurilor, inclusiv de ordin legislativ, 

constatate în organizarea şi desfășurarea scrutinului. 
118 Adresa Biroului electoral județean nr. 10 Buzău nr. 184/02.11.2019. 
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▪ în cazul înlocuirii președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare, mai ales în 

mediul rural, apar situații în care nivelul de studii al președintelui biroului electoral al 

secției de votare este inferior celui pe care îl are locțiitorul; 

▪ au existat cazuri de înlocuire a președintelui biroului electoral al secției de votare sau al 

locțiitorului acestuia, precum și al operatorului de calculator, inclusiv în ziua alegerilor, 

întrucât nu s-au prezentat la sediul secției de votare, deși au fost contactați înainte de 

desemnare pentru a confirma disponibilitatea în vederea participării la alegerile pentru 

Președintele României, fapt ce dus la îngreunarea procesului electoral; 

▪ în cadrul sesiunilor de instruire organizate, s-a constatat că, deși au fost convocați atât 

telefonic cât și prin sms, nu au fost prezenți toți președinții birourilor electorale ale 

secțiilor de votare și locțiitorii acestora sau toți operatorii de calculator. Astfel, în cazul 

președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora care nu 

au fost prezenţi la instruire, s-a procedat la contactarea telefonică a acestora, fiind invitaţi 

la sediul biroului judeţean pentru a fi instruiţi şi pentru a prelua materialele necesare; 

▪ experții electorali cu vârsta peste 80 de ani, precum și cei cu probleme de sănătate nu au 

putut face față, cu unele excepții, efortului care trebuia depus în îndeplinirea atribuțiilor 

prevăzute de lege în sarcina acestora; 

▪ volumul activităților care trebuiau desfășurate de către operatorul pe calculator, în special 

în secțiile de votare care au avut arondați peste 1000 de alegători și la care prezența la 

vot a fost peste 50%, a fost foarte ridicat; 

▪ operarea eronată, în unele cazuri, a aplicației ADV de către operatorul de calculator; 

▪ deși au participat la acțiunile de instruire și le-au fost puse la dispoziție materiale realizate 

de STS, unii dintre operatorii de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare 

nu și-au însușit aceste informații, lucru constatat mai ales în ziua alegerilor, ca urmare a 

întrebărilor adresate telefonic de aceștia membrilor biroului electoral județean, ori 

personalului tehnic auxiliar; 

▪ deși au participat la acțiunile de instruire și le-au fost puse la dispoziție materiale realizate 

de AEP, unii dintre președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare nu și-au însușit 

aceste informații, lucru constatat mai ales în ziua alegerilor, ca urmare a întrebărilor 

adresate telefonic de aceștia membrilor biroului electoral județean, ori personalului 

tehnic auxiliar; 

▪ în unele cazuri alegătorii au fost înscrişi de către președinții birourilor electorale ale 

secțiilor de votare, din eroare, în altă listă electorală decât cea corespunzătoare situației 

acestora, prevăzută de lege (Ex: Alegători care s-au prezentat la secția de votare și au fost 

înscriși în extrasul din listele electorale, ori alegători care au votat cu urna specială și au 

semnat în Lista electorală suplimentară); 

▪ s-au constatat situaţii în care persoane înscrise în Corpul experţilor electorali au invocat 

faptul că, prin cererea de renunțare la funcția de preşedinte/locţiitor al biroului electoral 

al secţiei de votare, formulată cu prilejul alegerilor precedente, au dorit, de fapt, 

retragerea din Corpul experţilor electorali. Trebuie precizat că, potrivit legii, cererea prin 

care se renunță la funcția de președinte/locțiitor, după desemnare, nu este echivalentă cu 

o cerere de retragere din Corpul experţilor electorali; 

▪ au existat situații în care datele comunicate de experţii electorali şi operatorii de 

calculator prin cererile de înscriere au fost eronate (nr. de telefon şi adresa de e-mail 
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greşite), incomplete (fără menţiunea adresei de email sau număr de telefon), invalide sau 

numărul de telefon aparţine în prezent unei alte persoane, făcând astfel imposibilă 

contactarea unor persoane înscrise în Corpul experţilor electorali şi în evidența 

operatorilor de calculator; 

▪ înlocuirea operatorilor de calculator numai cu rezervele desemnate inițial, a generat lipsa 

rezervelor la un număr mare de UAT-uri; 

▪ în urma desemnării operatorilor de calculator și a rezervelor prin tragere la sorți s-au 

efectuat înlocuiri strict din rândul rezervelor din UAT-urile limitrofe, situație care a 

nemulțumit atât persoanele desemnate, aceștia renunțând la calitatea de rezervă, cât și 

persoanele nedesemnate, dar cu opțiune pentru localitățile unde au fost relocate rezerve 

din alt UAT. 

 

2. Deficiențe privind desfășurarea procesului de votare 

• unii dintre președinții birourilor electorale ale unor secții de votare au semnalat filialelor 

AEP faptul că verificarea identității alegătorului în SIMPV a durat mai mult de 3 minute, 

creându-se cozi de așteptare la sediul unor secții de votare; 

▪ au existat câteva situații în care, la scanarea documentelor unor alegători, aplicația ADV 

nu recunoștea datele acestor persoane ca aparţinând unor cetățeni români; 

▪ imposibilitatea validării în SIMPV, în timpul legal alocat, a tuturor persoanelor care au 

votat prin intermediul urnei speciale, la unele secții de votare care au avut arondate spitale 

sau penitenciare; 

▪ formarea cozilor de așteptare la unele secții de votare care au avut un număr mic de 

cabine de vot; 

▪ un număr scăzut de președinți ai birourilor electorale ale unor secții de votare au semnalat 

filialelor AEP cazuri de persoane omise pentru care DEPABD nu le-au putut furniza 

informații certe privind dreptul la vot (Ex: persoane cu CNP-uri duble). 

 

3. Deficiențe în procesul de predare a documentelor de la birourile electorale ale secțiilor 

de votare la birourile electorale județene 

• potrivit legislației în vigoare, pentru predarea documentelor către biroul electoral ierarhic 

superior, președintele biroului electoral al secției de votare avea obligația de a se deplasa 

la sediul acestuia, sub paza personalului structurilor MAI, putând fi însoțit, la cerere, de 

alți membri ai biroului electoral al secției de votare. În unele cazuri, locțiitorii 

președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare nu i-au însoțit pe aceștia la 

predarea documentelor, acest fapt producând o situație tensionată; 

▪ timpul de așteptare pentru mașinile care trebuiau să transporte președinții birourilor 

electorale ale secțiilor de votare și materialele rezultate din procesul electoral a fost, în 

unele cazuri, foarte mare; 

▪ în unele cazuri, la preluarea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării 

la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, s-au constatat erori în 

completarea corectă a rubricilor din procesele-verbale; 

▪ în câteva situații, din cauza aglomerației produse și a perioadei lungi de așteptare la 

predarea documentelor către birourile electorale județene, unele persoane au necesitat 

îngrijiri medicale de urgență. 
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4. Alte aspecte constatate 

• neamplasarea, de către unii primari, a panourilor electorale pentru locurile speciale de 

afișaj electoral, stabilite prin dispoziție; 

• existența unui număr foarte mare de solicitări de înlocuire a reprezentanților 

formațiunilor politice/electorale în birourile electorale ale secțiilor de votare (uneori mai 

multe înlocuiri consecutive la aceeași secție de votare, de către aceeași formațiune 

politică/electorală sau rotirea reprezentanților acestora în cadrul secțiilor de votare din 

aceeași unitate administrativ-teritorială); 

• au existat unele cazuri în care primarii nu au asigurat condițiile minimale ale secțiilor de 

votare, fiind primite sesizări telefonice din partea membrilor birourilor electorale ale 

secțiilor de votare care reclamau lipsa agentului termic în localurile de vot; 

▪ în unele cazuri, reprezentanții partidelor politice în cadrul birourilor electorale județene 

şi în birourile electorale ale secţiilor de votare nu au avut cunoştinţe suficiente privind 

regulile generale de desfăşurare a scrutinului la nivelul birourilor electorale ale secţiilor 

de votare şi condiţiile de exercitare a dreptului de vot; 

▪ în unele secţii de votare nu a fost înţeleasă diferenţa dintre formularul tipizat “Lista 

electorală suplimentară” şi formularul “Extras de pe lista electorală suplimentară”, astfel 

că alegătorii din Lista electorală permanentă care au votat prin intermediul urnei speciale 

au fost înscrişi în Lista electorală suplimentară, iar în “Extrasul de pe lista electorală 

suplimentară” au fost înscrişi alegătorii cu domiciliul în alt UAT care s-au prezentat la 

vot; 

▪ imposibilitatea transmiterii de e-mail-uri către adresele instituțiilor, experților electorali, 

operatorilor de calculator, precum şi către alte persoane, ale căror conturi sunt pe yahoo, 

a fost un impediment în soluţionarea diferitelor solicitări; 

▪ lipsa unei reglementări exprese în Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare şi în hotărârile de Guvern adoptate pentru organizarea şi 

desfăşurarea alegerii Preşedintelui României din luna noiembrie 2019, privind dreptul 

personalului tehnic auxiliar, în speţă al operatorilor de calculator în birourile electorale 

ale secţiilor de votare de a primi, la cerere, o zi liberă plătită de la locul de muncă, în ziua 

următoare datei votării, pe baza adeverinței eliberate în acest sens de către biroul electoral 

județean sau de AEP, după caz; 

▪ au existat unele dificultăți în întocmirea pontajului final al informaticienilor, deoarece au 

fost multe înlocuiri ale informaticienilor desemnați inițial, precum și din cauza faptului 

că aceștia nu au fost gestionați de către AEP (au fost dsemnați de către instituția 

prefectului); 

▪ unele secții de votare, amenajate la etaj, nu asigurau accesul persoanelor cu dizabilități 

la procesul de votare; 

▪ perioada de timp relativ scurtă pentru organizarea instruirilor președinților/locțiitorilor 

birourilor electorale ale secțiilor de votare și numărul mare de participanți la aceste 

instruiri care îngreunează diseminarea corectă a informațiilor prezentate; 

▪ înregistrarea în listele electorale suplimentare a alegătorilor a necesitat un timp mai mare 

de procesare decât verificarea actelor de identitate, fapt ce a condus la formarea cozilor 

(ex: secțiile de votare din apropierea căminelor studențești); 
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▪ lipsa prevederilor legale în constatarea cazului de forță majoră privind înlocuirea 

președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora care au 

depus cereri de înlocuire/nu pot fi contactați/imposibilitate de prezentare; 

▪ lipsa prevederilor legale privind documentele justificative care trebuie sa însoțească 

cererea de înlocuire a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a 

locțiitorilor acestora. 

 

 Situația sancțiunilor aplicate președinților birourilor electorale ale secțiilor de 

votare, respectiv locțiitorilor acestora 

AEP a solicitat Inspectoratului General al Poliției Române și Inspectoratului General al 

Jandarmeriei Române comunicarea situațiilor în care unitățile teritoriale din cadrul acestora au 

aplicat sancțiuni contravenționale președinților, respectiv locțiitorilor birourilor electorale ale 

secțiilor de votare organizate pentru alegerea Președintelui României din anul 2019. Totodată, 

s-a solicitat birourilor electorale județene, respectiv birourilor electorale ale sectoarelor 

municipiului București, comunicarea situațiilor în care au aplicat sancțiuni contravenționale 

președinților, respectiv locțiitorilor birourilor electorale ale secțiilor de votare. 

Potrivit comunicărilor primite de la Inspectoratul General al Poliției Române, 

Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, 

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj, respectiv de la 22 birouri electorale județene/sectoarelor 

municipiului București, Situația privind sancțiunile contravenționale aplicate președinților 

birourilor electorale ale secțiilor de votare, respectiv locțiitorilor acestora se prezintă astfel: 

 

Autoritatea care a aplicat sancțiunea 

 

Nr. persoane sancționate 

Inspectoratul General al Poliției Române  12 persoane sancționate contravențional; 

Biroul Electoral nr. 42 – Sectorul 1 al municipiului 

București  

64 de persoane sancționate contravențional 

Biroul Electoral nr. 43 – Sectorul 2 al municipiului 

București  

1 persoană sancționată contravențional 

Biroul Electoral Județean nr. 6 Bistrița-Năsăud  1 persoană sancționată contravențional 

Biroul Electoral Județean nr. 7 Botoșani  2 persoane sancționate contravențional 

Biroul Electoral Județean nr. 14 Constanța  1 persoană sancționată contravențional 

Biroul Electoral Județean nr. 16 Dâmbovița  6 persoane sancționate contravențional 

Biroul Electoral Județean nr. 18 Galați  1 persoană sancționată contravențional 

Biroul Electoral Județean nr. 22 Hunedoara  1 persoană sancționată contravențional 

Biroul Electoral Județean nr. 35 Suceava  2 persoane sancționate contravențional 

Biroul Electoral Județean nr. 1 Alba  1 persoană sancționată contravențional 

 

În urma comunicărilor primite au fost emise decizii de excludere din Corpul experților 

electorali pentru cele 92 de persoane sancționate contravențional, 3 decizii de excludere în 

perioada electorală aferentă alegerilor prezidențiale și 3 decizii de excludere imediat după 

alegerile prezidențiale din anul 2019. Trebuie menționat faptul că faptele săvârșite nu au afectat 

desfășurarea procesului electoral. 
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Petiții/sesizări privind nereguli formulate de cetățeni 

 În zilele alegerilor au fost înregistrate la AEP o serie de petiții/sesizări scrise, transmise 

prin e-mail, poștă sau depuse personal, semnalând posibile nereguli privind desfășurarea 

scrutinelor din 10 și 24 noiembrie 2019, după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 

Obiectul sesizării Număr 

sesizări 

1. Sesizări privind observarea alegerilor 1 

2. Sesizări privind activitatea/comportamentul preşedinţilor birourilor electorale 

ale secţiilor de votare din ţară şi al altor membri ai acestora 

2 

3. Sesizări privind fraudă electorală 1 

4. Sesizări privind dreptul operatorilor la o zi liberă plătită în ziua următoare zilei 

votării 

3 

5. Solicitări eliberare adeverință potrivit art. 67 alin. (10) 13 

6. Solicitări lămuriri referitoare la actele de identitate in baza cărora poate fi 

exercitat dreptul de vot 

1 

7.  Sesizări privind propaganda electorală 2 

8. Sesizări privind imposibilitatea de a vota la secție 2 

9. Sesizări privind sistemul informatic folosit în procesul electoral 1 

10. Sesizări privind implementarea votului electronic 1 

11. Sesizări privind încălcarea secretului votului 3 

12. Sesizări privind turismul electoral 1 

13. Sesizări privind invalidarea primului tur al alegerilor prezidențiale 1 

14. Sesizări privind radierea din Registrul Electoral 1 

15. Sesizări privind accesul la datele din Registrul Electoral 1 

16. Sesizări despre nereguli privind candidaturile 2 

 TOTAL 36 

 

 

Propuneri de îmbunătăţire a modului de organizare şi desfăşurare a viitoarelor 

procese electorale formulate de reprezentanții AEP  

 

• Reglementarea legală a statutului persoanelor care fac parte din Corpul Experților 

Electorali şi ale căror date de contact nu mai sunt valabile și nu mai pot fi 

contactate, prin mutarea acestora într-un Corp al experţilor electorali inactivi. 

Motivație: Cadrul legal actual nu reglementează posibilitatea de excludere a acestor 

persoane din Corpul Experților Electorali în cazul în care se încearcă contactarea acestora în 

mod repetat fără rezultat sau în cazul în care datele de contact nu mai sunt valabile (de exemplu: 

număr de telelefon deconectat/invalid, număr de telefon sau adresa de email care nu mai sunt 

valabile, etc.). Acestea participă automat la tragerea la sorţi şi pot fi desemnate preşedinţi sau 

locţiitori în cadrul birourilor electorale ale secţiilor de votare, situaţie care îngreunează şi 

activităţile ulterioare ale biroului electoral judeţean şi respectiv ale biroului judeţean al AEP 

prin eforturi suplimentare de contactare telefonică/e-mail, constatare a imposibilităţii de 

contactare şi comunicare a procesului-verbal de desemnare, întocmirea notelor telefonice 

interne, emiterea deciziei de înlocuire şi efectuarea unei noi trageri la sorţi.   
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• Modificarea în cuprinsul disp. art. 16 alin. (12) din Legea nr. 208/2015, a termenului 

de suspendare din Corpul experților electorali până cel târziu cu 2 zile înaintea datei de 

efectuare a tragerii la sorți computerizate. 

Motivaţie: potrivit disp. art. 16 alin. (12) din Legea nr. 208/2015, suspendarea din Corpul 

experţilor electorali se poate solicita cel mai târziu cu 30 de zile înaintea zilei alegerilor, dar 

desemnarea preşedinţilor birourilor electorare ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora 

se efectuează cu 15 zile înaintea datei alegerilor. Modificarea termenului şi reglementarea 

dreptului de a depune cererea de suspendare cât mai aproape de termenul stabilit pentru 

desemnarea preşedinţilor birourilor electorare ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, 

până cel târziu cu 2 zile înaintea datei de efectuare a tragerii la sorți computerizate ar da 

posibilitatea experţilor electorali care, din motive obiective sau ca urmare a unor situaţii 

neprevăzute, nu mai pot participa, de a se suspenda, lucru care ar diminua numărul cererilor 

ulterioare de înlocuire, în cazul desemnării lor. 

• Introducerea în lege a priorităţii de participare la tragerea la sorţi pentru desemnarea 

președinţilor birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora, a 

persoanelor cu vârsta de până la 65 de ani, împliniți până la data alegerilor inclusiv. 

Motivaţie: în prezent, conform disp. art. 16 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 208/2015, una 

dintre condiţiile de admitere a unei persoane în Corpul experţilor electorali este să aibă o stare 

de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcţiei. Ţinând cont de activitatea intensă şi 

complexă, pe parcursul a peste 24 de ore neîntrerupte de activitate, pe care o implică funcţia 

de preşedinte în cadrul biroului electoral al secţiei de votare sau locţiitor al acestuia în forma 

actuală de organizare şi desfăşurare a alegerilor, apreciem necesară şi o prioritizare în 

desemnarea prin tragere la sorţi a preşedinţilor şi locţiitorilor pe criteriul vârstei, urmând ca 

persoanele peste 65 de ani să rămână pe lista de rezervă pentru a înlocui, în cazuri deosebite, 

titularii şi dacă numărul persoanelor înscrise în Corpul experţilor electorali cu vârsta mai mică 

de 65 de ani la nivelul unui UAT este insuficient. Persoanele cu vârsta mai mare de 65 de ani 

pot fi depășite de efortul fizic și intelectual pe care îl impune activitatea desfăşurată ca 

preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau locţiitor al acestuia, aspect care a fost 

semnalat și de către alți participanții la activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare119  

• Desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a 

locțiitorilor acestora să se efectueze cu 20 – 30 de zile înaintea datei alegerilor, pentru 

asigurarea unui interval mai mare de timp de organizare a sesiunilor de instruire pe 

grupuri mai mici de participanți (sesiuni pentru max. 100 – 200 de persoane). 

Motivație: Prin organizarea unor sesiuni de instruire pe grupe mai mici se creează 

posibilitatea reducerii timpilor de așteptare la efectuarea prezenței și la predarea 

împuternicirilor și a materialelor informative de către AEP, precum și a terminalelor 

informatice de către STS, dar cel mai important aspect este acela că sesiunile pot fi interactive 

și, implicit, prevederile legale pot fi explicitate și aprofundate temeinic. 

• Introducerea și a criteriului de opțiune UAT de desemnare între criteriile de 

desemnare a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a 

locțiitorilor acestora 

 
119 Petiția înregistrată la AEP cu nr. 28618 din 28.11.2019, formulată de operatorul de calculator al Secției de 

votare nr. 81 din județul Suceava. 
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 Motivaţie: În prezent sunt foarte multe persoane care ar dori să devină oficiali electorali 

care își au domiciliul într-o localitate, iar locul de muncă / locul de studii în altă localitate și 

care din diverse motive nu își pot stabili domiciulul/reședința în localitatea în care își 

desfășoară activitatea ori studiază, dar doresc să fie desemnați președinți sau locțiitori ai 

birourilor electorale ale secțiilor de votare în localitatea în care își desfășoară activitatea, sau 

studiază. Prin implementarea și a criteriului de opțiune s-ar rezolva și situația UAT-urilor cu 

deficit de persoane înscrise în CEE și, totodată, n-ar mai fi necesară solicitarea și actualizarea 

permanentă a reședinței. 

• Modificarea şi completarea prevederilor art. 15 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 după 

cum urmează:          

- eliminarea condiţiei de forţă majoră prevăzută pentru înlocuirea președinților birourilor 

electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora; 

- completarea dispoziţiilor legale privind înlocuirea președinților birourilor electorale ale 

secțiilor de votare sau a locțiitorilor acestora, realizată de către AEP în baza deciziei 

biroului electoral județean prin care se constată demisia, situaţia de incompatibilitate, 

situația de neprezentare la sesiunile de instruire, sau imposibilitatea de contactare a 

persoanelor desemnate ca președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare sau 

locțiitori ai acestora și se dispune înlocuirea lor; 

Motivaţie: În lipsa unei definiţii a noţiunii de „forţă majoră” în cuprinsul Legii nr. 

208/2015, existenţa acestei condiţii pentru înlocuirea preşedinţilor birourilor electorale ale 

secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora conduce la situaţii în care simpla cerere de înlocuire 

a unei persoane din calitatea de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare, fără 

invocarea şi motivarea unei situaţii de forţă majoră, să nu poată fi acceptată, iar înlocuirea 

acesteia să nu fie efectuată. 

Conform reglementărilor legale în vigoare, înlocuirea preşedinţilor birourilor electorale 

ale secţiilor de votare sau a locţiitorilor acestora se realizează de AEP, fără a se stabili 

modalitatea prin care se decide înlocuirea și nici care sunt documentele prin care se realizează. 

Emiterea unei decizii a Biroului Electoral Județean prin care se constată demisia, starea de 

incompatibilitate, situația de neprezentare la sesiunile de instruire sau imposibilitatea de 

contactare a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare sau a locțiitorilor acestora 

și se dispune înlocuirea lor ar fi o etapă corectă şi necesară în procedura de înlocuire, suplinind 

practic eliminarea condiţiei de forţă majoră, dar creând un temei juridic pentru AEP de a realiza 

o nouă tragere la sorţi pentru desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de 

votare sau a locțiitorilor acestora, pe locurile declarate vacante. 

• Crearea unui Corp permanent al operatorilor de calculator pentru birourile 

electorale ale secțiilor de votare administrat de AEP. 

 Motivaţie: Legislația actuală nu este explicită în acest sens. 

• Reglementarea situației operatorilor de calculator de rezervă prin modificarea şi 

completarea dispoziţiilor legale, astfel încât, în cazul organizării unui scrutin naţional în 

care, potrivit legii, nu se constituie birouri electorale de circumscripţie locală, operatorii 

de calculator care nu sunt repartizaţi pe secţii de votare să fie prezenţi în preziua şi în 

ziua votării la sediul primăriei din localitatea în care sunt desemnaţi. 
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 Motivație: La alegerile pentru Președintele României din anul 2019 au existat situații în 

care operatorul de rezervă nu avea domiciliul sau reşedinţa în UAT-ul în care a fost desemnat, 

iar reprezentanții primăriei, în lipsa unei dispoziţii legale, nu au pus la dispoziție un spațiu în 

care să aștepte, astfel încât să poată interveni, în timp util, în cazul în care ar fi trebuit să 

înlocuiască un operator titular. 

• Reglementarea legală a procedurii de înlocuire a operatorilor de calculator ai 

birourilor electorale ale secțiilor de votare, având în vedere disp. art. 11 lit. b) din 

Normele metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a 

prezenţei la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția, desemnarea și atribuţiile 

operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, verificarea 

corelaţiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum și 

condiţiile de înregistrare audiovideo a operaţiunilor efectuate de către membrii birourilor 

electorale ale secţiilor de votare pentru numărarea voturilor, aprobate prin Hotărârea AEP 

nr. 36/2019 potrivit cărora „Operatorii de calculator repartizați pe centre de votare (…) 

înlocuiesc operatorii de calculator repartizați pe secții de votare pe durata 

indisponibilității acestora, sub condiția notificării Centrului de suport tehnic de către 

președintele biroului electoral al secției de votare.” 

 Motivaţie: La alegerile pentru Președintele României din anul 2019, au fost întâmpinate 

situații în care operatorul de calculator desemnat în biroul unei secții de votare nu a putut să-și 

îndeplinească atribuțiile pe o scurtă perioadă de timp (în vederea deplasării la sediul biroului 

electoral județean după încheierea votării), iar în lipsa unei dispoziții legale, nu s-a putut 

proceda la înlocuirea acestuia cu operatorul rezervă desemnat la nivel de UAT doar pentru 

acest interval de timp. 

• Elaborarea unor programe şi proiecte în materie electorală privind formarea 

continuă a persoanelor care fac parte din Corpul experților electorali, precum și a 

persoanelor care fac parte din evidența operatorilor de calculator, programe care să 

fie aplicabile și în afara perioadelor electorale, în special în mediul online. 

Motivație: Alegerile se desfăşoară o dată la 4 – 5 ani, perioada cuprinsă între procesele 

electorale este mult prea mare, iar cadrul legislativ diferă de la un proces electoral la altul, 

corelat cu faptul că perioada de la desemnare până la ziua de referință este relativ mică, astfel 

încât experţii electorali nu își pot însuși toate prevederile legale în vigoare. În practică, 

persoanele implicate în procesul electoral tind să aplice involuntar prevederi legale aferente 

unui proces electoral la care au participat anterior, mizând pe experienţa anterioară. 

• Modificarea dispoziţiilor art. 15 alin (2) din Legea nr. 370/2004 astfel încât 

reprezentanţii  partidelor politice, ai organizaţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale, ai alianţelor politice sau electorale în birourile electorale să poată fi înlocuiţi, 

la cererea celor care i-au propus, cel mai târziu cu două zile înainte de alegeri. 

Motivaţie: la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, posibilitatea legală 

a formaţiunilor politice de a-şi înlocui reprezentanţii în birourile electorale ale secţiilor de 

votare până în preziua votării inclusiv, a  permis ca sâmbătă, 09.11.2019, formaţiunile politice 

să depună foarte multe cereri de înlocuire a reprezentanţilor în birourile electorale ale secţiilor 

de votare până la ora 24:00, situaţie care a îngreunat activitatea Biroului Electoral Judeţean, 

care a modificat un număr semnificativ de procese – verbale de stabilire a componenţei 



 

151 
 

birourilor electorale, ce a necesitat inclusiv comunicarea acestora către preşedinţii birourilor 

electorale ale secţiilor de votare, precum și activitatea birourilor electorale ale secțiilor de 

votare din preziua alegerilor în intervalul 18:00 – 20:00. Totodată, s-a constatat că, în unele 

cazuri, două sau mai multe formaţiuni politice au propus ca membri în birourile electorale 

aceleaşi persoane. 

• Modernizarea şi simplificarea procedurii de înregistrare a alegătorilor care se 

prezintă la vot prin eliminarea listelor electorale în forma scriptică, tipărită. Listele 

electorale permanente întocmite de primari să fie puse la dispoziţia preşedinţilor 

birourilor electorale ale secţiilor de votare în format electronic, prin intermediul SIMPV 

iar în ziua votării operatorul de calculator să preia semnătura alegătorului pe terminalul 

informatic, prin similitudine cu procedura aplicată în cazul listelor electorale 

suplimentare la secțiile de votare din străinătate la alegerile pentru Preşedintele României 

din luna noiembrie 2019.  

 Motivaţie: această procedură, utilizată la alegerile pentru Preşedintele României din luna 

noiembrie 2019 în secţiile de votare din străinătate prin aplicarea dispoziţiilor art. 8 alin. (5) 

din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii 

AEP nr. 36/10.10.2019, ar simplifica activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare, ar 

facilita şi procedurile ulterioare de centralizare a rezultatelor după încheierea votării, 

întocmirea procesului – verbal şi transmiterea acestuia în format electronic prin intermediul 

SIMPV dar implică creşterea numărului operatorilor de calculator în secţiile de votare. 

 Totodată ar crea posibilitatea ca la nivelul unei secții de votare să-și exercite acest drept 

un număr mai mare de alegători (peste 6.000 de persoane), ceea ce ar permite comasarea unor 

secții de votare organizate la municipii și orașe și implicit reducerea cheltuielilor atât materiale 

cât și cele de personal. 

 O propunere asemănătoare a formulat și preşedintele Biroului electoral judeţean nr. 16 

Dâmbovița120, respectiv renunțarea la folosirea listelor electorale pe hârtie în cadrul secţiilor 

de votare și generalizarea utilizării sistemului electronic, prin semnarea pe tabletă. 

• Listele electorale suplimentare întocmite de birourile electorale ale secţiilor de 

votare din ţară să fie generate în format electronic, în mod automat, pe baza datelor 

înregistrate în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a 

votului ilegal. 

 Motivaţie: această procedură, utilizată la alegerile pentru Preşedintele României din luna 

noiembrie 2019 în secţiile de votare din străinătate prin aplicarea dispoziţiilor art. 9 alin. (6) şi 

(7) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ar simplifica 

activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare dar implică creşterea numărului 

operatorilor de calculator în secţiile de votare. 

• Procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării să fie semnate electronic la nivelul 

birourilor electorale ale secțiilor de votare. 

 Motivaţie: Introducerea informatizării și renunțarea la birocratizarea excesivă a 

procesului electoral care, în condițiile actuale necesită mari cantități de hârtie consumată și 

foarte multe documente întocmite, iar împreună cu buletinele de vot, potrivit legislației 

 
120 În adresa BEJ Dâmbovița nr. 610/28.11.2019, înregistrată la AEP cu nr. 28689 din 28.11.2019. 



 

152 
 

actuale, trebuie transportate de președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare, însoțiți 

de membrii care doresc această deplasare..  

• Elaborarea unor formulare pentru întocmirea proceselor-verbale de constatare a 

contravențiilor, având în vedere prevederile art. 56 alin (2) lit. d) din Legea nr. 

370/2004. 

 Motivaţie: La alegerile pentru Președintele României din anul 2019, au existat sesizări 

în ceea ce privește activitatea membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare, cazuri în 

care președintele biroului electoral al secției de votare a evitat să constate sau să aplice sancțiuni 

contravenționale deoarece nu a dispus de formulare în acest sens.  

• Având în vedere problemele constatate în activitatea birourilor electorale ale secţiilor de 

votare la alegerile pentru Președintele României în anul 2019, pentru îmbunătăţirea 

modului de organizare şi desfăşurare a proceselor electorale viitoare se apreciază că este 

necesară armonizarea legislaţiei electorale pentru toate tipurile de scrutin şi 

stabilirea unor reguli clare, unitare privind operaţiunile electorale cuprinse în 

cadrul unui Cod electoral.  

 

Propuneri formulate de reprezentantul AEP în Biroul electoral pentru secțiile de 

votare din străinătate: 

− Biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate și Birourile electorale pentru votul 

prin corespondenţă să se constituie mai devreme decât birourile electorale județene și 

cele ale sectoarelor municipiului București; 

− propunerile formațiunilor politice de desemnare a membrilor în birourile electorale ale 

secțiilor de votare din străinătate să fie transmise către președintele biroului electoral al 

secției de votare; 

− completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate cu membrii 

formațiunilor politice și înlocuirile acestora, să fie efectuate de către președintele biroului 

electoral al secției de votare, cu aprobarea  Biroului electoral pentru secțiile de votare din 

străinătate; 

− componența Birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă să fie extinsă până la 

maximum 15 membrii (să fie desemnați din cadrul personalului MAE sau din Corpul 

experților electorali); 

− cuantumul indemnizației să fie același pentru toți membrii biroului și similar celor din 

birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate; 

− propunerile de înlocuire a membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din 

străinătate să se efectueze, limitativ, în maxim 5 zile de la completarea acestora, iar în 

situații excepționale chiar și în preziua și ziua votării; 

− președintele și locțiitorul Biroului electoral pentru votul prin corespondenţă să aibă studii 

juridice de minimum 5 ani; 

− având în vedere faptul că membrii Biroului electoral pentru votul prin corespondenţă și 

operatorii de calculator trebuie sa scaneze plicurile exterioare în ultimele 2 zile până la 

începerea votării, aceștia să beneficieze de 3 zile libere. 
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12.2.  DATE COMUNICATE DE MINISTERUL AFACERILOR INTERNE121 

 

Dificultăți generate de lipsa unor dispoziții clare sau exprese în actele normative  

  MAI a semnalat o serie de dificultăți în desfășurarea procesului electoral generate de 

lipsa unor dispoziții clare sau exprese în actele normative. Acestea au vizat următoarele 

aspecte: 

• clarificarea accepțiunii date noțiunii de bunuri menționată în cuprinsul art. 386 – 

Coruperea alegătorilor din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările 

şi completările ulterioare: 

Motivație: art. 386 din Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, 

incriminează ca infracțiune oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în 

scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidați 

ori un anumit candidat, excepție făcând bunurile cu valoare simbolică, inscripționate cu 

însemnele unei formațiuni politice. 

Definirea expresă a categoriei de bunuri are un aport consistent în prevenirea comiterii 

unor infracţiuni prevăzute de norma în cauză, bunurile simbolice fiind obligatoriu să 

poarte însemnele unui partid. AEP122 a comunicat MAI cu ocazia alegerilor din data de 

26 mai 2019, faptul că noțiunea de bunuri menționată în cuprinsul art. 386 Cod penal 

poate fi definită doar de legiuitor, iar enumerarea utilizată de ,,Ghidul finanţării 

campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2016” nu poate fi asimilată, de 

plano, noțiunii de bunuri prevăzute de norma penală, încadrarea efectivă a unor bunuri 

în sfera bunurilor simbolice fiind de resortul organelor de urmărire penală şi al instanțelor 

de judecată. 

• Interzicerea accesului în cabina de vot cu orice fel de aparatură de fotografiere, 

înregistrare sau preluare de imagini: 

Motivație: Legea nr. 370/2004 nu prevede interdicția accesului în cabina de vot cu orice 

fel de aparatură de înregistrare sau preluare de imagini. Acest lucru se impune deoarece 

în alegerile precedente au fost semnalate cazuri în care s-a reclamat faptul că, urmare a 

înregistrărilor efectuate de alegător că a votat un anumit candidat sau o listă de candidați, 

acesta ar fi fost recompensat cu bani, bunuri sau alte foloase. 

În conformitate cu prevederile art. 1 alin (2) din legea menționată, votul exercitat în 

cadrul alegerilor este secret şi liber exprimat, iar violarea prin orice mijloace a secretului 

votului, constituie infracțiune potrivit art. 389 din Codul penal, cu modificările şi 

completările ulterioare şi se pedepsește cu amendă. 

Însă, ne aflăm în prezența infracțiunii prevăzute la art. 389 din Cod penal, numai în 

contextul în care nu există acordul persoanei care votează pentru aflarea secretului 

votului. Existând consimțământul alegătorului, fapta nu mai constituie violarea secretului 

votului. Infracțiunea presupune existența unui element de fraudă, intențional, şi nu 

trebuie confundată cu situațiile în care din motive obiective secretul votului nu a fost 

asigurat. 

 
121 Cu Adresa MAI nr. 91899 din 10.01.2020, înregistrată la AEP cu nr. 29483 din 17.01.2020.  
122 Prin Adresa nr. 9829/2019, înregistrată la nivelul D.G.M.O. cu nr. 95129/2019. 
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Se impune precizarea că, în scopul punerii în aplicare cu eficiență a prevederilor legale 

în materie, rezultatul consultării efectuate de către MAI la alegerile precedente, relevă 

faptul că aceste aspecte excedează atribuțiilor BEC, potrivit precizărilor înscrise în adresa  

nr. 263/C/BEC/PE/2019, iar AEP prin adresa menționată anterior, a comunicat că acesta 

este de resortul legii, deoarece implică restrângeri ale unor drepturi fundamentale.  

Cu toate acestea, fotografierea sau filmarea buletinului de vot de către alegători constituie 

contravenție potrivit art. 108 lit. o) din Legea nr. 115/2015123. De menționat faptul că 

pentru clarificarea acestor aspecte, la alegerile din anul 2012 a fost emisă Decizia BEC 

nr. 56D/12.04.2012124. 

• Prevederea că neștiința de carte a alegătorilor nu constituie motiv temeinic pentru 

însoțirea acestora în cabina de vot: 

Dispozițiile art. 44 alin. (10) din Legea nr. 370/2004 sunt susceptibile de interpretare, în 

contextul în care acestea instituie faptul că „Prezența oricărei persoane în cabinele de vot, 

în afara celei care votează, este interzisă. Alegătorul care, din motive temeinice, 

constatate de preşedintele biroului electoral al secției de votare, nu poate să voteze singur 

are dreptul să cheme în cabina de votare un însoțitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta 

nu poate fi din rândul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral al secției de 

votare sau al candidaților.” 

Astfel, alegătorul (care poate fi o persoană cu probleme speciale, precum un nevăzător) 

are dreptul să cheme în cabina de vot un însoțitor ales de el pentru a-l ajuta. În acest caz 

nu se poate pune problema că ne aflăm în prezența infracțiunii prevăzute la art. 389 din 

Cod penal, respectiv violarea prin orice mijloace a secretului votului, întrucât pentru 

existența infracțiunii este necesar să nu existe acordul persoanei care votează pentru 

aflarea secretului votului.  

Pe de altă parte, luând în considerare Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 

28/2019125, potrivit cărora patrulaterele în care sunt înscriși candidații sunt individuale, 

inclusiv semnele electorale, apreciem că acest ultim element poate facilita oarecum 

identificarea candidatului preferat de către candidații neștiutori de carte, dar nu şi de către 

persoanele cu dizabilități, menționate anterior. 

Organizarea şi desfășurarea alegerilor în România este reglementată prin mai multe acte 

normative specifice fiecărui tip de scrutin. Multitudinea actelor normative adoptate în materie 

electorală, precum şi intervențiile normative repetate asupra acestora au condus la adoptarea 

unor soluții normative diferite în materie electorală. Așa cum s-a menționat, dacă 

fotografierea sau filmarea buletinului de vot de către alegători constituie contravenție potrivit 

Legii nr. 115/2015, în cazul celorlalte tipuri de scrutin această faptă nu este în mod expres 

prevăzută ca şi contravenție. 

 
123 Pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor 

locali. 
124 Decizia BEC nr. 56D/12.04.2012 privind unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot, precum şi pentru 

buna organizare a alegerilor pentru Camera Deputaților şi Senat din anul 2012. 
125 Privind aprobarea modelului buletinului de vot utilizat în secţiile de votare din ţară, modelului buletinului de 

vot utilizat în secțiile de votare din străinătate şi a modelului buletinului de vot prin corespondenţă, precum şi a 

condiţiilor de confecționare, gestionare şi utilizare a acestora la alegerile pentru Preşedintele României din anul 

2019. 
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De asemenea, în cuprinsul actelor normative, conținutul faptelor ce constituie 

contravenție este redat în mod diferit - dacă pentru alegerile parlamentare, prezidențiale, locale 

şi europarlamentare este sancționată fapta de înmânare a buletinului de vot unui alegător care 

nu prezintă actul de identitate, în cazul organizării unui referendum, dispozițiile Legii nr. 

3/2000 prevăd ca şi contravenție şi fapta de a refuza nejustificat înmânarea buletinului de vot. 

Totodată, în acest caz există diferențe şi în cuantumul amenzilor prevăzute de lege126. 

 

 Situația dosarelor penale întocmite și a sancțiunilor contravenționale aplicate 

MAI a comunicat cu Adresa nr. 91.897/SER din 10.01.2020 ,,Situația dosarelor penale 

întocmite și a sancțiunilor contravenționale aplicate la alegerile prezidențiale din anul 2019”, 

care se prezintă astfel:  

La nivel național au fost întocmite 143 de dosare penale, cele mai multe vizând 

următoarele tipuri de infracțiuni: 

 

Tip infracțiune 

 

Nr. dosare penale  

„Frauda la vot” (art. 387 Cod Penal)   51 dosare penale 

„Coruperea alegătorilor” (art. 386 Cod Penal)  24 dosare penale 

„Împiedicarea exercitării drepturilor electorale” (art. 385 Cod Penal)  12 dosare penale 

„Tentativa la frauda la vot” (art. 32 rap. la art. 387 Cod Penal)  11 dosare penale 

„Violarea confidențialității votului” (art. 389 Cod Penal)  10 dosare penale 

 

Au fost aplicate 223 de sancțiuni contravenționale, din care 77 de amenzi în valoare de 

96.100 lei și 146 de avertismente, după cum urmează: 

 

Temei legal Sancțiune 

 

Legea nr. 370/2004  45 amenzi în valoare de 69.400 lei și 110 avertismente 

Ordonanața de urgență nr. 34/2008  19 amenzi în valoare de 19.500 lei și 18 avertismente 

Legea nr. 61/1991  12 amenzi în valoare de 6.600 lei și 12 avertismente 

Legea nr. 185/2013  2 avertismente 

Legea nr. 208/2015  3 avertismente 

Legea nr. 115/2015 1 amendă în valoare de 600 lei și  

1 avertisment 

 

Din totalul de 223 sancțiuni contravenționale, 12 au fost aplicate 

președinților/locțiitorilor secțiilor de votare, dintre care 5 amenzi în valoare de 7.200 lei (3 în 

temeiul Legii nr. 370/2004 și 2 în temeiul Legii nr. 61/1991) și 7 avertismente (4 în temeiul 

Legii nr. 370/2004 și 3 în temeiul Legii nr. 208/2015). 

Comparativ, la alegerile prezidențiale din anul 2014 situația se prezenta astfel127:  

 

,,La primul tur de scrutin, conform datelor aduse la cunoștință publică de MAI , la nivel 

național, în ziua de 2 noiembrie, au fost sesizate 291 de situații care priveau încălcări ale legii 

 
126 astfel, dacă pentru fapta de mai sus, Legea nr. 370/2004 prevede un cuantum al amenzii de la 4.500 lei la 

10.000 lei, Legea nr. 3/2000 stabileşte pentru aceeaşi faptă un cuantum al amenzii de la 500 lei la 1.000 lei 
127 A se vedea Raportul privind alegerile pentru Președintele României din anul 2014, pag 53-54, accesibil pe 

site-ul AEP , în secțiunea Legislație electorală/Rapoarte la https://www.roaep.ro/legislatie/rapoarte/.  

 

https://www.roaep.ro/legislatie/rapoarte/
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(…). Din numărul total de sesizări, în urma verificărilor efectuate până la data de 3.11.2014, 

jumătate nu s-au confirmat. Cele mai multe incidente au fost sesizate în mediul rural. În 78 de 

situații, aspectele sesizate au reprezentat fapte cu caracter penal. În urma verificărilor efectuate 

până la data de 3.11.2014, au fost constatate 68 de infracţiuni, pentru care sunt cercetate 57 de 

persoane, toate în stare de libertate. Cele mai multe dintre aceste persoane sunt cercetate pentru 

coruperea alegătorilor, pentru că au votat de două sau de mai multe ori sau pentru că au introdus 

în urnă mai multe buletine de vot. În toate cazurile, cercetările se fac sub coordonarea Parchetelor. 

În ceea ce priveşte faptele contravenţionale, din numărul total de 187 de sesizări, s-au 

confirmat doar 75. Au fost aplicate 42 de sancțiuni contravenționale, respectiv 10 avertismente 

scrise şi amenzi, în valoare de 42.350 lei. Din punct de vedere al tipurilor de contravenţii sesizate, 

cele mai multe au făcut referire la continuarea propagandei electorale, sfătuirea alegătorilor cu 

privire la candidatul pe care ar trebui să-l voteze şi consumul şi comercializarea de băuturi 

alcoolice în spaţiul de protecţie al secţiei de votare. (…) 

La al doilea tur de scrutin, conform datelor aduse la cunoștință publică de MAI, au fost 

sesizate la nivel național 504 situații privind încălcări ale legii, de două ori mai puţine decât la 

alegerile din 2009, când au fost înregistrate 986 de sesizări. 

În urma verificărilor efectuate până la data de 17.11.2014, jumătate dintre sesizări nu s-au 

confirmat. Dintre sesizările confirmate, 65 au fost contravenții, pentru care s-au aplicat 16 

avertismente scrise și amenzi în valoare de 32.600 de lei. Cele mai multe sesizări privind faptele 

contravenționale, au făcut referire la continuarea propagandei electorale, consumul şi 

comercializarea de băuturi alcoolice în spaţiul de protecţie al secţiei de votare şi sfătuirea 

alegătorilor cu privire la candidatul pe care ar trebui să-l voteze. 

În cursul zilei de 16 noiembrie au fost înregistrate 124 de sesizări privind săvârșirea unor 

fapte penale. În urma verificărilor efectuate până în prezent, s-au constatat 96 de infracţiuni 

pentru care sunt cercetate 87 de persoane, una în stare de reținere. 

Cele mai multe dintre aceste persoane sunt cercetate pentru coruperea alegătorilor, pentru 

că au votat de două sau de mai multe ori și pentru violarea confidențialității votului. În toate 

cazurile, cercetările se fac sub coordonarea unităților de Parchet competente.” 

Cu privire la deficiențele întâmpinate în contextul desfășurării alegerilor, la nivel național 

au fost întâmpinate următoarele situații: 

− existența unor zone unde comunicarea cu efectivele aflate în serviciu a fost îngreunată 

din cauza lipsei semnalului necesar stațiilor de emisie-recepție și rețelelor de telefonie 

mobilă128; 

− la unele secții de votare, prin prisma locațiilor în care au fost amenajate acestea, 

personalul a fost nevoit să execute serviciul în afara secției de votare. 

Corelativ activităţilor din competența MAI în contextul desfășurării alegerilor 

prezidențiale, similar campaniilor electorale anterioare, la nivelul structurilor  ministerului a 

fost demarat şi procesul de analiză a legislaţiei incidente domeniului alegerilor pentru 

Preşedintele României din anul 2019, în vederea identificării acelor aspecte ce ar fi necesitat 

emiterea unor reglementări/precizări specifice de către organismele electorale competente – 

BEC, AEP, în scopul asigurării unei practici unitare la nivel teritorial, în legătură cu buna 

desfăşurare a procesului electoral. În urma consultării structurilor MAI cu atribuţii în 

 
128 La nivelul județului Mureș. 
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planificarea, organizarea şi asigurarea măsurilor specifice pe segmentul ordinii publice, nu au 

fost identificate disfuncționalități semnificative în procesul electoral.  

 

 

12.3. ASPECTE COMUNICATE DE SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII 

SPECIALE129 

 

 STS a comunicat AEP următoarele disfuncționalități și neregularități constatate în cadrul 

procesului de organizare și desfășurare a  alegerilor prezidențiale:  

− desemnarea operatorilor de calculator din țară a fost realizată în data de 21.10.2019, fapt 

care nu a permis predarea echipamentelor către toți operatorii până la data primei simulări 

naţionale - 28.10.2019. Având în vedere că există operatori care renunță la această 

calitate după desemnare, STS consideră necesar ca tragerea la sorți să se efectueze cu 14 

zile înaintea primei simulări naţionale, pentru a facilita participarea la ambele simulări 

organizate de STS; 

− având în vedere că la sesiunile de instruire destinate preşedinţilor secţiilor de votare 

participă şi operatorii de calculator, STS apreciază că se impune desfășurarea sesiunilor 

de instruire a operatorilor de calculator desemnaţi în țară, în perioada premergătoare 

desemnării şi instruirii preşedinţilor secţiilor de votare;  

− membrii-operatori de calculator din străinătate au fost desemnaţi începând cu data de 

01.11.2019, ulterior desfășurării ambelor simulări planificate pentru verificarea 

deprinderilor privind utilizarea SIMPV, iar cea mai mare parte a acestora au intrat în 

posesia echipamentelor în preziua sau în ziua votării. Pentru a asigura instruirea 

corespunzătoare a acestora în sistem videoconferință şi pentru a participa la simulările 

organizate, STS propune desemnarea membrilor-operatori şi distribuirea echipamentelor 

destinate acestora cu cel puțin 21 de zile înaintea simulărilor; 

− examinarea şi desemnarea persoanelor ca membrii-operatori de calculator la secţiile de 

votare din străinătate s-a realizat şi în ziua votării, fără ca aceștia să participe la sesiunile 

de instruire în sistem videoconferință; STS propune eliminarea examinării online pentru 

membrii-operatori din străinătate şi introducerea obligativității participării la sesiunile de 

instruire online; 

− lipsa unei integrări a sistemului informatic cu Registrul Electoral pentru gestionarea 

eficientă a secțiilor de votare precum și importul listelor electorale;  

 Totodată, STS propune definitivarea de către AEP, INS, MAI, MAE a cerințelor 

operaționale privind funcționalitățile aplicațiilor informatice utilizate, cu cel puțin 60 de zile 

înainte de ziua votării, pentru a avea timpul necesar implementării şi testării acestora, realizării 

filmului de prezentare şi instruirii operatorilor de calculator în condiții optime.  

 De asemenea, apreciază că este necesară asigurarea, cu cel puțin 60 de zile înaintea 

începerii desfășurării votării, a fondurilor necesare demarării achiziționării echipamentelor și 

materialelor necesare bunei desfășurări a procesului electoral. 

 

 
129 Informații preluate din Adresa STS nr. 105880 din 10.01.2020, înregistrată la AEP cu nr. 29477 din 1301.2020. 
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12.4. ASPECTE COMUNICATE DE INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ 130 

 

 O problemă întâlnită în timpul centralizării rezultatelor alegerilor, menționată de INS, 

este aceea a întocmirii procesului-verbal al Biroului pentru secțiile de votare din străinătate. La 

acest nivel au trebuit centralizate atât procesele-verbale ale secțiilor de votare din străinătate 

(al cărui cuprins este reglementat de art. 49 din Legea nr. 370/2004 republicată, cu modificările 

și completările ulterioare) cât și procesele-verbale pentru votul prin corespondență (al cărui 

cuprins este reglementat de art. 17 din Legea nr. 288/2015). Faptul că cele două procese-verbale 

utilizate de către secțiile de votare din străinătate și de către secțiile de votare pentru votul prin 

corespondență au structura diferită coroborat  cu lipsa unor reglementări prin care să fie stabilit 

fără echivoc cum trebuie centralizate acestea a creat confuzii în etapa de verificare a procesului-

verbal centralizator întocmit la nivelul biroului pentru secțiile de votare din străinătate. 

 INS apreciază că în legile care reglementează fiecare tip de proces electoral în cadrul 

căruia este utilizat votul prin corespondență ar trebui incluse și elemente de natură să 

clarifice centralizarea votului prin corespondență. 

 Totodată, apreciază că ar trebui reglementat mai clar pentru ce tip de probleme este 

nevoie de decizii de modificare a proceselor-verbale emise de către birourile electorale 

județene, biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate sau birourile electorale ale 

sectoarelor municipiului București și care sunt neconcordanțele ce pot fi rezolvate și 

asumate prin semnătură și ștampilă de către președintele biroului electoral al secției de 

votare. Timpul necesar emiterii deciziilor și reluarea fluxului de centralizare după emiterea 

acestora au condus, în anumite cazuri, la întârzieri semnificative. 

 Pentru testarea temeinică a infrastructurii informatice și de comunicații utilizată în 

procesul de centralizare a rezultatelor proceselor electorale, INS propune ca, în viitor, atât 

spațiile necesare pentru organizarea stațiilor de centralizare, cât și sistemele informatice 

(chiar dacă nu este versiunea finală) să fie puse la dispoziție cu cel puțin două săptămâni 

înaintea certificării spre neschimbare a sistemelor informatice. Astfel vor putea fi făcute 

testări și simulări ale fluxului de lucru mai complexe și va fi timp și pentru remedierea unor 

probleme sau pentru îmbunătățirea unor funcționalități. 

 

 

12.5. ASPECTE COMUNICATE DE MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE131 

 

 MAE a semnalat o serie de dificultăți generate de cadrul legislativ în materia alegerilor 

pentru Președintele României. Astfel: 

- modificarea legislației privind votul prin corespondență cu câteva luni înaintea 

organizării alegerilor prezidențiale a făcut ca perioada de timp pe care alegătorii din 

străinătate au avut-o la dispoziție pentru înscrierea pentru votul prin corespondență să fie 

limitată (28 iulie – 15 septembrie 2019). De asemenea, timpul scurt pentru informarea 

corespunzătoare a alegătorilor cu privire la această modalitate de vot a condus la 

înregistrarea a doar 41.003 de alegători cu opțiunea votului prin corespondență, 32.727 

 
130 Informații preluate din Adresa INS nr.  1127 din 10.01.2020, înregistrată la AEP cu nr. 29479 din 15.01.2020. 
131 Informații preluate din Adresa MAE nr.A/926 din 27.01.2020, înregistrată la AEP cu nr. 29481 din 30.01.2020.   
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optând să transmită plicurile în țară, restul de 8.276 optând să-l transmită sau să-l depună 

personal la misiunea diplomatică; 

- cu ocazia modificării de către Parlament a Legii nr. 370/2004 și a Legii nr. 208/2015 s-a 

omis soluționarea unor prevederi lacunare sau punerea în acord a tuturor prevederilor 

legale, ceea ce a determinat înaintarea de MAE către BEC și Biroul Electoral pentru 

secțiile de votare din străinătate a unor solicitări privind interpretarea anumitor texte de 

lege (spre exemplu: legislația stabilește că sediile secțiilor de votare din străinătate sunt 

monitorizate video, dar nu precizează cine, în ce condiții și în ce perioadă realizează 

această monitorizare, și nici destinația/timpul și condițiile de stocare a înregistrărilor; nu 

există prevederi exprese referitoare la posibilitatea înlocuirii membrilor secțiilor de 

votare sau completării birourilor acestor secții între primul tur și al doilea tur; nu există 

prevederi exprese cu privire la filmarea/fotografierea în localul secției de votare; 

obligativitatea aplicării ștampilei de control, după exercitarea votului, pe alte acte de 

identitate decât cărțile de identitate a fost eliminată, dar s-a menținut textul de lege care 

sancționează neaplicarea ștampilei pe actele de identitate, ș.a.m.d.); 

Totodată, a comunicat o serie de probleme întâmpinate în stabilirea sediilor secțiilor 

de votare, după cum urmează: 

- identificarea de spații adecvate a fost dificilă în condițiile organizării votării în străinătate 

și în ziua de vineri, lucrătoare, situație care a dus la o disponibilitate redusă a spațiilor 

publice utilizate în mod tradițional la alte evenimente electorale (școli, săli ale primăriilor 

etc.); 

- în lipsa unor spații ale autorităților locale, care în condiții normale erau puse la dispoziție 

cu titlu gratuit, misiunile din țările mari din Europa au apelat la varianta închirierii unor 

spații private, soluție care a generat costuri financiare suplimentare; 

- organizarea alegerilor în străinătate pe durata a trei zile (plus una pentru numărarea 

voturilor), inclusiv într-o zi lucrătoare (vineri) a dus la o disponibilitate rezervată în 

rândul cetățenilor români din comunitățile din diaspora de a se implica în activitatea 

concretă a secțiilor de votare (ca membri sau președinți/locțiitori); 

- BEC a stabilit, prin Hotărârea nr. 3/H/3.10.2019, că în situații justificate din punct de 

vedere obiectiv, sediile secțiilor de votare din străinătate pot fi diferite la turul al doilea 

față de primul tur, cu condiția asigurării accesibilității și publicității acestora. În baza 

acestei interpretări, pentru secțiile de votare din Patra (Grecia), Sesto San Giovanni 

(Italia) și Monaco a fost notificat către AEP, înainte de adoptarea Hotărârii nr. 38/2019, 

că acestea urmează să funcționeze la adrese diferite la cele două tururi de scrutin; 

- Secții de votare la care sediul pentru turul al doilea a fost schimbat după organizarea 

primului tur: Madridejos (Spania), la care a fost schimbat sediul la al doilea tur ca urmare 

a problemelor apărute la sediul de la primul tur (lipsa încălzirii, acoperiș deteriorat); 

Leipzig (Germania) și Ladispoli (Italia), ca urmare a notificărilor autorităților locale după 

turul I; Plymouth, ca urmare a solicitării Ambasadei României la Londra de relocare a 

secției în Londra, în vederea redirijării optime a fluxului important de alegători înregistrat 

la cea mai aglomerată secție de votare (7.264 alegători la primul tur); Savona (Italia), 

relocată în alt imobil din aceeași localitate, la finalul zilei de 22 noiembrie, ca urmare a 
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notificării de evacuare emise de primăria locală în condițiile unui cod roșu de furtuni și 

inundații; 

- secția de votare Herne (Germania) nu a putut fi deschisă la primul tur în ziua de vineri, 

din cauza unor probleme organizatorice la nivelul asociației care a închiriat sediul 

respectiv către Consulatul General al României la Bonn. Cetățenii români din regiune au 

fost informați corespunzător și nu s-au înregistrat sesizări ale alegătorilor în acest sens; 

- numărul secțiilor de votare din Germania propuse inițial de Ambasada României la Berlin 

și cele 3 consulate generale a fost de 95 de secții de votare. La solicitarea părții germane, 

Ambasada României la Berlin a revenit cu o nouă propunere prin care solicita aprobarea 

pentru 85 de secții de votare. Nici această variantă nu a fost agreată, motiv pentru care 

ambasada  s-a adresat oficial ministrului federal de interne, Horst Seehofer, și ca urmare 

a negocierilor cu autoritățile federale germane, a fost aprobată organizarea a 80 de secții 

de votare. Ambasada României la Berlin a semnalat faptul că autoritățile germane au 

transmis că aprobarea deschiderii secțiilor de votare, în afara localului misiunii 

diplomatice și a oficiilor consulare ale României în Germania a fost dată, cu titlu de 

excepție, numai pentru alegerile din noiembrie 2019, iar pentru orice alte alegeri, în 

viitor, nu va mai fi permisă organizarea secțiilor de votare în afara misiunii diplomatice 

și oficiilor consulare ale României. 

 

Propuneri de lege ferenda 

În perspectiva organizării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, 

MAE a formulat o serie de propuneri de lege ferenda, după cum urmează:  

− se impune modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei 

Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea AEP, cu modificările și 

completările ulterioare, prin adoptarea unor prevederi care au contribuit la buna 

organizare și desfășurare a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019 și, 

totodată, revizuirea unor prevederi stabilite prin metodologii ale instituțiilor cu atribuții 

în organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare, care să vizeze, în principal, 

următoarele: 

a) desfășurarea votării în străinătate pe parcursul a trei zile respectiv, vineri între orele 

12.00 – 21.00, sâmbătă și duminică între orele 7.00 – 21.00;  

b) prelungirea programului de votare după ora locală 21.00, până la cel mult ora 23.59,  

pentru alegătorii care se află la sediul secției de votare sau la rând în afara sediului 

acesteia; 

c) stabilirea componenței birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate în 

următoarea formulă: președinte, locțiitor și cel puțin 7 membri desemnați de 

competitorii electorali;  

d) suplimentarea prin decizie a președintelui secției de votare a numărului de membri ai 

biroului electoral până la cel mult 15; 

e) desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și 

a locțiitorilor acestora de către președintele Biroului electoral pentru secțiile de votare 

din străinătate, pe baza propunerilor înaintate de șefii misiunilor diplomatice și 

oficiilor consulare, în mod eșalonat, pe măsură ce sunt stabilite sediile secțiilor de 

votare în străinătate; 
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f) nominalizarea de către competitorii electorali a unui titular și 2 supleanți, cu rol de 

locțiitori, pentru fiecare secție de votare organizată în străinătate;    

g) înlocuirea de către președinții secțiilor de votare, cu informarea Biroului electoral 

pentru secțiile de votare din străinătate, a membrilor secțiilor de votare, inclusiv a 

titularilor/supleanților propuși de către competitorii electorali sau a membrilor care nu 

reprezintă formațiuni politice, care nu confirmă prezența la activitățile birourilor 

electorale ale secțiilor de votare, cu cetățeni români cu drept de vot propuși de către 

șefii misiunilor diplomatice și oficiilor consulare; 

h) generarea în format electronic a listelor electorale suplimentare și permanente din 

străinătate, urmând ca lista electorală suplimentară să fie întocmită pe suport de hârtie 

doar în cazul în care SIMPV este disfuncțional pe o durată mai mare de 30 de minute; 

i) preluarea în mod electronic a semnăturilor alegătorilor prin intermediul terminalelor 

informatice utilizate în secțiile de votare; 

j) utilizarea listelor electorale suplimentare la toate secțiile de votare organizate în 

străinătate, nu doar la cele organizate în sediile misiunilor diplomatice; 

k) imprimarea pe plan local a buletinelor de vot în cazurile secțiilor de votare din 

străinătate care nu le primesc în timp util din țară; 

l) exercitarea votului de către alegătorii cu domiciliul/reședința în străinătate care s-au 

înregistrat în Registrul electoral din străinătate cu opțiunea votului la secție, la orice 

secție de votare organizată din străinătate, nu doar la cea la care este înscris în listele 

electorale permanente potrivit arondării AEP; 

m) posibilitatea îndeplinirii de către toți membrii birourilor electorale ale secțiilor de 

votare din străinătate a  atribuțiilor de operator de calculator;  

n) simplificarea procedurilor și normelor AEP privind admiterea în Corpul experților 

electorali din străinătate și dobândirea calității de membru-operator; 

o) monitorizarea video a localurilor secțiilor de votare din străinătate pe parcursul celor 

3 zile de votare și reglementarea modalității de aplicare a prevederii legale; 

p) stabilirea ca numărul ștampilelor cu mențiunea ”VOTAT” repartizate unei secții de 

votare în străinătate să fie cel puțin egal cu numărul cabinelor de vot; nelimitarea 

numărului de cabine de vot ce pot fi amplasate în secția de votare;  

q) eliminarea MAE și a misiunilor diplomatice și oficiilor consulare din procedurile de 

interogare și verificare a înscrierilor în Registrul electoral; 

r) simplificarea procedurilor aplicabile la nivelul secțiilor de votare din străinătate în 

cazul disfuncționalității SIMPV. 

 

12.6. ASPECTE COMUNICATE DE C.N. POȘTA ROMÂNĂ S.A.132 

 

Principalele probleme constatate de C.N. Poșta Română sau extrase din corespondența 

purtată cu alegătorii, se prezintă după cum urmează: 

 

Probleme constatate/sesizate Nr. situații 

 
132 Informații preluate din Adresa C.N. Poșta Română nr. 109/186/13.01.2020, înregistrată la AEP cu nr. 29480 

din 13.01.2020. 



 

162 
 

1 sigiliu lipsă 218 

2 sigilii lipsă 39 

3 sigilii lipsă 3 

4 sigilii lipsă 1 

Materiale distruse involuntar de alegători 6 

Destinatar (etichetă) lipsă 8 

Priority (etichetă) lipsă 11 

Buletin vot Tur II lipsă 5 

Buletin vot Tur I lipsă 6 

Eticheta ștampilă vot Tur I lipsă 2 

Plic vot Tur I lipsă 4 

 

După cum se poate observa din situația prezentată mai sus, principala problemă 

întâmpinată de alegători a fost lipsa din plic a etichetelor destinate sigilării plicurilor cu 

buletine de vot. Din analiza efectuată rezultă că alegătorii fie nu au identificat acest element 

de siguranță în conținutul trimiterilor poștale expediate din România, fie atunci când alegătorii 

au intenționat să le folosească, din neatenție le-au deteriorat (rupt). Din punct de vedere tehnic, 

manipularea etichetei de sigiliu s-a dorit a fi relativ ușoară și nu diferă cu nimic față de aplicarea 

unui abțibild obișnuit. Cu toate acestea, având în vedere că au existat totuși probleme cu acest 

element, Poșta Română apreciază că este necesară identificarea unei alte variante de sigilare 

mai eficiente, mai simple și, nu în ultimul rând, mai ușor de utilizat, păstrând în același timp 

elementele distincte de securitate. Trebuie menționat faptul că procentul plicurilor cu diverse 

nereguli nu a depășit aproximativ 1% din totalul celor expediate de Poșta Română. 

Au fost identificate și o serie de deficiențe privind recepționarea documentelor de vot. 

Astfel, odată ce au părăsit teritoriul țării, trimiterile poștale conținând documentele necesare 

exercitării dreptului de vot prin corespondență ajung la destinație prin intermediul 

administrațiilor poștale din țările în care își au reședința alegătorii. Prin urmare, C.N. Poșta 

Română nu poate fi considerată ca fiind responsabilă în ceea ce privește gradul (procentul) de 

livrare al acestor trimiteri.  

C.N. Poșta Română a făcut demersuri oficiale la nivelul tuturor administrațiilor poștale 

partenere prin care au fost informate în legătură cu forma, conținutul și greutatea acestor 

trimiteri, tocmai pentru a sublinia importanța acestora și pentru a prioritiza la maximum 

procesul de prelucrare și retur al plicurilor (trimiterilor poștale) conținând buletinele de vot. Cu 

toate acestea, au fost înregistrate situații în care : 

- alegătorii au primit documentele distruse parțial sau total, 

- destinatarii nu au fost avizați în legătură cu existența trimiterilor în oficiile poștale din 

raza de distribuire a adresei poștale,  

- destinatarilor le-au fost solicitate diverse sume de bani pentru expedierea plicurilor 

conținând buletinele de vot către România pentru serviciul corespondență comercială 

internațională răspuns (CCIR/IBRS).  

Un aspect semnalat atât de alegători, precum și de mai multe organizații civice din 

diaspora, este legat de dimensiunea trimiterii poștale (plicului) conținând documentele 
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necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență și de numărul relativ mare de 

documente pe care acest pachet de documente îl conține. 

C.N. Poșta Română a formulat o serie de propuneri de natură tehnică care vizează 

îmbunătățirea procesului de exercitare a dreptului de vot prin corespondență, respectiv: 

- regândirea formei etichetelor de sigiliu, 

- redimensionarea pachetului electoral,  

- introducerea în caseta destinatarului a numărului de telefon (element ce ar facilitata 

contactarea acestuia de către Poștă), 

- regândirea suportului de hârtie al etichetei cu mențiunea ,,VOTAT” pentru eliminarea 

oricăror suspiciuni legate de modul de aplicare al acesteia. 

Totodată, a formulat următoarele propuneri de natură organizatorică: 

- reprezentanți ai C.N. Poșta Română să fie cooptați în cadrul echipei AEP în calitate de 

consultanți pe zona votului prin corespondență, 

- introducerea reprezentanților C.N. Poșta Română ca membri în cadrul Biroului Electoral 

pentru Secţiile de Votare din Străinătate, precum și în secretariatul tehnic al acestuia. 

Conducerea C.N. Poșta Română a apreciat că toate dificultățile întâmpinate pot fi 

depășite printr-o colaborare strânsă între instituţiile publice cu atribuții în organizarea 

procesului electoral și Poșta Română, inclusiv sub aspectul modificării proceselor și 

procedurilor de lucru care să ajute alegatorii care optează sa își exercite opțiunea de vot prin 

corespondență. 

 

 

12.7. DATE COMUNICATE DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE   

SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL133 

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a primit 6 sesizări, dintre care: 

• 4 sesizări privind posibile încălcări ale legislației privind protecția datelor cu caracter 

personal, cu privire la faptul că reprezentanții formațiunilor politice în  birourile electorale ale 

secțiilor de votare, pot realiza copii ale listelor electorale suplimentare; ca urmare a analizării 

acestora, nu s-au constatat încălcări ale RGPD care să atragă exercitarea competențelor legale 

ale instituției; 

• 1 sesizare având ca obiect faptul că BEC utilizează, în activitatea de primire a 

propunerilor de candidatură, un set de acte normative care, potrivit sesizării, ar încălca 

prevederile Regulamentului nr. 679/2016; ca urmare a analizării acestei sesizări, s-a considerat 

că aceasta nu este de competența ANSPDCP; 

• 1 sesizare privind realizarea unor fotografii ale listelor electorale suplimentare de către 

un  membru al unei secții de votare, cu telefonul mobil propriu; în acest caz se află în curs de 

desfășurare o investigație. 

Totodată, Autoritatea Națională de Supraveghere a primit un număr de 20 plângeri, însă, 

acestea au fost respinse ca inadmisibile, întrucât nu au respectat dispozițiile art. 5 alin. (1) din 

 
133 Informații preluate din Adresa ANSPDCP nr. 1020 din 16.01.2020, înregistrată la AEP cu nr. 29482 din 

16.01.2020. 
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,,Procedura de primire și soluționare a plângerilor” aprobată prin Decizia ANSPDCP 

nr.133/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 600 din data de 13 iulie 2018. 

 

 

12.8. EVALUAREA PROCESULUI ELECTORAL DE CĂTRE EXPERȚII 

ELECTORALI ȘI OPERATORII DE CALCULATOR134 

 

 AEP a transmis în data de 16 decembrie 2019 un chestionar Online de evaluare, prin sms 

sau e- mail, celor 19.210 operatori de calculator, precum şi celor 37.708 preşedinţi ai birourilor 

electorale ale secţiilor de votare şi locţiitori ai acestora, obiectivul acestui demers fiind 

evaluarea corectă şi reală a modului de desfăşurare a activităţilor biroului electoral al secţiei de 

votare în vederea îmbunătăţirii tuturor aspectelor care alcătuiesc aceste activităţi. 

 Modul de organizare şi desfăşurare a alegerilor prezidenţiale din noiembrie 2019 a fost 

apreciat ca foarte bun de majoritatea covârşitoare a operatorilor de calculator şi a experţilor 

electorali care au completat chestionarul transmis de AEP. 

 Astfel, dintre cei 9.366 de preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare şi 

locţiitori ai acestora care au completat chestionarul până în data de 8 ianuarie 2020, 90% au 

acordat note de zece (64,3%) şi de nouă (25,8%) modului de organizare a procesului electoral, 

până în momentul finalizării operaţiunilor din secţiile de votare. 

 Dintre cei 9.799 de operatori de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare 

care au completat chestionarul până la această dată, peste 83% au dat note de zece (57,3%) şi 

de nouă (26,03%) modului de organizare a procesului electoral.  

 În ceea ce privește evaluarea modului de organizare a procesului electoral în străinătate, 

AEP a transmis un chestionar online de evaluare a activității către 1.670 de președinți și 

locțiitori ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, atât la adresele de 

e-mail furnizate de Ministerul Afacerilor Externe, cât și prin intermediul aplicației Whatsapp 

(la numerele de telefon comunicate de către persoanele desemnate), scopul acestui demers fiind 

evaluarea modului de desfășurare a activităților desfășurate în cadrul biroului electoral al 

secției de votare din străinătate în vederea îmbunătățirii cadrului legal privind organizarea și 

desfășurarea alegerilor în străinătate. 

 În urma centralizării rezultatelor, s-a constatat faptul că modul de organizare şi 

desfășurare a alegerilor pentru Președintele României din noiembrie 2019 organizat în 

străinătate a fost apreciat ca fiind bun și foarte bun de majoritatea președinților și locțiitorilor 

birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate. 

 Astfel, cei 541 de președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitori ai 

acestora care au completat chestionarul, 91,5% au acordat note de zece (44,9%), nouă (27%) 

și opt (19,6%) modului de organizare a procesului electoral.  

 

 

 
134 A se vedea ,,Comunicat de presă privind opiniile experţilor electorali şi ale operatorilor de calculator faţa de 

modul de organizare şi desfăşurare a alegerilor prezidenţiale din anul 2019” la adresa 

https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-opiniile-expertilor-electorali-

si-ale-operatorilor-de-calculator-fata-de-modul-de-organizare-si-desfasurare-a-alegerilor-prezidentiale-din-anul-

2019/.  

https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-opiniile-expertilor-electorali-si-ale-operatorilor-de-calculator-fata-de-modul-de-organizare-si-desfasurare-a-alegerilor-prezidentiale-din-anul-2019/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-opiniile-expertilor-electorali-si-ale-operatorilor-de-calculator-fata-de-modul-de-organizare-si-desfasurare-a-alegerilor-prezidentiale-din-anul-2019/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-opiniile-expertilor-electorali-si-ale-operatorilor-de-calculator-fata-de-modul-de-organizare-si-desfasurare-a-alegerilor-prezidentiale-din-anul-2019/
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12.9. EVALUAREA PROCESULUI ELECTORAL DE CĂTRE OBSERVATORII 

INTERNI 

 

 Asociația Expert Forum a transmis AEP o serie de ,,Concluzii preliminare privind 

observarea celui de al doilea tur al alegerilor prezidenţiale (22-24 noiembrie 2019)” 135 potrivit 

cărora ,,al doilea tur al alegerilor pentru preşedintele României s-a desfăşurat cu respectarea 

drepturilor și libertăţilor fundamentale. Administraţia electorală şi-a indeplinit atribuţiile legale 

şi a organizat procesul electoral în mod eficient.”  

 Au fost semnalate o serie de probleme privind:  

• accesul observatorilor la secţiile de votare, inclusiv presiuni și ameninţări adresate 

observatorilor.  Redăm mai jos o serie de exemple menționate în cadrul documentului:  

− la secţia 77 din Lehliu Gară, judeţul Călăraşi, observatorii, care au constatat pe parcursul 

zilei că mai multe persoane neautorizate au staţionat în jurul secţiei de votare, au fost 

supuşi presiunilor şi chiar direct ameninţaţi de către primar şi de către alte persoane 

prezente în secţie,  

− un caz în care observatorul FiecareVot a fost ameninţat a fost raportat şi din localitatea 

Valul lui Traian, judeţul Constanţa;  

• utilizarea urnei speciale: în judeţul Teleorman, în câteva cazuri urna specială a fost 

solicitată de un număr foarte mare de alegători la secţii care nu aveau arondate spitale, 

penitenciare sau cămine de bătrâni şi au semnalat indicii privind abuzul de proceduri 

legate de solicitarea urnei speciale; 

• atmosferă tensionată sau acţiuni de intimidare: 

− în 34 de cazuri observatorii au semnalat agitaţie sau tensiune în apropierea secţiilor de 

votare, cele mai multe cazuri fiind rapoarte in Gorj, Teleorman şi în Bucureşti, 

− au fost identificate 16 cazuri de atmosferă tensionată sau acţiuni de intimidare a 

membrilor birourilor electorale ale secților de votare în secţii; 

• în 143 de cazuri a fost remarcată aglomeraţie în secţiile de votare; 

• lipsă de unitate cu privire la calitatea materialelor electorale: 

− utilizarea urnelor de votare transparente, care nu asigură în mod corespunzător secretul 

votului, 

− în străinătate au fost folosite diverse tipuri de urne, precum şi de sigilii aferente care nu 

respectă standardele impuse de AEP; 

• spaţiile alocate secţiilor de votare: un număr de 72 de secţii din 1.013 au fost 

considerate ca fiind neadecvate pentru desfăşurarea votării. O treime din secţii nu au fost 

accesibile pentru alegătorii cu dizabilităţi. 

 Nu au fost semnalate nereguli majore de natură să afecteze corectitudinea rezultatelor 

votării, însă au fost identificate 16 cazuri în care preşedinţii BESV au avut dificultăţi la 

completarea proceselor-verbale, iar în 20 de cazuri procesele-verbale nu au fost afişate la loc 

vizibil. Observatorii au notat o bună sau foarte bună cunoaştere a procedurilor de către membrii 

birourilor electorale ale secțiilor de votare în 153 dintre secţiile observate, cunoaştere de nivel 

 
135 Documentul poate fi consultat pe pagina web www.fiecarevotro/concluzii-tur2.  

http://www.fiecarevotro/concluzii-tur2
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mediu în 16 secţii şi slabă sau foarte slabă în două secţii. În 16 secţii ordinea etapelor numărării 

voturilor nu a fost respectată. 

 În ceea ce privește organizarea și desfășurarea votului prin corespondență, concluziile 

Expert Forum au fost următorele: 

• observatorilor FiecareVot le-au fost semnalate cazuri în care procesul de transmitere a 

materialelor electorale către alegători a fost îngreunat inclusiv de serviciile defectuoase 

ale unor instituţii poştale din alte ţări, 

• numărul mare de voturi nule înregistrat la secţiile de votare prin corespondenţă impune 

o analiză a acestora în vederea clarificării criteriilor validităţii voturilor, simplificării 

procedurii de votare prin corespondenţă şi organizării unui program eficient de informare 

a alegătorilor înaintea alegerilor viitoare, 

• formularea ,,desigilat” din art 15 alin. (3) din Legea 288/2015 este vagă şi poate fi 

interpretată în moduri diferite, 

• legea nu prevede toţi paşii care trebuie urmaţi în cazul voturilor prin corespondenţă 

pentru turul al doilea sosite înaintea finalizării primului tur al alegerilor, 

• autorităţile ar putea lua în considerare consolidarea capacităţii instituţionale prin sporirea 

personalului implicat in procesarea votului prin corespondenţă la nivelul AEP (inclusiv 

prin crearea unui departament specializat) şi la nivelul Poştei Române. 

 

 Din analiza datelor prezentate în această secțiune rezultă faptul că în cadrul procesului 

electoral din luna noiembrie 2019 s-a înregistrat un număr mult mai scăzut de deficiențe și 

abateri, comparativ cu cele constate cu prilejul alegerilor pentru Președintele României din anul 

2014. Acest fapt se datorează modificărilor legislative care au introdus soluții tehnice noi și 

eficiente, menite să sprijine activitatea birourilor electorale, bunei cooperări între instituțiile 

statului chemate să organizeze procesul electoral și să monitorizeze desfășurarea acestuia, 

precum și cetățenilor care s-au implicat activ în derularea operațiunilor electorale, în calitate 

de membri ai birourilor electorale/operatori de calculator, precum și de observatori. 

 

12.10. RECOMANDĂRI FORMULATE DE OSCE/ODIHR  

În urma alegerilor prezidențiale din România din 10 și 24 noiembrie 2019, Oficiul OSCE 

pentru Instituțiile Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) a publicat raportul final. 

Raportul concluzionează că alegerile prezidențiale din 2019 au fost competitive, pluraliste și 

au oferit alegătorilor posibilitatea reală de a alege dintr-un spectru larg de alternative politice. 

Campania electorală a avut loc într-o atmosferă deschisă, cu respectarea libertăților 

fundamentale. Mass-media a acoperit parțial campania electorală, dar a informat alegătorii 

despre diferitele opțiuni politice. Deși anumite aspecte ale legislației referitoare la alegeri ar 

putea fi îmbunătățite, alegerile au fost administrate eficient și, în general, s-au bucurat de 

încrederea publicului. Modificările recente ale legislației privind finanțarea campaniei 

electorale au sporit semnificativ finanțarea publică pentru partidele parlamentare. 

Raportul oferă 23 de recomandări care vizează îmbunătățirea desfășurării alegerilor în 

România în vederea corelării acestora cu angajamentele OSCE și cu alte obligații și standarde 

internaționale privind alegerile democratice, respectiv: 
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1. Așa cum s-a recomandat anterior, trebuie luată în considerare adoptarea printr-un 

proces incluziv, în urma consultărilor cu părțile interesate relevante, a unui cod electoral 

aplicabil tuturor tipurilor de alegeri, pentru a elimina inconsistențele generate de aplicarea 

concomitentă a mai multor acte legislative. 

2. În acord cu obligațiile internaționale, restricțiile aplicabile dreptului de vot în cazul 

persoanelor cu dizabilități mentale ar trebui înlăturate. Autoritățile ar trebui să introducă 

dispoziții pentru a se asigura că interzicerea dreptului de vot în cazul persoanelor în privința 

cărora s-a pronunțat o hotărâre judecătorească se bazează pe criterii clare, care respectă 

proporționalitatea.  

3. Trebuie avută în vedere dezvoltarea unor proceduri specifice de verificare a 

semnăturilor susținătorilor care ar trebui să fie făcute publice cu suficient timp înaintea 

începerii procesului de strângere a acestora. Ar putea fi luată în considerare și extinderea 

perioadei pentru verificarea documentelor de nominalizare a candidaților. 

4. În vederea creșterii nivelului de transparență a procesului electoral, ar trebui ca 

ședințele organismelor de administrare a alegerilor să fie accesibile publicului. Deciziile și 

procesele-verbale ale ședințelor acestora trebuie aduse la cunoștință publică constant. 

5. Trebuie avută în vedere introducerea în legislație a posibilității verificării de către 

instanțele judecătorești a deciziilor BEC, astfel încât termenele de judecată să se situeze în 

perioada electorală. 

6. Ar trebui să se ia în considerare revizuirea sancțiunilor pentru încălcarea prevederilor 

în materia finanțării campaniilor electorale, astfel încât acestea să devină eficiente, 

proporționale și descurajante. 

7. Pentru a preveni limitări nejustificate ale libertății editoriale a mass-mediei în cadrul 

știrilor și programele informative, ar trebui modificate dispozițiile articolului 40 alin. (2)  din 

Legea privind alegerile prezidențiale care solicită radiodifuzorilor privați să ofere candidaților 

timp de antenă proporțional cu cel alocat de radiodifuzorii publici. 

8. Pentru a spori transparența, drepturile și obligațiile observatorilor ar trebui definite în 

legislația electorală, astfel încât să se asigure accesul deplin al observatorilor interni și 

internaționali la toate etapele procesului electoral. 

9. Este recomandabil ca un singur organism de administrare a alegerilor să aibă 

competența de a emite acte administrative legate de procesul electoral, în loc ca aceasta să fie 

împărțită între mai multe autorități. În mod alternativ, legislația ar putea diferenția zonele de 

competență ale AEP de cele ale BEC în ceea ce privește emiterea de acte administrative. Toate 

actele administrative publicate în Monitorul Oficial ar putea fi consolidate pentru a face 

referință la ele cu ușurință la alegerile viitoare. 

10. Partidele politice și candidații independenți ar trebui să aibă șanse egale de a fi 

reprezentați în cadrul birourilor electorale. Trebuie reconsiderate actualele norme care oferă un 

avantaj în acest sens partidelor politice parlamentare. 

11. Pentru a spori stabilitatea administrației electorale, termenele limită pentru înlocuirea 

membrilor birourilor electorale ar trebui prelungite. 

12. Pentru a spori nivelul profesional al personalului electoral, trebuie înființat Centrul 

expert electoral. Trebuie avută în vedere includerea membrilor BESV propuși de partidele 

politice în cadrul programelor oficiale de instruire. 
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13. Autoritățile ar trebui să detalieze în continuare responsabilitățile individuale ale 

fiecărei instituții implicate în administrarea registrului electoral și să stabilească termene clare 

pentru administrarea și schimbul de  date.  

14. Ar putea fi luată în considerare prelungirea perioadei depunerea cererilor pentru 

exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale.  

15. Numărul necesar de semnături pentru a susține o candidatură trebuie reconsiderat în 

funcție de bunele practici în materie.   

16. Autoritățile ar trebui să ia în considerare modificarea legislației pentru a limita 

activitățile de campanie electorală înainte de începerea perioadei oficiale a campaniei precum 

și reducerea restricțiilor aplicabile campaniei electorale pe durata acesteia. 

17. Trebuie avută în vedere introducerea în legea privind finanțarea partidelor politice a 

unor dispoziții care să definească clar ce înseamnă un terț și mecanismul de înregistrare 

corespunzător.   

18. Pentru a spori responsabilitatea partidelor politice și transparența procesului electoral, 

în general, ar putea fi luată în considerare obligația raportării periodice a cheltuielilor 

campaniei în timpul campaniei electorale și în preziua alegerilor. 

19. Pentru a favoriza independența radiodifuzorilor publici, ar putea fi instituit un 

mecanism de finanțare prin taxele de licență, care ar fi mai puțin susceptibil de a fi afectat de 

interferențe directe sau indirecte ale guvernării asupra radiodifuzorului public, comparativ cu 

utilizarea bugetului de stat ca sursa principală de finanțare. 

20. Mandatul CNA de monitorizare a mass-mediei s-ar putea extinde pentru a include o 

componentă cantitativă, întrucât cerințele de raportare aplicabile radiodifuzorilor au impus 

mass-mediei o sarcină excesivă și s-au dovedit a fi ineficiente în practică.  

21. În vederea sporirii autonomiei și independenței organismului de reglementare, trebuie 

luate în considerare modificarea legislației astfel încât membrii CNA să fie selectați în baza 

unor criterii obiective și a experienței dovedite în domeniul mass-mediei. De asemenea, 

prevederile legale care permit parlamentului să demită președintele CNA prin respingerea 

raportului anual, ar trebui să fie modificate, deoarece concedierile anticipate trebuie să se 

producă numai în circumstanțe extreme. 

22. Pentru a asigura protecția secretului votului, autoritățile ar trebui să adopte măsuri 

corespunzătoare pentru a se asigura că opțiunea alegătorilor din buletinul de vot nu poate fi 

dezvăluită. 

23. Trebuie avută în vedere modificarea și simplificarea prevederilor actuale privind 

votul prin corespondență, pentru a se reduce numărul de voturi invalidate din cauza erorilor 

procedurale și pentru a se evita de facto nemulțumirile alegătorilor din cauza problemelor de 

livrare a documentelor.  
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13.  COSTUL ALEGERILOR 
 

13.1. ASIGURAREA FONDURILOR NECESARE PROCESULUI ELECTORAL 

 

 Bugetul și cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor 

pentru Președintele României din anul 2019 au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului             

nr. 632/2019, după cum urmează:  

 
    

- mii lei - 
 

INSTITUȚIA Capitol Cheltuieli TOTAL 
 

Personal Bunuri și 

servicii 

Active 

nefinanciare 
 

I. MAI 
 

330.000 50.000 
 

380.000 
 

1. Instituțiile Prefectului 51.01 330.000 22.000 
 

352.000 
      

 
TOTAL CAP. 51.01 51.01 330.000 22.000 

 
352.000 

       

 
TOTAL CAP. 61.01 61.01 

 
28.000 

 
28.000 

       

 
II. Secretariatul General al Guvernului 51.01 16 1.978 1.740 3.734 

 
- INS 51.01 16 1.978 1.740 3.734 

 
1. Aparat propriu 51.01 4 478 1.740 2.222 

 
2. Direcțiile teritoriale de statistică 51.01 12 1.500 

 
1.512 

       

 
III. AEP 51.01 4.118 35.262 3.785 43.165 

 
1. Aparat propriu 51.01 565 34.876 3.731 39.172 

 
2. BEC 51.01 3.553 386 54 3.993 

       

 
IV. MAE 51.01 60.000 62.000 700 122.700 

       

 
V. STS 61.01 5.354 22.245 12.500 40.099 

       

 
TOTAL GENERAL: 

 
399.488 171.485 18.725 589.698 

 

 Ulterior, Guvernul a adoptat: 

- Hotărârea nr. 670/2019 pentru suplimentarea bugetelor AEP şi STS din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019; 

- Hotărârea nr. 750/2019 pentru suplimentarea bugetului MAE din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019.  

Principalele operațiuni electorale care necesită alocarea unor fonduri corespunzătoare, 

precum și sursa din care sunt alocate sumele respective, sunt prezentate în Anexa nr. 19. 
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Suma de 589.698.000 lei (reprezentând 124.613.922 €, 138.407.727 $)136 a fost alocată 

după cum urmează: 

- 399.488.000 lei pentru cheltuieli de personal ( 84.419.086 € / 93.763.320 $); 

- 171.485.000 lei pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii (36.237.902 € / 40.249.026 $); 

- 18.725.000 lei pentru cheltuieli cu active nefinanciare (3.861.840 € / 4.394.921 $). 

Sumele cele mai mari au fost alocate la capitolul cheltuieli de personal. Acestea nu au 

fost în totalitate utilizate, restituindu-se către bugetul statului, respectiv Fondul de rezervă aflat 

la dispoziţia Guvernului, suma de 119.576 mii lei.  

La capitolul cheltuieli materiale - bunuri şi servicii - sumele alocate s-au dublat, faţă de 

cele alocate la alegerile prezidenţiale din anul 2014, care au fost în valoare de 81.967 mii lei. 

Cu toate acestea, fondurile alocate la acest capitol în anul 2019 nu au fost utilizate în totalitate, 

restituindu-se la bugetul de stat suma de 59.375 mii lei. 

Deci, din fondurile bugetare total alocate pentru alegerea Preşedintelui României din anul 

2019, în valoare de 589.698 mii lei (124.613.921 €) au fost utilizate fonduri în valoare totală 

de 409.397 mii lei (86.513.038 €), restituindu-se suma de 180.301 mii lei (38.100.883 €) în 

vederea reîntregirii Fondului de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului. 

 

Situaţia centralizată a fondurilor alocate, a celor utilizate, respectiv a celor restituite, pe 

capitole bugetare, respectiv, cheltuieli de personal, cheltuieli material (bunuri şi servicii) şi 

cele de capital (active nefinanciare) cu ocazia  organizării şi desfăşurării alegerilor pentru 

Preşedintele României din anul 2019 se prezintă astfel: 

 

 
136 Cursul BNR din ziua de 27 august 2019, 1 € = 4,7322 lei şi 1 $ = 4,2606 lei 
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           -mii lei-    

  

  

INSTITUŢIA  

 

CAP 

FONDURI BUGETARE ALOCATE 

CONFORM H.G. NR. 632/2019, H.G. nr. 

670/2019 ŞI H.G. NR. 750/2019 

TOTAL 

  

 

FONDURI UTILIZATE  

TOTAL 

  

FONDURI NEUTILIZATE TOTAL  

P
E

R
S

O
N

A
L

 

B
U

N
U

R
I 

S
I 

S
E

R
V

IC
II

 

A
C

T
IV

E
 

N
E

F
IN

A
N

C
I

A
R

E
 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

B
U

N
U

R
I 

S
I 

S
E

R
V

IC
II

 

A
C

T
IV

E
 

N
E

F
IN

A
N

C
I

A
R

E
 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

B
U

N
U

R
I 

S
I 

S
E

R
V

IC
II

 

A
C

T
IV

E
 

N
E

F
IN

A
N

C
I

A
R

E
 

 

                              

 1. MAI   330.000 50.000 0 380.000 236.871 42.596 0 279.467 93.129 7.404 0 100.533 

                  

  

1) Instituțiile 

Prefectului  51.01 
330.000 22.000 0 352.000 236.871 14.641 0 251.512 93.129 7.359 0 100.488 

                  

  TOTAL CAP 51.01 330.000 22.000 0 352.000 236.871 14.641 0 251.512 93.129 7.359 0 100.488 

                  

  

2) Ordine 

Publica 61.01 
0 28.000 0 28.000 0 27.955 0 27.955 0 45 0 45 

                  

  

TOTAL CAP 

61.01   
0 28.000 0 28.000 0 27.955 0 27.955 0 45 0 45 

               

  

II.   Secretariatul 

General al 

Guvernului 

51.01 

16 1.978 1.740 3.734 11 1.647 1.580 3.238 5 331 160 496 

 INS 51.01 16 1.978 1.740 3.734 11 1.647 1.580 3.238 5 331 160 496 

  

1.Aparat 

propriu 

51.01 
4 478 1.740 2.222 2 290 1.580 1.872 2 188 160 350 

 

2.Direcțiile 

teritoriale de 

statistică 

51.01 

12 1.500 0 1.512 9 1.357 0 1.366 3 143 0 146 

               

III. AEP 51.01 4.118 35.262 3.785 43.165 2.932 14.403 2.657 19.992 1.186 20.859 1.128 23.173 

 

1.Aparat 

propriu 

51.01 
565 34.876 3.731 39.172 51 14.088 2.657 16.796 514 20.788 1.074 22.376 

 2.BEC 51.01 3.553 386 54 3.993 2.881 315 0 3.196 672 71 54 797 
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 IV. MAE 51.01 60.000 62.000 700 122.700 34.744 31.219 638 66.601 25.256 30.781 62 56.099 

               

 

V. Serviciul 

de 

Telecomuni-

cații Speciale 

61.01 

5.354 22.245 12.500 40.099 5.354 22.245 12.500 40.099 0 0 0 0 

 

TOTAL LEI  
399.488 171.485 18.725 589.698 279.912 112.110 17.375 409.397 119.576 59.375 1.350 180.301 

 

TOTAL € 
137 

 
84.419.086 36.237.902 3.956.933 124.613.921 59.150.501 23.690.884 3.671.653 86.513.038 25.268.585 12.547.018 285.280 38.100.883 

 TOTAL $  93.763.320 40.249.026 4.394.921 138.407.267 65.697.789 26.313.195 4.078.064 96.089.048 28.065.531 13.935.831 316.857 42.318.219 

 

 

 
137 Cursul BNR din ziua de 27 august 2019, 1 € = 4,7322 lei şi 1 $ = 4,2606 lei 
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13.2. CHELTUIELI AEP ȘI BEC 

 

Conform Hotărârii Guvernului nr. 632/2019, bugetul necesar pentru pregătirea, 

organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2019 a fost stabilit 

astfel: 
           

- mii lei -  
INSTITUȚIA Capitol Cheltuieli TOTAL  

Personal Bunuri și 

servicii 

Active 

nefinanciare  
III. AEP 51.01 4.118 35.262 3.785 43.165  

1. Aparat propriu 51.01 565 34.876 3.731 39.172  
2. BEC 51.01 3.553 386 54 3.993 

 

Art. 51 alin. (5) din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 a stabilit că în 

bugetul AEP este cuprinsă și suma de 54.412 mii lei destinată finanțării în anul 2019 a 

acțiunilor aferente organizării și desfășurării alegerilor pentru Parlamentul European și 

pentru alegerea Președintelui României. 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 100/2019, a fost stabilit următorul buget necesar pentru 

pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2019: 

     
- mii lei -  

INSTITUȚIA Capitol Cheltuieli TOTAL  
Personal Bunuri și servicii Active 

nefinanciare  
III. AEP 51.01 3.641 17.944 4.032 25.617  

1. Aparat propriu 51.01 15 17.433 3.951 21.399  
2. BEC 51.01 3.626 511 81 4.218 

 

Astfel, din suma totală prevăzută la art. 51 alin. (5) din Legea nr. 50/2019, pentru 

organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României era disponibil următorul 

buget: 
           

- mii lei -  
INSTITUȚIA Capitol Cheltuieli TOTAL  

Personal Bunuri și 

servicii 

Active 

nefinanciare  
III. AEP 51.01 4.118 20.892 3.785 28.795  

1. Aparat propriu 51.01 565 20.506 3.731 24.802  
2. BEC 51.01 3.553 386 54 3.993        

 

Conform Ordonanței Guvernului nr. 12/2019 bugetul AEP a fost diminuat cu suma totală 

de 49.382 mii lei, iar bugetul disponibil pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru 

Președintele României din anul 2019 a devenit cel din tabelul de mai jos: 

 
    

- mii lei -  
INSTITUȚIA Capitol Cheltuieli TOTAL  

Personal Bunuri și servicii Active nefinanciare 
 

III. AEP 51.01 
 

14.762 3.785 18.547  
1. Aparat propriu 51.01 

 
14.376 3.731 18.107  

2. BEC 51.01 
 

386 54 440        
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Pentru a fi întregită suma maximă prevăzută în cadrul Hotărârii Guvernului nr. 632/2019,  

suma de 24.618 mii lei a fost asigurată din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, 

conform prevederilor art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 670/2019 pentru 

suplimentarea bugetelor AEP și STS din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, 

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019.  

În urma examinării bugetului prin prisma dispozițiilor legale menționate mai sus AEP a 

propus Ministerului Finanțelor Publice în cadrul Adresei nr. 29221/06.12.2019 anularea sumei 

de 17.562 mii lei din bugetul AEP, de la Capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe”.  

Astfel, situația pe capitole şi titluri se prezintă astfel: 

 

- Mii lei - 

Indicatori Cod Buget alocat Cheltuieli efective Sume 

disponibilizate 

la fondul de 

rezervă 

Autorităţi publice şi acţiuni 

externe 

51.01 43.165 19.992 -17.562 

Cheltuieli curente 01 38.380 17.335 -16.437 

Cheltuieli de personal 10 4.118 2.932 -900 

Bunuri şi servicii 20 35.262 14.403 -15.537 

Active nefinanciare 71 3.785 2.657 -1.125 

 

Defalcat, pe cele două activități, situația se prezintă după cum urmează: 

 

Activitatea AEP 

- Mii lei - 

Indicatori  Cod Buget alocat Cheltuieli efective Sume disponibilizate la 

fondul de rezervă 

Autorităţi publice şi 

acţiuni externe 

51.01 39.172 16.796 -16.873 

Cheltuieli curente 01 34.441 14.139 -15.802 

Bunuri şi servicii 20 565 51 -265 

Bunuri şi servicii 20 34.876 14.088 -15.537 

Active nefinanciare 71 3.731 2.657 -1.071 

 

Activitatea BEC 

- Mii lei – 

Indicatori  Cod Buget 

alocat 

Cheltuieli efective Sume disponibilizate la 

fondul de rezervă 

Autorităţi publice 

şi acţiuni externe 

51.01 3.993 3.196 -689 

Cheltuieli curente 01 3.939 3.196 -635 

Cheltuieli de 

personal 

10 3.553 2.881 -635 

Bunuri şi servicii 20 386 315  

Active nefinanciare 71 54  -54 

 

De asemenea, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 673/2019 privind votul prin 

corespondenţă, AEP a fost stabilită ordonator de credite pentru Compania Naţională 

„Poşta Română” – S.A. şi a efectuat plăţi către aceasta pentru următoarele categorii de 
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cheltuieli privind serviciile şi produsele poştale utilizate pentru exercitarea dreptului de vot prin 

corespondenţă: 

 

 UM Cantitate 

Preţ unitar 

(fără 

TVA) 

Valoare fără 

TVA 

Valoare 

TVA 

Valoare cu 

TVA 

1. Fluxul - plecări trimiteri 

poștale din România, din 

care: 

  

        4.684.371,40 

1.1. Corespondență 

internațională prioritară cu 

confirmare de primire - AR buc 94,00 34,96 3.286,10 624,30 3.910,40 

1.2. Express Mail Service -

EMS buc 35.823,00  - 3.592.291,09 682.534,91 4.274.826 

1.3. Abonament lunar preluare 

trimiteri poştale de la sediul 

tipografiei, din care:           600,00 

Abonament lunar preluare 

trimiteri poştale 2 luni buc 2 252,1 504,2 95,8 600,00 

1.4. Servicii tipografice şi 

servicii conexe           398.439,75 

Prelucrare de la sediu pentru 

expediţii septembrie-

octombrie buc 3 33,61 100,84 19,16 120,00 

Servicii tipografice trimiteri 

EMS   1,00 333.810,21 333.810,21 63.423,94 397.234,15 

Servicii tipografice trimiteri 

AR   1,00 912,27 912,27 173,33 1.085,60 

1.5. Alte servicii asociate 

prestării serviciilor ce fac 

obiectul prezentei hotărâri           6.595,25 

Tarif suplimentar preluare în 

zilele de sâmbătă şi sărbători 

legale buc 5.735,00 0,97 5.542,30 1.052,95 6.595,25 

2. Fluxul - sosiri trimiteri 

poștale în România, din 

care:           1.399.604,51 

2.1. Corespondență comercială 

- răspuns internațional - 

IBRS/CCRI, din care:           443.297,60 

Corespondenţă comercială - 

răspuns internaţional 

CCRI/IBRS octombrie 2019 buc 17.087,00 8,00 136.696,00 25.972,24 162.668,24 

Corespondenţă comercială - 

răspuns internaţional 

CCRI/IBRS noiembrie 2019 buc 29.193,00 8,00 233.544,00 44.373,36 277.917,36 

Corespondenţă comercială - 

răspuns internaţional 

CCRI/IBRS decembrie 2019 buc 339,00 8,00   0,00 2.712,00 

2.2. Abonament lunar livrare 

trimiteri la sediile birourilor 

electorale, din care:           2.831,82 

Abonament lunar CCRI/IBRS 

3 sedii decembrie 2019 buc 3,00 13,00   0,00 39,00 

Abonament lunar CCRI/IBRS 

3 sedii octombrie-noiembrie  buc 6,00 13,00 78,00 14,82 92,82 
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Abonament lunar livrare la 

sediul Biroului electoral 

pentru vot prin corespondenţă buc 9 252,1 2.268,91 431.09 2.700,00 

2.3. Servicii conexe precum 

prelucrări suplimentare 

trimiteri, monitorizare zilnică 

şi altele asemenea:           953.355,09 

Monitorizare zilnică trimiteri buc 1,00 746.317,52 746.317,52 141.800,33 888.117,85 

Prelucrări suplimentare 

trimiteri CCRI/IBRS buc 46.619,00 0,86 40.092,34 7.617,54 47.709,88 

Cheltuieli prelucrare trimiteri 

CCRI/IBRS buc 46.619,00 0,31 14.451,89 2.745,86 17.197,75 

Contravaloare timbre poştale buc 10,00 32,96 329,61 0,00 329,61 

2.4. Alte servicii asociate 

prestării serviciilor ce fac 

obiectul prezentei hotărâri           120,00 

Transport la sediu pentru 

fiecare expediţie buc 3,00 33,61 100,84 19,16 120,00 

  

Pentru desfăşurarea în condiţii optime a operațiunilor de confecționare și distribuire a 

documentelor pentru votul prin corespondență, au fost achiziţionate de către AEP şi date în 

folosinţă Companiei Naţională „Poşta Română” – S.A. următoarelor categorii de echipamente: 

pentru scanat, de printat, pentru birou, licenţe, tonere în valoare totală de 615.088 lei (TVA  

inclus) după cum rezultă din tabelul următor: 

 

ACHIZIȚII BUC FURNIZOR Pret 

unitar, 

RON, 

fără 

TVA 

valoare 

totală 

RON, fără 

TVA 

  

Birouri 30 DANTE 

INTERNATIONAL 

444,00 13320,00 achizitie 

directa 

Scaune de birou 30 DANTE 

INTERNATIONAL 

150,00 4500,00 achizitie 

directa 

Stații de lucru (unitate centrală + 

monitor) 

30 DANTE 

INTERNATIONAL 

2696,98 80909,40 procedură 

Echipament de printare 

multifuncțional A4 

7 DANTE 

INTERNATIONAL 

5981,82 41872,74 procedură 

Laptop 3 DANTE 

INTERNATIONAL 

2078,25 6234,75 procedură 

Scannere portabile 30 DANTE 

INTERNATIONAL 

2543,14 76294,20 procedură 

Server 2 DANTE 

INTERNATIONAL 

74700,25 149400,50 procedură 

Tape Back-up (10 benzi incluse) 1 DANTE 

INTERNATIONAL 

21904,31 21904,31 procedură 

Ups 2 DANTE 

INTERNATIONAL 

14780,13 29560,26 procedură 

Switch 16 porturi 5 DANTE 

INTERNATIONAL 

489,29 2446,45 procedură 

Licență  Sistem operare 33 DANTE 

INTERNATIONAL 

541,98 17885,34 procedură 

Licență Software tehnoredactare 33 DANTE 

INTERNATIONAL 

1531,57 50541,81 procedură 

Licență Vmware Essential 1 DANTE 

INTERNATIONAL 

3410,82 3410,82 procedură 
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Licență Antivirus 1 DANTE 

INTERNATIONAL 

1404,13 1404,13 procedură 

Liență editor baza de date 1 DANTE 

INTERNATIONAL 

1012,29 1012,29 procedură 

Tonner 18 DANTE 

INTERNATIONAL 

899,08 16183,44 procedură 

  
TOTAL valoare,  

fără TVA 

 
516880,44 

 

 

După finalizarea operaţiunilor de confecționare și distribuire a documentelor pentru votul 

prin corespondență, Compania Naţională „Poşta Română” – S.A., a predat pe bază de proces 

verbal AEP, echipamentele primite. 

 

 

13.3. CHELTUIELI COMUNICATE DE ALTE INSTITUȚII 138 

 

 Ministerul Afacerilor Interne  

 MAI i s-a alocat suma de 380.000 mii lei. Din sumele alocate, acesta a efectuat 

repartizarea fondurile bugetare pe baza de dispoziţie bugetară către Instituţiile prefectului, după 

cum urmează: 

 

     
- mii lei- 

     

NR. 

CRT. 

JUDEŢUL PERSONAL BUNURI ŞI 

SERVICII  

TOTAL 

REPARTIZAT 

1 ALBA 5.429 385 5.814 

2 ARAD 5.545 403 5.948 

3 ARGEŞ 6.323 373 6.696 

4 BACĂU 8.208 500 8.708 

5 BIHOR 7.900 525 8.425 

6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 3.959 258 4.217 

7 BOTOŞANI 5.518 243 5.761 

8 BRAŞOV 5.720 300 6.020 

9 BRĂILA 3.616 223 3.839 

10 BUZĂU 5.465 342 5.807 

11 CARAŞ-SEVERIN 4.667 309 4.976 

12 CĂLĂRAŞI 3.282 274 3.556 

13 CLUJ 8.154 474 8.628 

14 CONSTANŢA 7.122 357 7.479 

 
138 În conformitate cu prevederile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 632/2019 „În termen de 60 de zile de la 

data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatului alegerilor, autorităţile administraţiei 

publice implicate în organizarea şi desfăşurarea procesului electoral comunică AEP situaţia sumelor alocate şi a 

cheltuielilor efectuate, separat pe cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri şi servicii şi cheltuieli cu active 

nefinanciare.” 
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15 COVASNA 2.634 209 2.843 

16 DÂMBOVIŢA 5.448 343 5.791 

17 DOLJ 6.832 514 7.346 

18 GALAŢI 5.320 265 5.585 

19 GIURGIU 3.199 167 3.366 

20 GORJ 4.476 279 4.755 

21 HARGHITA 3.751 223 3.974 

22 HUNEDOARA 6.685 395 7.080 

23 IALOMIŢA 3.112 207 3.319 

24 IAŞI 8.903 538 9.441 

25 ILFOV 3.460 192 3.652 

26 MARAMUREŞ 5.254 365 5.619 

27 MEHEDINŢI 3.841 199 4.040 

28 MUREŞ 6.620 401 7.021 

29 NEAMŢ 6.142 316 6.458 

30 OLT 5.484 331 5.815 

31 PRAHOVA 7.382 429 7.811 

32 SATU MARE 4.542 310 4.852 

33 SĂLAJ 4.099 322 4.421 

34 SIBIU 4.634 286 4.920 

35 SUCEAVA 6.698 377 7.075 

36 TELEORMAN 4.104 222 4.326 

37 TIMIŞ 7.670 521 8.191 

38 TULCEA 2.846 186 3.032 

39 VASLUI 6.723 340 7.063 

40 VÂLCEA 5.476 312 5.788 

41 VRANCEA 5.097 253 5.350 

42 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 20.026 2.307 22.333 

  TOTAL  241.366 15.774 257.140 

 

În tabelele de mai jos se prezintă detalierea cheltuielilor de personal de la capitolul 51.01 

„Autorităţii publice şi acţiuni externe”, pentru MAI, pe articole şi alineate ale clasificaţiei bugetare, 

cheltuieli care reprezintă cel mai mare procent din totalul cheltuielilor efectuate pentru organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019.  

 

NR. 

CRT

. 

  

JUDEȚUL 

  

OPERATORI DE CALCULATOR AI 

BIROURILOR ELECTORALE ALE 

SECŢIILOR DE VOTARE DIN ŢARĂ  

PERSONAL TEHNIC 

AUXILIAR, INFORMATICIENI 

ŞI STATISTICIENI 

TOTAL   din care: TOTAL   din care: 
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art.10.01.12 

Indemnizaţii 

plătite unor 

persoane din 

afara unităţii 

art.10.01.13 

Indemnizaţii 

de delegare 

art.10.01.1

2 

Indemnizaţ

ii plătite 

unor 

persoane 

din afara 

unităţii 

art.10.01

.13 

Indemni

zaţii de 

delegare 

0 1 13=14+15 14 15 16=17+18 17 18 

1 ALBA 821,00 821,00 0,00  736,00 736,00   

2 ARAD 810,00 810,00 0,00  827,00 826,00 1,00 

3 ARGEŞ 930,00 930,00 0,00  815,00 815,00   

4 BACĂU 1.186,00 1.186,00 0,00  1.377,00 1.377,00   

5 BIHOR 1.248,00 1.248,00 0,00  766,00 765,00 1,00 

6 BISTRIŢA -

NĂSĂUD 

608,00 608,00 0,00  470,20 470,00 0,20 

7 BOTOŞANI 793,00 793,00 0,00  875,00 873,00 2,00 

8 BRAŞOV 828,00 828,00 0,00  793,00 793,00   

9 BRĂILA 487,00 487,00 0,00  556,00 556,00   

10 BUZĂU 772,00 772,00 0,00  719,00 719,00   

11 CARAŞ-

SEVERIN 

711,00 711,00 0,00  833,00 832,00 1,00 

12 CĂLĂRAŞI 436,00 436,00 0,00  681,00 681,00   

13 CLUJ 1.254,00 1.254,00 0,00  963,00 961,00 2,00 

14 CONSTANŢA 958,00 958,00 0,00  1.441,00 1.440,00 1,00 

15 COVASNA 384,00 384,00 0,00  391,00 391,00   

16 DÂMBOVIŢA 761,00 761,00 0,00  820,00 820,00   

17 DOLJ 1.028,00 1.028,00 0,00  1.131,00 1.131,00   

18 GALAŢI 759,00 759,00 0,00  574,00 574,00   

19 GIURGIU 447,00 447,00 0,00  484,00 484,00   

20 GORJ 630,00 630,00 0,00  840,00 840,00   

21 HARGHITA 545,00 545,00 0,00  546,00 545,00 1,00 

22 HUNEDOAR

A 

941,00 941,00 0,00  886,00 886,00   

23 IALOMIŢA 449,00 449,00 0,00  622,00 622,00   

24 IAŞI 1.373,00 1.373,00 0,00  963,00 963,00   

25 ILFOV 456,38 456,38 0,00  452,85 452,85   

26 MARAMURE

Ş 

853,00 853,00 0,00  679,00 678,00 1,00 

27 MEHEDINŢI 570,00 570,00 0,00  612,00 612,00   

28 MUREŞ 1.066,00 1.066,00 0,00  523,00 523,00   

29 NEAMŢ 926,00 926,00 0,00  851,00 850,00 1,00 

30 OLT 766,00 766,00 0,00  781,00 781,00   

31 PRAHOVA 1.099,00 1.099,00 0,00  838,00 838,00   

32 SATU MARE 654,00 654,00 0,00  858,00 855,00 3,00 
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33 SĂLAJ 601,00 601,00 0,00  683,00 682,00 1,00 

34 SIBIU 681,34 681,34 0,00  725,07 724,95 0,12 

35 SUCEAVA 1.010,61 1.010,61 0,00  738,55 737,55 1,00 

36 TELEORMAN 627,00 627,00 0,00  481,00 481,00   

37 TIMIȘ 1.145,00 1.145,00 0,00  1.264,22 1.264,00 0,22 

38 TULCEA 370,88 370,88 0,00  495,27 495,15 0,12 

39 VASLUI 1.026,00 1.026,00 0,00  971,00 971,00   

40 VÂLCEA 821,00 821,00 0,00  716,00 716,00   

41 VRANCEA 654,00 654,00 0,00  1.195,00 1.195,00   

42 BUCUREŞTI 2.174,00 2.174,00 0,00  6.046,00 6.046,00   

  TOTAL 34.660,21 34.660,21 0,00 38.019,16 38.002,50 16,66 
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NR. 

CR

T. 

  

  

  

  

  

JUDEȚUL 

  

  

  

  

  

MEMBRII BIROURILOR ELECTORALE 

TOTAL 

  

  

  

  

  

din care:  

art.10.01.12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii art.10.01.13 Indemnizaţii de delegare 

Total 

  

  

  

din care: Total din care: 

Birourile 

electorale 

judeţene / 

ale 

sectoarelor 

Municipiul

ui 

Bucureşti 

Birourile electorale ale secţiilor de 

votare din ţară 

  Birourile 

electorale 

judeţene / 

ale 

sectoarelor 

Municipiul

ui 

Bucureşti 

Birourile electorale ale secţiilor 

de votare din ţară 

Total din care:   
 

Total din care: 

președinţii 

şi 

locţiitorii 

secţiilor de 

votare din 

ţară 

membrii 

propuşi de 

formaţiunil

e politice 

care 

participă la 

alegeri 

  președinţii 

şi 

locţiitorii 

secţiilor de 

votare din 

ţară 

membrii 

propuşi de 

formaţiuni

le politice 

care 

participă 

la alegeri 

0 1 2=3+8 3=4+5 4 5=6+7 6 7 8=9+1

0 

9 10=11

+12 

11 12 

1 ALBA 3.749,00 3.749,00 112,00 3.637,00 1.335,00 2.302,00           

2 ARAD 3.850,00 3.850,00 112,00 3.738,00 1.328,00 2.410,00           

3 ARGEŞ 4.548,00 4.548,00 107,00 4.441,00 1.579,00 2.862,00           

4 BACĂU 5.538,00 5.538,00 111,00 5.427,00 1.930,00 3.497,00           

5 BIHOR 5.627,00 5.627,00 113,00 5.514,00 1.985,00 3.529,00           

6 BISTRIŢA-

NĂSĂUD 

2.796,00 2.796,00 112,00 2.684,00 952,00 1.732,00           

7 BOTOŞANI 3.788,00 3.788,00 109,00 3.679,00 1.298,00 2.381,00           

8 BRAŞOV 4.038,00 4.038,00 119,00 3.919,00 1.383,00 2.536,00           

9 BRĂILA 2.522,00 2.522,00 113,00 2.409,00 851,00 1.558,00           

10 BUZĂU 3.760,00 3.760,00 110,00 3.650,00 1.295,00 2.355,00           
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11 CARAŞ-

SEVERIN 

3.066,00 3.066,00 113,00 2.953,00 999,00 1.954,00           

12 CĂLĂRAŞI 2.112,00 2.112,00 111,00 2.001,00 714,00 1.287,00           

13 CLUJ 5.788,00 5.786,00 105,00 5.681,00 2.019,00 3.662,00 2,00 2,00       

14 CONSTANŢA 4.719,00 4.719,00 123,00 4.596,00 1.690,00 2.906,00           

15 COVASNA 1.799,00 1.799,00 113,00 1.686,00 644,00 1.042,00           

16 DÂMBOVIŢA 3.735,00 3.735,00 95,00 3.640,00 1.317,00 2.323,00           

17 DOLJ 4.610,00 4.610,00 113,00 4.497,00 1.614,00 2.883,00           

18 GALAŢI 3.926,00 3.926,00 114,00 3.812,00 1.325,00 2.487,00           

19 GIURGIU 2.235,00 2.235,00 173,00 2.062,00 745,00 1.317,00           

20 GORJ 2.953,00 2.953,00 115,00 2.838,00 1.005,00 1.833,00           

21 HARGHITA 2.586,00 2.586,00 112,00 2.474,00 882,00 1.592,00           

22 HUNEDOARA 4.598,00 4.596,00 113,00 4.483,00 1.593,00 2.890,00 2,00 2,00       

23 IALOMIŢA 2.002,00 2.002,00 113,00 1.889,00 335,00 1.554,00           

24 IAŞI 6.497,00 6.497,00 112,00 6.385,00 2.274,00 4.111,00           

25 ILFOV 2.289,10 2.289,10 182,40 2.106,70 787,36 1.319,34           

26 MARAMUREŞ 3.657,00 3.657,00 111,00 3.546,00 1.332,00 2.214,00           

27 MEHEDINŢI 2.568,00 2.568,00 114,00 2.454,00 882,00 1.572,00           

28 MUREŞ 4.984,00 4.984,00 105,00 4.879,00 1.727,00 3.152,00           

29 NEAMŢ 4.236,00 4.236,00 98,00 4.138,00 1.489,00 2.649,00           

30 OLT 3.306,00 3.306,00 111,00 3.195,00 1.155,00 2.040,00           

31 PRAHOVA 5.396,00 5.396,00 112,00 5.284,00 1.894,00 3.390,00           

32 SATU MARE 3.006,00 3.006,00 113,00 2.893,00 1.024,00 1.869,00           

33 SĂLAJ 2.763,00 2.763,00 82,00 2.681,00 949,00 1.732,00           
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34 SIBIU 3.167,04 3.167,04 104,70 3.062,34 1.143,04 1.919,30           

35 SUCEAVA 4.778,23 4.778,23 112,65 4.665,58 1.699,36 2.966,22           

36 TELEORMAN 2.947,00 2.947,00 113,00 2.834,00 1.016,00 1.818,00           

37 TIMIȘ 5.180,00 5.180,00 126,00 5.054,00 1.821,00 3.233,00           

38 TULCEA 1.969,92 1.969,92 220,05 1.749,87 620,16 1.129,71           

39 VASLUI 4.716,00 4.716,00 111,00 4.605,00 1.629,00 2.976,00           

40 VÂLCEA 3.834,00 3.834,00 113,00 3.721,00 1.316,00 2.405,00           

41 VRANCEA 3.192,00 3.192,00 112,00 3.080,00 1.089,00 1.991,00           

42 MUNICIPIUL 

BUCUREŞTI 

11.360,00 11.360,00 696,00 10.664,00 3.876,00 6.788,00           

  TOTAL 164.191,29 164.187,29 5.479,80 158.707,49 56.540,92 102.166,57 4,00 4,00       
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NR. 

CRT. 

  

JUDEȚUL 

  

  

CHELTUIELI DE PERSONAL 

 TOTAL din care: 

art.10.01.12 Indemnizaţii 

plătite unor persoane din afara 

unităţii 

art.10.01.13 Indemnizaţii 

de delegare 

0 1 19=20+21 20=3+14+17 21=8+15+18 

1 ALBA 5.306,00 5.306,00   

2 ARAD 5.487,00 5.486,00 1,00 

3 ARGEŞ 6.293,00 6.293,00   

4 BACĂU 8.101,00 8.101,00   

5 BIHOR 7.641,00 7.640,00 1,00 

6 BISTRIŢA -

NĂSĂUD 

3.874,20 3.874,00 0,20 

7 BOTOŞANI 5.456,00 5.454,00 2,00 

8 BRAŞOV 5.659,00 5.659,00   

9 BRĂILA 3.565,00 3.565,00   

10 BUZĂU 5.251,00 5.251,00   

11 CARAŞ-SEVERIN 4.610,00 4.609,00 1,00 

12 CĂLĂRAŞI 3.229,00 3.229,00   

13 CLUJ 8.005,00 8.001,00 4,00 

14 CONSTANŢA 7.118,00 7.117,00 1,00 

15 COVASNA 2.574,00 2.574,00   

16 DÂMBOVIŢA 5.316,00 5.316,00   

17 DOLJ 6.769,00 6.769,00   

18 GALAŢI 5.259,00 5.259,00   

19 GIURGIU 3.166,00 3.166,00   

20 GORJ 4.423,00 4.423,00   

21 HARGHITA 3.677,00 3.676,00 1,00 

22 HUNEDOARA 6.425,00 6.423,00 2,00 

23 IALOMIŢA 3.073,00 3.073,00   

24 IAŞI 8.833,00 8.833,00   

25 ILFOV 3.198,33 3.198,33   

26 MARAMUREŞ 5.189,00 5.188,00 1,00 

27 MEHEDINŢI 3.750,00 3.750,00   

28 MUREŞ 6.573,00 6.573,00   

29 NEAMŢ 6.013,00 6.012,00 1,00 

30 OLT 4.853,00 4.853,00   

31 PRAHOVA 7.333,00 7.333,00   

32 SATU MARE 4.518,00 4.515,00 3,00 

33 SĂLAJ 4.047,00 4.046,00 1,00 
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34 SIBIU 4.573,45 4.573,33 0,12 

35 SUCEAVA 6.527,39 6.526,39 1,00 

36 TELEORMAN 4.055,00 4.055,00   

37 TIMIȘ 7.589,22 7.589,00 0,22 

38 TULCEA 2.836,07 2.835,95 0,12 

39 VASLUI 6.713,00 6.713,00   

40 VÂLCEA 5.371,00 5.371,00   

41 VRANCEA 5.041,00 5.041,00   

42 BUCUREŞTI 19.580,00 19.580,00   

  TOTAL 236.870,66 236.850,00 20,66 

 

Detalierea cheltuielilor cu bunuri şi servicii de la capitolul 51.01 ”Autorităţii publice şi 

acţiuni externe”, pentru MAI, pe articole şi alineate ale clasificaţiei bugetare, pentru 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019, se prezintă 

astfel:  
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Nr.  JUDEȚUL                                                                                                         PLĂȚI EFECTUATE                                                                    mii lei 

crt.    TOTAL din care: 
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0  1 2=3+…+14 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 

1  ALBA 375,00 48,00   5,00 57,00   82,00     10,00 60,00 113,00     

2  ARAD 373,00 45,00   10,00 38,00 1,00 90,00     10,00 84,00 95,00     

3  ARGEŞ 353,00 73,00     15,00   49,00     17,00 67,00 132,00     

4  BACĂU 496,00 76,00   21,00 26,00 3,00 60,00   3,00 27,00 63,00 156,00   61,00 

5  BIHOR 473,00 27,00   7,00 81,00 5,00 171,00     11,00 8,00 163,00     

6 

 BISTRIŢA-

NĂSĂUD 232,28 14,00   3,57 27,96 0,50 45,93     7,43 33,00 79,39 20,50   

7  BOTOŞANI 203,00 14,00   4,00 6,00   22,00     18,00 21,00 108,00 10,00   

8  BRAŞOV 270,67 18,06   10,00 34,88   65,83   19,66 17,86 1,28 103,10     

9  BRĂILA 199,00 38,00   5,00 26,00   34,00     15,00 13,00 68,00     

10  BUZĂU 317,00 48,00   3,00 8,00   39,00     23,00 92,00 104,00     

11 

 CARAŞ-

SEVERIN 294,00 14,00   10,00 46,00 1,00 39,00     7,00 80,00 97,00     

12  CĂLĂRAŞI 270,00     10,00 11,00 1,00 49,00   12,00 10,00 116,00 61,00     

13  CLUJ 456,00 59,00   8,00 33,00 3,00 52,00     41,00 94,00 166,00     

14  CONSTANŢA 325,00 58,00   10,00 51,00 1,00 20,00     41,00 20,00 124,00     
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15  COVASNA 192,00 36,00   5,00 2,00   36,00     26,00 35,00 52,00     

16  DÂMBOVIŢA 327,00 19,00 2,00 3,00 4,00 2,00 68,00     15,00 107,00 106,00   1,00 

17  DOLJ 478,00 52,00   10,00 54,00 1,00 116,00 24,00 5,00 9,00 63,00 144,00     

18  GALAŢI 228,00 20,00   4,00 48,00 1,00 35,00     10,00 6,00 104,00     

19  GIURGIU 133,00 14,00   10,00 2,00   27,00     10,00   70,00     

20  GORJ 262,00 25,00   3,00 11,00   38,00     22,00 79,00 84,00     

21  HARGHITA 198,00 29,00   10,00 19,00   38,00     19,00 10,00 73,00     

22  HUNEDOARA 377,00 55,00   10,00 109,00 1,00 58,00     10,00 2,00 132,00     

23  IALOMIŢA 188,00 29,00   10,00 10,00   37,00     28,00 21,00 53,00     

24  IAŞI 520,42 20,30     138,40   171,20     8,33 3,63 178,56     

25  ILFOV 173,64 31,73   2,26 4,64   33,19     9,68 0,18 64,15   27,81 

26  MARAMUREŞ 339,00 29,00   10,00 77,00   49,00   17,00 15,00 25,00 104,00   13,00 

27  MEHEDINŢI 170,00 27,00   3,00 8,00 1,00 27,00     17,00 14,00 73,00     

28  MUREŞ 380,00 38,00   5,00 36,00 1,00 36,00     13,00 110,00 141,00     

29  NEAMŢ 286,00 63,00   42,00 6,00   30,00     10,00 15,00 120,00     

30  OLT 277,00 34,00   15,00 8,00 2,00 74,00     32,00 17,00 95,00     

31  PRAHOVA 322,00 31,00     68,00   48,00     15,00 2,00 158,00     

32  SATU MARE 299,00 58,00 2,00 10,00 6,00   20,00 3,00   14,00 79,00 88,00 19,00   

33  SĂLAJ 311,00 63,00   5,00 16,00   56,00       75,00 81,00 15,00   

34  SIBIU 260,69 44,72   7,52 10,21 0,82 60,29     9,40 34,96 92,77     

35  SUCEAVA 331,62 24,19   9,20 12,61   40,03     4,79 105,41 134,46 0,93   

36  TELEORMAN 184,00 15,00   10,00 19,00 1,00 29,00     23,00 4,00 83,00     

37  TIMIŞ 512,00 44,00   20,00 24,00 2,00 256,00     15,00 5,00 146,00     

38  TULCEA 164,00 17,00   3,00 19,00   26,00     22,00 25,00 52,00     

39  VASLUI 301,00 26,00     11,00   96,00     17,00 17,00 134,00     

40  VÂLCEA 287,00 33,00   2,00 27,00   18,00     10,00 84,00 113,00     

41  VRANCEA 210,00 31,00   10,00 8,00   48,00     19,00 18,00 76,00     
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42 

 MUN. 

BUCUREŞTI 2.293,00 67,00     763,00   1.167,00         296,00     

   TOTAL 14.641,32 1.508,00 4,00 325,55 1.981,70 28,32 3.556,47 27,00 56,66 658,49 1.709,46 4.617,43 65,43 102,81 

 

Instituţiile prefectului au efectuat cheltuieli cu dotarea și funcţionarea birourilor electorale judeţene, ale birourilor electorale ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti şi cheltuieli pentru dotarea şi funcţionarea secţiilor de votare pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor Preşedintele 

României din anul 2019, conform tabelului de mai jos: 

- mii lei - 

NR. 

CRT. 

JUDEŢUL Cheltuieli cu dotarea şi funcţionarea birourilor electorale judeţene, 

ale birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti 

Cheltuieli pentru dotarea şi 

funcţionarea secţiilor de votare 

TOTAL 

1. ALBA 27,00 116,00 143,00 

2. ARAD 51,00 86,00 137,00 

3. ARGEŞ 31,00 111,00 142,00 

4. BACĂU 160,00 177,00 337,00 

5. BIHOR 97,00 136,00 233,00 

6. BISTRIŢA-NĂSĂUD 91,93 27,96 119,89 

7. BOTOŞANI 18,00 20,00 38,00 

8. BRAŞOV 9,44 60,73 70,17 

9. BRĂILA 39,00 47,00 86,00 

10. BUZĂU 76,00 35,00 111,00 

11. CARAŞ-SEVERIN 33,00 27,00 60,00 

12. CĂLĂRAŞI 57,00 25,00 82,00 

13. CLUJ 135,00 59,00 194,00 

14. CONSTANŢA 145,00 180,00 325,00 

15. COVASNA 83,00 109,00 192,00 

16. DÂMBOVIŢA 6,00 33,00 39,00 

17. DOLJ 67,00 110,00 177,00 

18. GALAŢI 32,00 32,00 64,00 
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19. GIURGIU 20,24 31,42 51,66 

20. GORJ 63,00 12,00 75,00 

21. HARGHITA 47,00 76,00 123,00 

22. HUNEDOARA 22,00 111,00 133,00 

23. IALOMIŢA 70,00 104,00 174,00 

24. IAŞI 18,33 502,09 520,42 

25. ILFOV 78,00 33,00 111,00 

26. MARAMUREŞ 30,00 66,00 96,00 

27. MEHEDINŢI 17,00 52,00 69,00 

28. MUREŞ 47,00 333,00 380,00 

29. NEAMŢ 62,00 86,00 148,00 

30. OLT 142,00 135,00 277,00 

31. PRAHOVA 14,80 3,60 18,40 

32. SATU MARE 32,68 80,17 112,85 

33. SĂLAJ 52,00 66,00 118,00 

34. SIBIU 48,25 212,40 260,65 

35. SUCEAVA 14,12 77,63 91,75 

36. TELEORMAN 55,00 41,00 96,00 

37. TIMIŞ 22,00 140,00 162,00 

38. TULCEA 54,58 11,73 66,31 

39. VASLUI 44,00 95,00 139,00 

40. VÂLCEA 59,00 29,00 88,00 

41. VRANCEA 62,00 36,00 98,00 

42. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 101,00 1.896,00 1.997,00 

 TOTAL 2.324,13 5.621,73 7.956,10 
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Ministerul Afacerilor Externe 

MAE i s-a alocat suma de 122.700 mii lei. Detalierea cheltuielilor de personal, cheltuieli 

material (bunuri şi servicii) şi cele de capital (active nefinanciare), pe articole şi alineate, separat 

pentru misiuni diplomatice şi sediul central al acestuia, cu ocazia organizării şi desfăşurării alegerilor 

pentru Preşedintele României din anul 2019, se prezintă astfel: 

- mii lei – 

Capitol 

51 

Titlul 

Articol/alineat 

 

Denumire indicator Cheltuieli 

misiuni 

diplomatice 

Cheltuieli 

centrală 

Total 

cheltuieli 

  Autorităţi publice şi acţiuni externe 59.552 7.049 66.601 

10  Cheltuieli de personal 30.042 4.702 34.744 

 10.01.12 Indemnizaţii pentru persoanele din afara 

unităţii 

22.678 3.682 26.360 

 10.01.13 Indemnizaţii de delegare 7.364 1.020 8.384 

20  Bunuri şi servicii 28.872 2.347 31.219 

 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 28.872 2.347 31.219 

71  Active nefinanciare 638 0 638 

 71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de 

transport 

635 0 635 

 71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active 

corporale 

3 0 3 

 

În tabelul de mai jos se prezintă detalierea cheltuielilor de personal de la capitolul 51.01 

”Autorităţii publice şi acţiuni externe”, pentru MAE la cele 148 misiuni diplomatice ale României, 

pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019: 
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1 ABU DHABI 1                             

9.240  

                                            

-    

4                 

8.100  

2 ABUJA 1                             

5.320  

                                            

-    

2                 

2.660  

3 ADDIS ABEBA 1                             

7.600  

                                         

190  

2                 

3.800  

4 ALGER 1                             

7.600  

                                            

-    

2                 

3.800  

5 ALMERIA 12                           

95.760  

                                  

114.000  

29               

99.750  

6 AMMAN 1                             

7.720  

                                            

-    

8               

15.440  

7 ANKARA 1                             

7.600  

                                      

5.700  

2                 

3.800  

8 ASHABAT 1                             

7.600  

                                            

-    

2                 

3.800  

9 ATENA 9                           

65.360  

                                    

80.560  

25             

107.920  

10 BAGDAD 1                             

7.600  

                                            

-    

2                 

3.800  
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11 BAKU 1                             

7.600  

                                            

-    

2                 

3.800  

12 BALTI 8                           

60.800  

                                  

113.080  

15               

55.860  

13 BANGKOK 1                             

7.600  

                                      

3.420  

4                 

7.600  

14 BARCELONA 21                           

80.940  

                                    

84.360  

135             

169.860  

15 BARI 16                         

128.080  

                                  

112.370  

112             

217.740  

16 BEIJING 1                             

6.840  

                                            

-    

2                 

3.420  

17 BEIRUT 1                             

7.600  

                                            

-    

2                 

3.800  

18 BELGRAD 1                             

7.600  

                                            

-    

10               

19.000  

19 BERLIN 14                         

106.400  

                                    

74.290  

187             

265.240  

20 BERNA 6                           

38.420  

                                    

21.850  

76               

66.500  

21 BILBAO 15                         

118.560  

                                  

178.790  

100             

183.160  

22 BOGOTA 1                           

10.640  

                                            

-    

4               

13.680  

23 BOLOGNA 26                         

199.120  

                                  

208.430  

253             

447.640  

24 BONN 20                         

153.900  

                                  

148.770  

218             

324.520  

25 BRASILIA 1                             

4.560  

                                            

-    

0                       -    

26 BRATISLAVA 1                           

10.640  

                                      

5.320  

10               

26.600  

27 BRUXELLES AMB 21                         

161.880  

                                  

277.020  

268             

440.230  

28 BRUXELLES UE 2                           

15.200  

                                    

34.770  

31               

50.920  

29 BUDAPESTA 4                           

32.230  

                                    

24.510  

36               

48.640  

30 BUENOS AIRES 1                             

7.600  

                                            

-    

4               

15.200  

31 CAHUL 6                           

45.600  

                                    

76.000  

14               

53.200  

32 CAIRO 1                             

7.720  

                                            

-    

4                 

5.820  

33 CANBERRA 5                           

47.120  

                                      

3.800  

17               

59.660  

34 CAPE TOWN 1                             

5.320  

                                            

-    

2                 

3.800  

35 CARACAS 1                             

7.600  

                                            

-    

3                 

5.700  

36 CASTELLON 19                         

148.580  

                                  

192.280  

79             

291.840  

37 CATANIA 7                           

56.240  

                                    

48.070  

27             

104.120  

38 CERNAUTI 1                             

7.600  

                                      

1.140  

4                 

7.600  

39 CHICAGO 10                           

79.800  

                                    

25.080  

35             

115.520  
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40 CHISINAU 22                         

167.200  

                                  

362.140  

93             

172.520  

41 CIUDAD REAL 13                         

106.400  

                                  

107.540  

126             

225.720  

42 COLOMBO 1                             

7.600  

                                            

-    

0                       -    

43 COPENHAGA 13                           

98.800  

                                    

83.220  

147             

272.840  

44 DAKAR 1                             

7.600  

                                            

-    

4               

15.200  

45 DAKAR - MALI 1                             

7.220  

                                            

-    

4                 

6.840  

46 DAMASC 1                             

7.600  

                                            

-    

2                 

3.800  

47 DOHA 1                             

9.120  

                                            

-    

3               

10.640  

48 DUBAI 2                           

18.240  

                                      

3.800  

5               

22.040  

49 DUBLIN 16                         

126.160  

                                  

106.856  

121             

212.800  

50 EDINBURGH 8                           

63.080  

                                    

42.180  

69             

121.030  

51 ERBIL  1                             

7.600  

                                            

-    

2                 

3.800  

52 EREVAN 1                             

7.600  

                                            

-    

6               

11.400  

53 GENEVA 2                           

12.160  

                                      

5.320  

22               

28.690  

54 GYULA 1                           

11.780  

                                    

10.773  

7               

21.660  

55 HAGA 25                         

191.520  

                                  

194.180  

83             

298.870  

56 HAIFA 1                             

7.600  

                                      

3.800  

4                 

7.600  

57 HANOI 1                             

9.120  

                                            

-    

2                 

4.560  

58 HARARE 1                             

7.600  

                                            

-    

2                 

3.800  

59 HAVANA 1                             

7.600  

                                            

-    

2                 

3.800  

60 HELSINKI 3                           

22.800  

                                    

10.260  

21               

39.140  

61 HONG KONG 1                             

3.800  

                                            

-    

4                 

7.600  

62 ISLAMABAD 1                             

7.220  

                                            

-    

4                 

7.600  

63 ISTANBUL 2                           

13.300  

                                    

14.630  

4               

15.200  

64 IZMIR 1                             

9.880  

                                      

3.420  

4                 

9.120  

65 JAKARTA 1                             

7.600  

                                            

-    

2                 

3.800  

66 KABUL 2                           

15.200  

                                            

-    

16               

30.400  

67 KHARTOUM 1                             

7.600  

                                            

-    

4                 

7.600  

68 KIEV 1                             

9.120  

                                      

3.040  

4                 

9.120  
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69 KUALA LUMPUR 1                             

7.600  

                                            

-    

3                 

9.500  

70 KUWAIT 1                             

7.600  

                                            

-    

2                 

3.040  

71 LIMA 1                             

7.600  

                                            

-    

2                 

3.800  

72 LISABONA 9                           

63.400  

                                    

62.020  

27               

82.680  

73 LJUBLJANA 1                             

7.600  

                                            

-    

14               

26.600  

74 LONDRA 45                         

345.420  

                                  

372.210  

501             

891.670  

75 LOS ANGELES 11                           

80.940  

                                    

32.680  

121             

169.100  

76 LUANDA 1                             

7.600  

                                            

-    

2                 

3.800  

77 LUXEMBURG 3                           

22.800  

                                    

30.400  

26               

49.400  

78 LYON 6                           

45.600  

                                    

10.830  

92             

167.580  

79 MADRID 41                         

312.360  

                                  

484.880  

741          

1.371.990  

80 MANCHESTER 19                         

144.400  

                                  

157.320  

97             

334.510  

81 MANILA 1                             

7.600  

                                            

-    

2                 

3.800  

82 MARSILIA 8                           

60.800  

                                    

60.420  

40             

141.360  

83 MEXICO 1                           

10.640  

                                            

-    

2               

10.640  

84 MIAMI 6                           

48.640  

                                    

40.280  

55               

90.580  

85 MILANO 20                         

152.000  

                                  

188.480  

210             

385.700  

86 MINSK 1                             

7.600  

                                            

-    

6                 

9.500  

87 MONTEVIDEO 1                             

7.600  

                                            

-    

4                 

7.600  

88 MONTREAL 2                           

18.240  

                                      

6.650  

8               

33.800  

89 MOSCOVA 1                             

8.630  

                                      

2.090  

4                 

8.360  

90 MUNCHEN 24                         

182.990  

                                  

150.360  

132             

459.070  

91 MUSCAT 1                             

7.600  

                                            

-    

4                 

6.080  

92 NAIROBI 1                             

7.600  

                                            

-    

2                 

3.800  

93 NEW DELHI 1                             

7.720  

                                            

-    

2                 

3.860  

94 NEW YORK CG 6                           

46.360  

                                      

8.740  

34               

65.740  

95 NICOSIA 6                           

47.120  

                                    

72.810  

108               

84.087  

96 NUR-SULTAN 1                             

7.600  

                                            

-    

2                 

3.800  

97 ODESSA 1                             

7.600  

                                            

-    

2                 

3.800  
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98 OSLO 10                           

77.520  

                                    

37.620  

132             

224.200  

99 OTTAWA 4                           

30.400  

                                      

9.120  

35               

57.760  

100 PARIS AMB 33                         

248.900  

                                  

383.440  

393             

700.720  

101 PHENIAN 1                             

4.560  

                                            

-    

2                 

1.140  

102 PODGORICA 1                            

7.600  

                                            

-    

2                 

3.800  

103 PRAGA 2                           

19.760  

                                      

8.740  

34               

47.120  

104 PRETORIA 1                             

7.600  

                                      

3.800  

0                       -    

105 PRISTINA 1                             

7.600  

                                            

-    

2                 

3.800  

106 RABAT 1                             

7.600  

                                            

-    

4                 

7.600  

107 RAMALLAH 1                             

7.600  

                                            

-    

6                 

5.700  

108 RIAD 1                             

7.720  

                                            

-    

3               

11.580  

109 RIO DE JANEIRO 1                             

7.600  

                                            

-    

4                 

7.600  

110 ROMA 22                         

164.160  

                                  

286.900  

387             

688.940  

111 ROSTOV 1                             

7.600  

                                            

-    

2                 

3.800  

112 SALONIC 2                           

15.200  

                                    

24.700  

7               

21.850  

113 SANKT 

PETERSBURG 

1                             

7.600  

                                            

-    

2                 

3.800  

114 SANTIAGO DE 

CHILE 

2                           

18.240  

                                            

-    

3               

12.920  

115 SARAJEVO 1                             

7.720  

                                            

-    

4                 

7.720  

116 SEOUL 1                             

7.720  

                                            

-    

3               

11.580  

117 SEVILLA 16                         

123.520  

                                  

161.640  

217             

417.660  

118 SHANGHAI 1                             

7.600  

                                         

950  

4                 

7.600  

119 SINGAPORE 1                             

7.720  

                                      

1.960  

2                 

3.860  

120 SKOPJE 1                             

7.720  

                                            

-    

2                 

3.860  

121 SOFIA 1                           

10.640  

                                      

5.320  

26               

29.260  

122 SOLOTVINO 1                             

7.600  

                                      

1.330  

3               

11.400  

123 STOCKHOLM 7                           

54.720  

                                    

42.180  

91             

147.820  

124 STRASBOURG CG 3                           

22.800  

                                    

29.640  

9               

32.300  

125 STUTTGART 22                         

168.340  

                                  

162.260  

222             

393.300  

126 SYDNEY 2                           

18.240  

                                      

3.800  

6               

22.420  
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127 SZEGED 1                           

10.640  

                                      

4.370  

2               

10.640  

128 TALLIN 1                             

7.600  

                                      

3.800  

6               

11.400  

129 TASKENT 1                             

7.600  

                                            

-    

2                 

3.800  

130 TBILISI 1                             

7.600  

                                      

3.800  

2                 

3.800  

131 TEHERAN 1                             

7.600  

                                            

-    

2                 

3.800  

132 TEL AVIV 3                           

24.320  

                                      

6.080  

32               

37.620  

133 TIRANA 1                             

7.600  

                                            

-    

3                 

5.700  

134 TOKYO 1                             

7.720  

                                            

-    

5                 

9.180  

135 TORINO 32                         

159.600  

                                  

158.080  

100             

368.980  

136 TORONTO 2                           

17.480  

                                      

6.840  

13               

56.240  

137 TRIESTE 20                         

155.920  

                                  

196.470  

255             

484.070  

138 TUNIS 1                             

4.560  

                                      

1.140  

2                 

3.420  

139 UNGHENI 1                             

7.600  

                                    

17.100  

4                 

6.840  

140 VANCOUVER 1                             

7.600  

                                            

-    

5                 

9.500  

141 VARSET 1                             

7.600  

                                      

3.800  

6               

11.400  

142 VARSOVIA 4                           

30.400  

                                    

10.070  

9               

32.300  

143 VIENA AMB 17                           

51.680  

                                    

42.180  

100             

380.000  

144 VILNIUS 2                           

15.200  

                                            

-    

6               

22.800  

145 WASHINGTON 5                           

40.660  

                                    

11.400  

45               

52.820  

146 ZAGREB 1                             

7.720  

                                            

-    

2                 

3.860  

147 ZAJECAR 1                             

7.600  

                                      

3.800  

3               

11.400  

148 ZARAGOZA 6                           

46.300  

                                    

47.230  

51               

95.360  

TOTAL 835 6.192.770 6.144.689 7006 13.792.017 

 

  

 Din totalul cheltuielilor materiale ale misiunilor diplomatice ale României de 28.872 mii lei, 

ponderea cea mai mare au avut-o cheltuielile cu închirierea sediilor secţiilor de votare şi paza 

acestora, în valoare de 17.653 mii lei (61,14%). 

 Situaţia detaliată a cheltuielilor cu dotarea şi funcţionarea Birourilor electorale pentru secţiile 

din străinătate în cheltuieli materiale (bunuri şi servicii) şi de capital (active nefinanciare) de la 

capitolul 51.01 ”Autorităţii publice şi acţiuni externe”, la MAE pentru cele 148 misiuni diplomatice 

al României, pe articole şi alineate, cu ocazia alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019, 

se prezintă astfel: 
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Nr. 

crt. 

Misiune  NR. 

SECŢII 

 Cheltuieli materiale 20.30.30.08  

(lei) 

Cheltuieli capital 

(lei) 

 

Închiriere 

locație + 

paza 

Confecționat 

urne + 

cabine vot  

Rechizite și 

consumabile 

necesare 

procesului 

de votare  

Anunțuri 

in 

publicații 

locale 

Cheltuieli 

deplasare 

(transport)  

Cartele 

SIM  

internet 

(pentru 

tablete)  

Expediere 

in tara 

buletine 

de vot, 

stampile 

și alte 

materiale 

Alte 

cheltuieli 

privind 

amenajarea 

și dotarea 

biroului 

electoral 

Obiecte 

inventar 

 Total 

20.30.30.08  

Cheltuieli 

mijloace 

fixe 

71.01.02.08 

Cheltuieli 

mijloace 

fixe 

71.01.03.08  

 

1 ABU DHABI 1                 -                  

3.466  

            1.926                -                   -            

3.125  

                 

694  

                     

-    

           

705  

          9.916                  -                     -    
 

2 ABUJA 1                 -                        -                   862                -                   -               
431  

              
2.043  

                     
-    

        
2.856  

          6.192                  -                     -    
 

3 ADDIS ABEBA 1                 -                        -                1.272                -                   -               

313  

                 

470  

                   

772  

        

4.649  

          7.476           

14.746  

                 -    
 

4 ALGER 1                 -                        -                   399             
895  

               -                 
97  

                 
700  

                     
-    

        
1.212  

          3.303                  -                     -    
 

5 ALMERIA 12        

171.973  

          

165.136  

          63.555                -           64.684          

6.387  

            

10.943  

              

66.906  

              -          549.584                  -                     -    
 

6 AMMAN 1                 -                        -                1.297                -                   -               
456  

              
1.552  

                   
188  

           
675  

          4.168             
4.704  

                 -    
 

7 ANKARA 1                 -                        -                7.469                -                   -               

226  

                   

-    

                

1.753  

      

13.295  

        22.743           

10.399  

                 -    
 

8 ASHABAT 1                 -                  

1.756  

            1.074                -                   -            

1.752  

              

1.050  

                

3.140  

        

3.675  

        12.447                  -                     -    
 

9 ATENA 9          

49.068  

                    -              31.939                -             7.544          

5.122  

              

7.554  

                

2.523  

      

56.515  

      160.265                  -                     -    
 

10 BAGDAD 1                 -                        -                1.257                -                   -            
3.389  

                   
-    

                
1.341  

        
5.287  

        11.274                  -                     -    
 

11 BAKU 1                 -                  

2.154  

               656                -                   -               

946  

                 

958  

                

4.599  

        

3.246  

        12.559                  -                     -    
 

12 BALTI 8                 -                        -              25.043                -             5.397          
1.789  

                   
-    

                
2.386  

        
6.360  

        40.975             
8.775  

                 -    
 

13 BANGKOK 1                 -                        -                3.594                -                   -               

257  

              

1.180  

                   

210  

        

2.549  

          7.790             

6.951  

                 -    
 

14 BARCELONA 21        
522.778  

          
339.839  

          31.471                -           13.181        
42.740  

              
8.582  

              
49.441  

      
60.347  

   1.068.379           
15.688  

                 -    
 

15 BARI 16        

268.534  

                 

822  

          21.972                -           50.093          

3.126  

                 

866  

              

26.701  

      

17.122  

      389.236                  -                     -    
 

16 BEIJING 1            
3.067  

              
1.717  

            2.174                -                   -                  
-    

                   
-    

              
51.189  

        
7.414  

        65.561             
6.131  

                 -    
 

17 BEIRUT 1                 -                        -                4.961                -                   -               

229  

                   

-    

                   

517  

        

3.222  

          8.929                  -                     -    
 

18 BELGRAD 1                 -                     
364  

            2.012                -                231             
264  

                   
-    

                     
41  

        
3.719  

          6.631                  -                     -    
 

19 BERLIN 14        

432.942  

              

8.533  

          15.904                -           17.182        

46.574  

              

7.431  

              

21.762  

      

17.684  

      568.012                  -                     -    
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20 BERNA 6        
215.874  

              
6.091  

          15.602             
767  

         2.465          
4.988  

              
9.238  

                     
-    

      
19.234  

      274.259           
11.459  

                 -    
 

21 BILBAO 15          

68.183  

                    -              56.680                -           13.731          

1.669  

              

3.171  

              

21.428  

      

27.747  

      192.609                  -                     -    
 

22 BOGOTA 1          
10.524  

                 
787  

            1.469                -                   -               
208  

              
1.631  

                     
-    

        
6.748  

        21.367                  -                     -    
 

23 BOLOGNA 26        

525.375  

              

2.908  

          78.928                -             7.068        

67.420  

              

9.917  

              

94.343  

      

43.499  

      829.458                  -                     -    
 

24 BONN 20     
1.306.191  

              
5.946  

          46.012                -           16.010        
38.157  

              
1.801  

              
27.600  

      
24.981  

   1.466.698                  -                     -    
 

25 BRASILIA 1                 -                        -                   816                -                   -                  

-    

                 

612  

                   

306  

        

1.895  

          3.629                  -                     -    
 

26 BRATISLAVA 1                 -                     

148  

            5.731                -                   -            

1.034  

                   

-    

                     

-    

              -              6.913                  -                     -    
 

27 BRUXELLES 

AMB 

21     

1.588.919  

          

111.169  

        121.938                -             4.630        

26.701  

              

9.109  

            

217.707  

      

47.842  

   2.128.015                  -                     -    
 

28 BRUXELLES 
UE 

2          
41.249  

            
10.065  

            9.472                -                   -            
4.068  

                   
-    

                     
-    

        
3.843  

        68.697                  -                     -    
 

29 BUDAPESTA 4                 -                  

1.215  

          10.312                -                   -            

2.030  

                   

-    

              

11.319  

      

10.549  

        35.425                  -                     -    
 

30 BUENOS 
AIRES 

1                 -                        -              15.353             
622  

               -               
123  

              
1.342  

                
3.031  

      
42.341  

        62.812           
34.118  

                 -    
 

31 CAHUL 6                 -                        -                3.949                -                370          

1.809  

                   

-    

                

8.443  

        

4.472  

        19.043                  -                     -    
 

32 CAIRO 1                 -                  
2.142  

               970                -                   -                  
-    

              
1.516  

                   
522  

              -              5.150                  -                     -    
 

33 CANBERRA 4        

152.836  

            

12.019  

          18.370                -           41.695          

4.842  

              

3.000  

              

36.615  

      

13.687  

      283.064                  -                     -    
 

34 CAPE TOWN 1                 -                        -                1.271                -                   -               
307  

                 
915  

                
3.779  

              -              6.272                  -                     -    
 

35 CARACAS 1                 -                        -                   654                -                   -                  

-    

              

1.867  

                   

488  

        

6.064  

          9.073                  -                     -    
 

36 CASTELLON 19        
433.787  

          
109.169  

          63.191             
258  

       53.546        
39.920  

            
16.886  

              
31.397  

      
35.698  

      783.852                  -                     -    
 

37 CATANIA 7        

131.120  

              

2.894  

            9.018                -           23.823             

668  

              

2.274  

              

18.118  

      

12.740  

      200.655                  -                     -    
 

38 CERNAUTI 1                 -                        -                8.443                -                   -               
298  

                   
-    

                     
-    

      
11.049  

        19.790             
5.271  

                 -    
 

39 CHICAGO 10            

2.197  

            

11.233  

          13.569          

2.154  

         3.530        

10.596  

            

12.725  

                

7.754  

      

14.817  

        78.575             

7.754  

                 -    
 

40 CHISINAU 22                 -                        -              25.473                -             1.763          

7.934  

                   

-    

              

31.366  

      

33.457  

        99.993           

20.109  

           3.262  
 

41 CIUDAD REAL 13        

296.487  

                 

495  

          38.181          

4.172  

       39.803        

14.901  

            

19.344  

                

1.320  

      

24.600  

      439.303                  -                     -    
 

42 COLOMBO 1                 -                        -                     66                -                   -               
406  

                   
-    

                   
958  

        
3.841  

          5.271                  -                     -    
 

43 COPENHAGA 13        

350.264  

            

71.571  

          42.069        

19.177  

       37.179          

4.711  

              

5.587  

              

22.537  

      

28.994  

      582.089           

23.408  

                 -    
 

44 DAKAR  2                 -                     
182  

               785                -                   -               
463  

              
5.514  

                
1.012  

              -              7.956                  -                     -    
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45 DAMASC 1                 -                        -                     84                -                   -               
199  

                 
537  

                     
-    

        
1.012  

          1.832                  -                     -    
 

46 DOHA 1                 -                        -                4.426                -                   -            

2.343  

              

2.977  

                   

630  

        

6.636  

        17.012                  -                     -    
 

47 DUBAI 2          
53.529  

                    -                2.546                -                   -            
5.487  

                   
-    

                     
-    

           
923  

        62.485           
10.088  

                 -    
 

48 DUBLIN 16        

392.037  

            

90.312  

          21.466                -           11.940        

13.827  

            

15.050  

              

12.405  

      

40.547  

      597.584                  -                     -    
 

49 EDINBURGH 8        
217.718  

              
1.986  

          55.537                -             8.025          
9.075  

              
3.252  

              
22.219  

      
52.411  

      370.223                  -                     -    
 

50 ERBIL  1                 -                        -                     80                -                   -               

968  

                   

-    

                   

629  

           

409  

          2.086                  -                     -    
 

51 EREVAN 1                 -                     

321  

               331                -                   -               

744  

                 

774  

                   

757  

              -              2.927                  -                     -    
 

52 GENEVA 2          

79.488  

            

11.471  

          14.312                -             2.015          

1.836  

              

2.894  

              

20.890  

        

1.960  

      134.866             

4.712  

                 -    
 

53 GYULA 1                 -                  
4.539  

            2.035                -                   -               
504  

                 
721  

                
2.478  

        
1.103  

        11.380                  -                     -    
 

54 HAGA 25        

709.536  

            

48.459  

          41.457             

195  

       21.960        

14.233  

            

11.715  

              

27.094  

      

44.665  

      919.314                  -                     -    
 

55 HAIFA 1                 -                        -                     -                  -                   -                  
-    

                   
-    

              
62.897  

              -            62.897             
8.616  

                 -    
 

56 HANOI 1                 -                        -                     34                -                   -               

502  

              

1.115  

                   

288  

        

1.061  

          3.000             

2.884  

                 -    
 

57 HARARE 1                 -                  
3.016  

                 -                  -                   -                  
-    

              
3.446  

                   
862  

              -              7.324                  -                     -    
 

58 HAVANA 1                 -                  

1.515  

               357                -                   -                  

-    

                   

-    

                

1.192  

           

991  

          4.055                  -                     -    
 

59 HELSINKI 3            
4.482  

              
1.070  

          14.168                -             1.586          
1.518  

              
1.196  

                     
-    

        
9.688  

        33.708                  -                     -    
 

60 HONG KONG 1                 -                        -                   555                -                   -               

353  

                 

948  

                   

128  

           

524  

          2.508                  -                     -    
 

61 ISLAMABAD 1                 -                     
903  

            1.920                -                   -               
306  

                 
394  

                
3.125  

        
2.251  

          8.899                  -                     -    
 

62 ISTANBUL 2            

1.358  

              

6.792  

            1.604                -                   -                  

-    

                   

-    

                

2.355  

        

3.019  

        15.128                  -                     -    
 

63 IZMIR 1                 -                        -                2.305                -                   -               
144  

              
1.396  

                
2.843  

        
1.972  

          8.660             
7.568  

                 -    
 

64 JAKARTA 1                 -                        -                   832                -                   -                 

83  

              

1.643  

                   

823  

        

1.479  

          4.860             

4.483  

                 -    
 

65 KABUL 2                 -                        -                     52                -                   -            

1.572  

                   

-    

                     

-    

              -              1.624                  -                     -    
 

66 KHARTOUM 1                 -                        -                1.866                -                   -               

136  

                   

-    

                

4.405  

              -              6.407                  -                     -    
 

67 KIEV 1                 -                     
356  

            4.840                -                   -               
173  

                   
-    

                   
349  

      
19.716  

        25.434                  -                     -    
 

68 KUALA 

LUMPUR 

1                 -                        -                9.095                -                   -               

627  

                   

-    

                     

-    

              -              9.722                  -                     -    
 

69 KUWAIT 1                 -                  
3.780  

            2.864                -                   -               
768  

                 
654  

                
1.560  

              -              9.626                  -                     -    
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70 LIMA 1                 -                        -                     -                  -                   -                 
76  

              
1.175  

                   
964  

              -              2.215                  -                     -    
 

71 LISABONA 9                 -                  

4.470  

          11.085                -             6.989          

3.104  

              

3.598  

              

16.134  

      

43.103  

        88.483                  -                     -    
 

72 LJUBLJANA 1            
6.700  

              
3.216  

            4.596                -             4.059             
258  

                 
276  

              
14.168  

      
12.355  

        45.628                  -                     -    
 

73 LONDRA 45     

1.937.369  

          

192.378  

          68.314                -             1.639        

47.359  

          

248.327  

              

32.644  

      

26.690  

   2.554.720                  -                     -    
 

74 LOS ANGELES 11          
13.096  

            
12.542  

          18.998                -           17.105          
8.232  

            
40.822  

              
29.682  

      
13.763  

      154.240                  -                     -    
 

75 LUANDA 1                 -                  

1.366  

               901                -                   -            

3.386  

                   

-    

                

1.003  

        

1.404  

          8.060                  -                     -    
 

76 LUXEMBURG 3          

96.920  

                    -              14.314                -                   -            

1.761  

              

1.573  

                

1.551  

        

6.678  

      122.797             

9.526  

                 -    
 

77 LYON 6          

39.567  

              

7.629  

            8.804                -             9.411          

8.561  

              

4.077  

              

10.805  

        

5.532  

        94.386             

4.763  

                 -    
 

78 MADRID 41        
628.383  

          
907.119  

        181.446          
7.676  

       34.423        
13.613  

            
28.575  

              
28.700  

      
57.410  

   1.887.345             
9.119  

                 -    
 

79 MANCHESTER 19        

892.866  

            

83.357  

          45.048                -             4.083        

29.926  

            

24.606  

                   

861  

      

38.049  

   1.118.796                  -                     -    
 

80 MANILA 1                 -                        -              11.774                -                   -               
243  

                   
-    

                     
-    

        
6.244  

        18.261                  -                     -    
 

81 MARSILIA 8        

246.429  

              

1.430  

          16.670                -             1.822          

8.795  

            

15.833  

                     

-    

        

5.635  

      296.614                  -                     -    
 

82 MELBOURNE 1          
26.970  

              
2.674  

          17.455                -             3.130             
769  

                   
-    

                
7.730  

        
8.250  

        66.978                  -                     -    
 

83 MEXICO 1                 -                       

76  

            1.093                -                   -                  

-    

                   

-    

                     

-    

        

8.757  

          9.926                  -                     -    
 

84 MIAMI 6          
28.938  

              
1.190  

            8.648                -           14.432          
9.886  

              
3.981  

                
4.238  

        
7.625  

        78.938             
6.893  

                 -    
 

85 MILANO 20        

358.467  

                    -              84.593                -           19.270        

18.023  

              

4.840  

              

36.139  

      

70.882  

      592.214                  -                     -    
 

86 MINSK 1                 -                        -                   952                -                   -               
199  

              
1.087  

                     
-    

           
819  

          3.057                  -                     -    
 

87 MONTEVIDEO 1                 -                        -                3.364                -                   -                 

23  

                 

732  

                

3.718  

              -              7.837             

5.295  

                 -    
 

88 MONTREAL 2          
13.113  

                    -                4.224                -                   -            
2.293  

              
1.195  

                
8.290  

              -            29.115                  -                     -    
 

89 MOSCOVA 1                 -                     

286  

            2.104                -                   -                 

75  

                   

-    

                   

586  

        

4.159  

          7.210                  -                     -    
 

90 MUNCHEN 24     

1.273.990  

            

17.196  

          25.011                -           20.131        

66.751  

                 

526  

            

137.496  

      

24.946  

   1.566.047                  -                     -    
 

91 MUSCAT 1                 -                  

2.143  

            1.282                -                   -               

744  

              

1.973  

                

2.120  

        

1.685  

          9.947             

3.833  

                 -    
 

92 NAIROBI 1                 -                  
1.077  

            2.108                -                   -                  
-    

                 
642  

                   
177  

              -              4.004             
4.666  

                 -    
 

93 NEW DELHI 1                 -                        -                3.795                -                   -               

362  

                 

200  

                   

392  

        

2.941  

          7.690                  -                     -    
 

94 NEW YORK 
CG+ MP 

6            
9.538  

            
16.445  

          15.327          
4.308  

         8.066        
10.421  

            
12.062  

                
3.329  

      
20.382  

        99.878           
17.895  

                 -    
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95 NICOSIA 6        
101.749  

                    -                6.380          
1.923  

       10.532          
7.244  

              
2.033  

                
5.087  

        
8.787  

      143.735           
13.184  

                 -    
 

96 NUR-SULTAN 1                 -                  

1.092  

               508          

1.005  

               -               

117  

              

2.334  

                

2.907  

        

2.185  

        10.148                  -                     -    
 

97 ODESSA 1                 -                        -                   257             
464  

               -               
107  

                   
-    

                   
201  

        
2.025  

          3.054                  -                     -    
 

98 OSLO 10          

77.044  

            

17.690  

          11.487                -           20.860        

14.688  

            

11.775  

              

10.915  

        

2.441  

      166.900             

5.272  

                 -    
 

99 OTTAWA 4          
13.790  

                    -                4.850                -           12.619          
2.023  

              
5.928  

                   
511  

      
24.393  

        64.114           
47.267  

                 -    
 

100 PARIS AMB 33        

242.121  

            

24.231  

          94.426          

1.178  

       13.022        

70.075  

            

33.224  

                

3.082  

    

144.880  

      626.239           

47.995  

                 -    
 

101 PHENIAN 1                 -                     

462  

            3.334                -                   -               

431  

                 

286  

                     

-    

           

926  

          5.439                  -                     -    
 

102 PODGORICA 1                 -                  

6.815  

          14.161          

2.098  

               -               

380  

                 

690  

                

2.861  

        

1.578  

        28.583                  -                     -    
 

103 PRAGA 2          
15.978  

              
1.334  

          11.036                -                   -            
5.074  

              
1.090  

                
1.333  

        
3.013  

        38.858             
7.117  

                 -    
 

104 PRETORIA 1                 -                  

1.019  

            1.472          

1.635  

               -               

711  

                 

908  

                

1.152  

        

2.460  

          9.357                  -                     -    
 

105 PRISTINA 1                 -                        -                1.264                -                   -               
146  

                 
436  

                   
167  

        
2.158  

          4.171                  -                     -    
 

106 RABAT 1                 -                     

100  

            7.378                -                   -               

144  

              

1.600  

                

1.927  

           

594  

        11.743                  -                     -    
 

107 RAMALLAH 1                 -                     
990  

               433                -                   -               
124  

                   
-    

                   
291  

        
4.310  

          6.148                  -                     -    
 

108 RIAD 1                 -                  

1.965  

               753                -                   -               

876  

                 

604  

                     

-    

           

604  

          4.802                  -                     -    
 

109 RIO DE 
JANEIRO 

1                 -                  
2.154  

            1.551                -                   -               
775  

              
2.154  

                     
-    

        
1.325  

          7.959             
5.743  

                 -    
 

110 ROMA 22        

867.635  

                    -              40.414          

2.248  

               -                  

-    

                   

-    

            

107.127  

      

75.194  

   1.092.618           

25.299  

                 -    
 

111 ROSTOV 1                 -                  
2.462  

            3.908                -                   -               
533  

                   
-    

                
3.423  

        
5.355  

        15.681             
7.281  

                 -    
 

112 SALONIC 2          

22.869  

                    -              13.011                -                   -               

343  

                   

-    

                   

452  

        

1.377  

        38.052             

8.675  

                 -    
 

113 SANKT 
PETERSBURG 

1                 -                        -                3.830                -                   -               
216  

                   
-    

                
1.840  

           
769  

          6.655                  -                     -    
 

114 SANTIAGO DE 

CHILE 

2            

6.890  

                   

29  

          11.616                -             9.994                

-    

              

3.238  

                   

992  

      

10.164  

        42.923             

4.639  

                 -    
 

115 SARAJEVO 1                 -                        -                1.900                -                   -                  

-    

              

1.093  

                

2.640  

              -              5.633                  -                     -    
 

116 SEOUL 1                 -                        -                1.181                -                   -            

1.189  

              

1.792  

                   

156  

              -              4.318                  -                     -    
 

117 SEVILLA 16        

317.025  

          

216.012  

          23.502                -           20.904          

8.239  

                   

-    

              

18.784  

      

46.922  

      651.388           

26.171  

                 -    
 



 

201 
 

118 SHANGHAI 1                 -                        -                   805                -                   -               
242  

                 
388  

                   
240  

           
490  

          2.165                  -                     -    
 

119 SINGAPORE 1                 -                     

242  

               404                -                   -                 

76  

                 

707  

                     

-    

        

5.963  

          7.392             

5.368  

                 -    
 

120 SKOPJE 1                 -                        -                4.304                -                   -               
280  

                 
882  

                   
101  

        
3.939  

          9.506                  -                     -    
 

121 SOFIA 1                 -                        -                2.595                -                   -               

134  

                   

-    

              

11.002  

              -            13.731           

10.748  

                 -    
 

122 SOLOTVINO 1                 -                  
1.739  

            1.546                -                532                
-    

              
7.514  

                     
-    

              -            11.331                  -                     -    
 

123 STOCKHOLM 7          

31.428  

              

1.328  

          17.522             

557  

         8.079          

7.351  

              

2.830  

              

10.089  

      

39.490  

      118.674             

5.612  

                 -    
 

124 STRASBOURG 

CG 

3            

8.587  

                    -                6.530          

2.815  

            526          

6.008  

              

2.098  

                

4.831  

      

14.724  

        46.119             

3.402  

                 -    
 

125 STUTTGART 22        

440.621  

              

6.324  

          74.480                -           20.902        

37.714  

            

38.238  

            

224.843  

      

17.145  

      860.267             

8.625  

                 -    
 

126 SYDNEY 2          
26.613  

                    -                1.624                -             6.274             
607  

              
2.005  

                
3.567  

           
564  

        41.254             
4.283  

                 -    
 

127 SZEGED 1                 -                        -                1.402                -                   -               

288  

              

1.093  

                

1.105  

           

720  

          4.608                  -                     -    
 

128 TALLIN 1                 -                  
1.255  

            3.266             
954  

               -               
172  

                 
982  

                
7.134  

        
6.702  

        20.465                  -                     -    
 

129 TASKENT 1                 -                        -                2.063                -                   -               

132  

              

1.214  

                   

533  

           

748  

          4.690           

14.343  

                 -    
 

130 TBILISI 1                 -                        -                4.367                -                   -               
257  

              
1.739  

                     
-    

        
2.295  

          8.658             
4.474  

                 -    
 

131 TEHERAN 1                 -                        -                     -                  -                   -                  

-    

                   

-    

                     

-    

        

2.240  

          2.240                  -                     -    
 

132 TEL AVIV 3                 -                  
9.615  

            8.309                -                   -            
1.707  

                   
-    

                
4.485  

      
34.855  

        58.971           
13.850  

                 -    
 

133 TIRANA 1                 -                        -                1.404                -                   -               

179  

                   

-    

                

2.347  

        

1.713  

          5.643             

6.540  

                 -    
 

134 TOKYO 1                 -                        -              10.060                -                   -               
963  

              
2.652  

                
3.935  

        
5.120  

        22.730                  -                     -    
 

135 TORINO 32     

1.043.056  

            

12.635  

          21.219                -           21.251        

27.893  

            

10.156  

              

19.033  

    

152.837  

   1.308.080                  -                     -    
 

136 TORONTO 2          
64.589  

            
10.970  

                 -                  -             1.296             
743  

              
1.164  

                
9.730  

        
3.298  

        91.790                  -                     -    
 

137 TRIESTE 20        

358.683  

            

13.738  

          33.313                -           51.289        

72.950  

              

2.852  

              

43.696  

              -          576.521                  -                     -    
 

138 TUNIS 1                 -                  

2.018  

                 -               

866  

               -               

349  

                 

481  

                     

-    

        

1.799  

          5.513           

15.609  

                 -    
 

139 UNGHENI 1                 -                        -                1.769                -                380             

268  

                   

-    

                   

256  

           

795  

          3.468                  -                     -    
 

140 VANCOUVER 1          
18.824  

                    -              25.923                -                   -            
1.448  

              
1.596  

                   
408  

        
3.950  

        52.149                  -                     -    
 

141 VARSET 1                 -                  

1.421  

            1.086                -                   -               

611  

              

1.120  

                     

-    

           

339  

          4.577                  -                     -    
 

142 VARSOVIA 4            
5.233  

              
1.076  

          14.378                -             3.980               
93  

              
2.791  

                     
-    

        
7.538  

        35.089           
14.666  

                 -    
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143 VIENA AMB 17        
210.946  

            
28.428  

          30.004                -             9.604        
29.546  

                   
-    

              
16.305  

      
36.314  

      361.147                  -                     -    
 

144 VILNIUS 2                 -                  

6.596  

            1.932                -             2.861             

114  

                 

690  

                   

104  

        

5.468  

        17.765             

7.095  

                 -    
 

145 WASHINGTON 5                 -                  
5.331  

          22.500                -           52.465          
1.292  

                 
361  

              
20.022  

        
9.645  

      111.616           
21.303  

                 -    
 

146 ZAGREB 1                 -                       

27  

            1.556          

3.728  

            516             

273  

              

1.176  

                

2.005  

        

4.628  

        13.909                  -                     -    
 

147 ZAJECAR 1                 -                  
3.091  

            4.597                -                   -            
1.232  

                 
460  

                
7.369  

      
29.023  

        45.772           
19.592  

                 -    
 

148 ZARAGOZA 6        

177.646  

                    -              26.028             

663  

         1.634          

4.024  

              

2.348  

                   

589  

      

21.437  

      234.369           

10.909  

                 -    
 

TOTAL 835 17.653.189 2.683.124 2.125.469 60.358 863.531 951.115 752.006 1.841.745 1.941.545 28.872.082 634.916 3.262 
 

                

 

După încheierea alegerilor pentru Preşedintele României, situaţia fondurile alocate, cheltuielile efectuate și fondurile restituite în 

lei, euro și dolari pe capitol de cheltuieli (de personal, material şi de capital) s-a prezentat astfel: 
 

 

 

FONDURI ALOCATE -  CHELTUIELI EFECTUATE -  FONDURI RESTITUITE 

CRT. CHELTUIELI 

DE PERSONAL CU BUNURI ŞI SERVICII CU ACTIVE NEFINANCIARE TOTAL 

LEI EURO USD LEI EURO USD LEI EURO USD LEI EURO USD 

ALOCAT 399.488.000 84.419.086 93.763.320 171.485.000 36.237.902 40.249.026 18.725.000 3.956.933 4.394.921 589.698.000 124.613.921 138.407.267 

UTILIZAT 279.912.000 59.150.501 65.697.789 112.110.000 23.690.884 26.313.195 17.375.000 3.671.653 4.078.064 409.397.000 86.513.038 96.089.048 

RESTITUI

T 

119.576.000 25.268.585 28.065.531 59.375.000 12.547.018 13.935.831 1.350.000 285.280 316.857 180.301.000 38.100.883 42.318.219 
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În continuare vom prezenta calculul costului pe alegător din listele electorale, precum şi costul pe alegător prezent la vot la alegerile pentru 

Preşedintele României din anul 2019. 
  
 

 
 
 

 
139 Numărul mediu al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente la alegerile pentru Preşedintele România conform Procesului-verbal privind rezultatul votării pentru 

alegere Preşedintelui României 10 noiembrie şi Procesului verbal privind rezultatul alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României în cadrul celui de-al doilea tur de 

scrutin din 24 noiembrie 2019 
140 Numărul mediu al alegătorilor înscrişi în listele electorale, care s-au prezentat la urne la alegerile pentru Preşedintele România conform Procesului-verbal privind rezultatul 

votării pentru alegere Preşedintelui României 10 noiembrie şi Procesului verbal privind rezultatul alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României în cadrul celui de-al 

doilea tur de scrutin din 24 noiembrie 2019 

 

TIP ALEGERI ȘI 

DATA 

DESFĂȘURĂRII 

TOTAL 

FONDURI 

ALOCA-

TE 

LEI 

TOTAL 

CHEL-

TUIELI 

LEI 

TOTAL 

CHELTUIELI 

 

  NR.  

PERSOANE 

ÎNSCRISE ÎN 

LISTELE 

ELECTORALE
139 

  NR. MEDIU 

PERSOANE 

CARE AU 

PARTICIPAT 

LA VOT140 

COST/ ALEGĂTOR 

ÎNREGISTRAT ÎN 

LISTELE ELECTORALE 

COST/ 

ALEGĂTOR 

PREZENT LA 

VOT 

CURS 

VALUTAR 

BNR 

€ $ LEI € $ LEI € $ € $ DATA 

Alegerile pentru 

Preşedintele 

României din anul 

2019 

Turul I – 10 

noiembrie 2019 

Turul al II-lea – 24 

noiembrie 2019 5
8

9
.6

9
8

.0
0

0
 

4
0

9
.3

9
7

.0
0

0
 

8
6

.5
1
3

.0
3

8
  

9
6

.0
8
9

.0
4

8
  

1
8

.2
8
6

.9
9

2
 

9
.6

9
5
.7

1
7

 

22,39  4,73 € 5,25 $ 42,22 8,92 € 9,91$ 1 € 

4,7322 

 

1$ 

4,2606 

27 

august 

2019 
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În tabelul de mai jos prezentăm situaţia fondurilor utilizate, pe capitole bugetare, respectiv, cheltuieli de personal, cheltuieli materiale 

(bunuri şi servicii) şi cele de capital (active nefinanciare) şi articole bugetare cu ocazia organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Preşedintele 

României din anul 2019 pentru AEP. 

 

Indicator Articol bugetar Total Aparat propriu BEC 

     

Indemnizații de deplasare 10.01.13 50.593 50.593   

Alte drepturi salariale în bani 10.01.30 2.880.900   2.880.900 

PERSONAL   2.931.493 50.593 2.880.900 

          

Furnituri de birou 20.01.01 97.910 49.472 48.438 

Materiale pentru curățenie 20.01.02 23.871 11.971 11.900 

Poșta 20.01.08 5.728.078 5.728.078   

Alte bunuri și servicii 20.01.30 8.070.929 8.039.774 31.155 

Alte obiecte de inventar 20.05.30 28.625 28.625   

Deplasări interne 20.06.01 1.388 1.388   

Deplasări externe 20.06.02 84.537 84.537   

Reclamă și publicitate 20.30.01 86.608 86.608   

Protocol și reprezentare 20.30.02 201.405 57.130 144.275 

Chirii 20.30.04 56.822 0 56.822 

Alte cheltuieli  20.30.30 22.745 0 22.745 

BUNURI ȘI SERVICII   14.402.918 14.087.583 315.335 

          

Mobilier, aparatură, birotică 71.01.03 2.568.077 2.568.077   

Alte active fixe 71.01.30 88.363 88.363   

ACTIVE NEFINANCIARE   2.656.440 2.656.440 0 

          

TOTAL GENERAL   19.990.851 16.794.616 3.196.235 
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13.4.  COSTURI PENTRU ASIGURAREA MATERIALELOR NECESARE VOTĂRII 

ŞI MATERIALELOR DE INSTRUIRE 

 

 Datele analizate, prelucrate și prezentate mai jos au fost preluate astfel cum au fost 

comunicate de către instituțiile participante la alegerile pentru Preşedintele României din anul 

2019. 

Buletinele de vot 

Modelul, dimensiunile și condițiile de tipărire ale buletinelor de vot folosite la alegerile 

pentru Preşedintele României din anul 2019, au fost aprobate prin Hotărârea AEP nr. 28/2019. 

Regia Autonomă “Monitorul Oficial” a asigurat imprimarea buletinelor de vot, iar cantitatea 

de hârtie necesară pentru confecționarea buletinelor de vot a fost asigurată de Administrația 

Națională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale (ANRSPS).  

Pentru toate tipurile de buletine de vot utilizate la alegerile pentru Preşedintele României 

din anul 2019, a fost estimată o cantitate de 286,587 tone hârtie de tip “ziar” bobină 84 cm/48,8 

g/mp şi a fost consumată o cantitate de 239,531 tone hârtie de tip “ziar” bobină 84 cm/48,8 

g/mp. Astfel, pentru cantitatea de hârtie utilizată a fost necesară utilizarea unei sume din 

fonduri bugetare în valoare totală de 638.493,83 lei. Situația privind cantitatea de hârtie 

achiziționată şi consumată la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019 este 

prezentată în Anexa nr. 20. 

Din cantitatea de hârtie tip ziar achiziționată, au fost tipărite în total 49.350.494 buletine 

de vot pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, dintre care: 71.834 de bucăți 

pentru votul prin corespondenţă (ambele tururi), 24.628.693 de bucăți pentru turul I și 

24.649.967 de bucăți pentru turul al II-lea. 

Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate, conform proceselor-verbale întocmite de 

BEC privind rezultatul pentru alegerea Președintelui României, a fost de 29.831.684 bucăți 

(15.238.033 la turul I, respectiv 14.593.651 la turul al II-lea) reprezentând 60,57% din totalul 

buletinelor de vot primite de birourile electorale ale secţiilor de votare şi al plicurilor exterioare 

expediate.  

Valoarea totală a buletinelor de vot a fost de 4.268.423,01 lei, dintre care: 17.096,49 

lei pentru votul prin corespondenţă, 2.344.651,57 lei pentru turul I, respectiv 1.906.674,95 lei 

pentru turul al II-lea.  

Prețul unitar al unui buletin de vot pentru alegerea Președintelui României din anul 

2019 la turul I a fost de 0,08 lei/bucată (4 pagini format A4/buletin de vot). Situația privind 

buletinele de vot tipărite pentru alegerea Președintelui României din anul 2019 – turul1 este 

prezentată în Anexa nr. 21. 

Prețul unitar al unui buletin de vot pentru alegerea Președintelui României din anul 2019 

la turul al II-lea a fost de 0,065 lei/bucată (2 pagini format A4/buletin de vot). Situația privind 

buletinele de vot tipărite pentru alegerea Președintelui României din anul 2019 – turul II este 

prezentată în Anexa nr. 22. 

Prețul unitar al unui buletin de vot pentru votul prin corespondenţă la alegerea 

Președintelui României din anul 2019 turul I şi turul al II-lea a fost de 0,20 lei/bucată (4 pagini 

format A4/buletin de vot). Situația privind buletinele de vot tipărite pentru alegerea 

Preşedintelui României pentru votul prin corespondenţă – turul I şi II este prezentată în Anexa 

nr. 23. 
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În termen de 10 zile de la data încheierii perioadei electorale, cantitatea de hârtie aflată 

în ambalaje originale intacte, rămasă neutilizată, a fost restituită de către Regia Autonomă 

“Monitorul Oficial” unităților teritoriale ale ANRSPS, pe baza procesului-verbal de predare-

preluare. Plata hârtiei efectiv consumată, după restituire, care a fost facturată la preț de 

înregistrare în contabilitate, s-a efectuat de către AEP, în termen de 30 de zile de la data 

încheierii perioadei electorale. 

 

Ștampilele necesare votării  

Modelul ştampilelor utilizate la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019 a 

fost aprobat prin Hotărârea AEP nr. 27/2019. În cadrul procesului electoral au fost utilizate 

ștampile cu mențiunea „VOTAT” și  ștampile de control. 

În conformitate cu art. 33 alin. (2) din Legea nr. 370/2004 republicată, cu modificările 

ulterioare, confecționarea ştampilelor cu mențiunea „VOTAT” din țară şi din străinătate a fost 

asigurată de către de Regia Autonomă ,,Monetăria Statului”. Plata pentru confecționarea 

acestora a fost asigurată din bugetul de stat, prin bugetul AEP. 

Ștampila Biroului Central Electoral a fost confecționată prin grija AEP. Ștampilele 

birourilor electorale județene, ale birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București, 

precum și ștampilele de control ale birourilor electorale ale secțiilor de  votare din țară au fost 

confecționate prin grija prefecților. Ștampila biroului electoral pentru secțiile de  votare din 

străinătate, ștampilele birourilor electorale pentru votul prin corespondență, precum și 

ștampilele de control ale birourilor electorale ale secțiilor de  votare din străinătate au fost 

realizate de MAE. 

Pentru stabilirea numărului total al ștampilelor cu mențiunea ,,VOTAT” pentru secțiile 

de votare din țară a fost luat în calcul un număr de 5 astfel de ștampile pentru fiecare secție de 

votare. Raportat la cele 18.748 de secții de votare înregistrate în Registrul secţiilor de votare, 

numărul de ștampile cu mențiunea „VOTAT” pentru țară a fost 93.740. La finalizarea primului 

tur al alegerilor, la nivelul secţiei de votare nr. 935 din sectorul 5 al Municipiului Bucureşti s-

a constat lipsa unei ștampile, fiind necesară confecționarea suplimentară a unei ștampile cu 

mențiunea „VOTAT” pentru turul al doilea de scrutin, numărul total al ștampilelor cu 

mențiunea „VOTAT” pentru țară fiind 93.741. Ştampilele cu menţiunea „VOTAT 2019 P” 

au fost repartizate instituţiilor prefectului, în funcţie de numărul secţiilor de votare existente în 

judeţe, respectiv municipiul Bucureşti.  

Pentru cele 18.748 de secţii de votare din ţară au fost confecţionate 18.750 ştampile de 

control ale birourilor electorale ale secțiilor de votare din ţară, valoarea totală a acestora fiind 

de  322.447,37 lei cu TVA, iar valoarea ştampilelor birourilor electorale județene, respectiv ale 

birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București a fost de 3.259,87 lei cu TVA 

conform Anexei nr. 24. 

MAE a estimat un necesar de 7.739 de ștampile cu mențiunea „VOTAT” pentru 

exercitarea de către alegători a dreptului de vot la secţiile de votare din străinătate. Pentru 

desfășurarea turului al doilea de scrutin, a fost solicitată confecționarea  suplimentar a încă unei 

ştampile, rezultând 7.740 de ștampile cu mențiunea „VOTAT” pentru străinătate. Biroul 

electoral pentru secţiile de votare din străinătate a distribuit birourilor electorale ale secţiilor de 

votare din străinătate, prin MAE, pe bază de proces-verbal, ştampilele cu menţiunea 

„VOTAT”. 
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Prin urmare, numărul total de ștampile cu mențiunea „VOTAT 2019 P” 

confecționate a fost de 101.481, la un preț unitar (fără TVA) de 4,20 lei/buc., valoarea totală 

a confecționării acestora ridicându-se la suma de 507.202,04 lei cu TVA (426.220,20 lei fără 

TVA). Situația privind numărul de ștampile cu mențiunea „VOTAT” utilizate la alegerile 

pentru Preşedintele României din anul 2019 este prezentată în Anexa nr. 25. 

 

Timbrele autocolante  

Alegătorului care îşi exercită dreptul de vot pe baza cărții de identitate i se aplică pe 

verso-ul acesteia, după exercitarea votului, un timbru autocolant cu mențiunea „VOTAT” şi 

data scrutinului. Pe celelalte tipuri de acte de identitate se aplică ştampila cu mențiunea 

„VOTAT”. Timbrul autocolant trebuie să asigure aderarea perfectă pe cartea de identitate, 

astfel încât să nu poată fi detașat fără a se produce deteriorarea acesteia. Timbrele autocolante 

au același format şi se imprimă cu litere de aceeași mărime, cu aceleași caractere și cu aceeași 

cerneală, într-un număr mai mare cu 10% decât cel al alegătorilor posesori de cărți de identitate 

şi al numărului estimat al alegătorilor care se vor prezenta la vot în secţiile de votare din 

străinătate la ambele tururi de scrutin.  

Prin Hotărârea AEP nr. 25/2019 a fost aprobat modelul, dimensiunile, condițiile de 

tipărire, de gestionare și de utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru Preşedintele 

României  din anul 2019.  

Confecționarea timbrelor autocolante a fost asigurată de Compania Națională 

,,Imprimeria Națională” - S.A.  

Pentru desfășurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019 au fost 

confecționate şi repartizate un număr de 39.518.533 de bucăți de timbre autocolante 

(22.622.105 pentru turul I, respectiv 16.896.428 pentru turul al II-lea), a căror valoare totală s-

a ridicat la 140.140,63 lei cu TVA, fiind achiziționate la un preț unitar de 0,00298 lei/bucată 

(respectiv 0,0035462 lei/bucată cu TVA). 

Plata confecționării timbrelor autocolante a fost asigurată de către AEP.  

Timbrele autocolante au fost predate prefecților, pe bază de proces-verbal. Prefecții, 

împreună cu primarii, au predat, pe bază de proces-verbal, timbrele autocolante preşedinţilor 

birourilor electorale ale secţiilor de votare, până cel târziu în preziua alegerilor. 

Timbrele autocolante pentru secţiile de votare organizate în străinătate141 s-au predat 

MAE, pe bază de proces-verbal. Preşedintele biroului electoral pentru secţiile de votare din 

străinătate, cu sprijinul MAE, a predat, pe bază de proces-verbal, timbrele autocolante 

președinților secţiilor de votare din străinătate, cu cel puțin 2 zile înainte de ziua alegerilor. 

După încheierea votării, președinții birourilor electorale ale secţiilor de votare au predat 

prefecților, pe bază de proces-verbal, timbrele autocolante neutilizate. De asemenea, președinții 

birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate au predat șefilor misiunilor 

diplomatice ai oficiilor consulare, pe bază de proces-verbal, timbrele autocolante neutilizate. 

Situația privind timbrele autocolante utilizate la alegerile pentru Preşedintele României 

din anul 2019 – turul I este prezentată în Anexa nr. 26. 

 
141 Necesarul de timbre autocolante pentru secțiile de votare din străinătate, pentru primul tur de scrutin, a fost 

comunicat de către MAE prin Adresa nr. F/10710/14.10.2019, înregistrată la AEP cu nr. 23025/15.10.2019. Pentru 

desfășurarea în străinătate a turului al doilea de scrutin, MAE a comunicat necesarul de timbre autocolante prin 

Adresa cu nr. F/11831/12.11.2019, înregistrată la AEP cu nr. 27310/13.11.2019. 
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Situația privind timbrele autocolante utilizate la alegerile pentru Preşedintele României 

din anul 2019 – turul II este prezentată în Anexa nr. 27. 

 

Ecusoanele membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare  

Pentru desfășurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019 au fost 

confecționate142 şi repartizate un număr de 168.732 de bucăți de ecusoane, a căror valoare totală 

s-a ridicat la 138.859,42 lei cu TVA, fiind achiziționate la un preț de 0,8229584 lei/bucată cu 

TVA. Situația privind ecusoanele utilizate la alegerile pentru Preşedintele României din anul 

2019 este prezentată în Anexa nr.28. 

Conform art. 3 lit. p) din Hotărârea Guvernului nr. 632/2019, cheltuielile pentru 

confecționarea ecusoanelor membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară se 

suportă  din bugetul de stat, prin bugetul AEP.  

Ecusoanele au fost predate de către reprezentanții AEP, pe bază de proces-verbal, 

prefecților care le-au predat, pe bază de proces-verbal, membrilor birourilor electorale ale 

secţiilor de votare, până cel târziu în preziua alegerilor. 

  

Materialele de instruire  

Potrivit prevederilor art. 3 lit. k) şi lit.n) din Hotărârea Guvernului nr. 632/2019, din 

bugetul de stat, prin bugetul AEP, se suportă „cheltuielile pentru elaborarea, editarea și 

difuzarea gratuită de broșuri legislative și ghiduri specifice în materie electorală” şi 

„cheltuielile pentru tipărirea ghidurilor și broșurilor destinate birourilor electorale”. 

Regia Autonomă “Monitorul Oficial” a asigurat imprimarea broșurilor destinate 

președinților birourilor electorale. Plata pentru tipărirea acestora a fost asigurată din bugetul de 

stat, prin bugetul AEP. Acestea au fost predate de către reprezentanții AEP, pe bază de proces-

verbal, în vederea distribuirii, prefecților care le-au predat, pe bază de proces-verbal, 

preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locțiitorilor acestora, până cel târziu 

în preziua alegerilor. 

Astfel, pentru desfășurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019 au fost 

tipărite şi repartizate un număr de 59.949 de broșuri cu titlul ,,Instrucțiuni şi reglementări 

privind alegerea Președintelui României din anul 2019”, dintre care: 

• 56.949 de broşuri cu titlul ,,Instrucţiuni şi reglementări privind alegere Preşedintelui 

României din anul 2019” în limba română, în valoare de 193.740, 50 lei cu TVA(TVA 

5%), fiind achiziţionate la un preţ de 3,24 lei/bucată fără TVA; 

• 3000 de broşuri cu titlul ,,Instrucţiuni şi reglementări privind alegere Preşedintelui 

României din anul 2019” în ediţia bilingvă română-maghiară, în valoare de 61.500 lei cu 

TVA(TVA 5%), fiind achiziţionate la un preț de 19,5238 lei/bucată fără TVA.  

Situația privind numărul de broşuri cu titlul „Instrucţiuni şi reglementări privind alegere 

Preşedintelui României din anul 2019” este prezentată în Anexa nr.29. 

 

  

 
142 Au fost confecționate ecusoane pentru membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare din țară, în număr 

de cel mult 9 bucăți pentru fiecare secţie de votare din țară. 

https://lege5.ro/App/Document/gm2deobvhazq/hotararea-nr-632-2019-privind-aprobarea-bugetului-si-a-cheltuielilor-necesare-pentru-pregatirea-organizarea-si-desfasurarea-alegerilor-pentru-presedintele-romaniei-din-anul-2019
https://lege5.ro/App/Document/gm2deobvhazq/hotararea-nr-632-2019-privind-aprobarea-bugetului-si-a-cheltuielilor-necesare-pentru-pregatirea-organizarea-si-desfasurarea-alegerilor-pentru-presedintele-romaniei-din-anul-2019
https://lege5.ro/App/Document/gm2deobvhazq/hotararea-nr-632-2019-privind-aprobarea-bugetului-si-a-cheltuielilor-necesare-pentru-pregatirea-organizarea-si-desfasurarea-alegerilor-pentru-presedintele-romaniei-din-anul-2019
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14. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

 
 Alegerile pentru Președintele României din anul 2019 s-au desfășurat cu respectarea 

prevederilor legale, asigurându-se posibilitatea exercitării dreptului de vot pentru toți cetățenii 

care au dorit să își exprime opțiunea electorală.  

Evaluarea modalității de organizare a alegerilor pentru Președintele României din anul 

2019 relevă faptul că, față de alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014, au fost 

preluate mai multe recomandări formulate de AEP prin Raportul privind organizarea şi 

desfășurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014.  

 În secțiile de votare din țară întregul proces electoral s-a derulat într-un climat general de 

normalitate, fără a fi înregistrate evenimente care să afecteze bunul curs al acestora sau 

legalitatea exercitării votului. Numărul incidentelor electorale a scăzut, conform datelor 

comunicate de MAI, față de numărul celor înregistrate la alegerile și referendumul național din 

luna mai 2019.  

 Organizarea și desfășurarea în bune condiții a procesului electoral a implicat mobilizarea 

amplă a tuturor instituțiilor și autorităților cu responsabilități în gestionarea procesului electoral  

(AEP, STS, MAI, MAE, INS, C.N. Poșta Română, R. A. Monitorul Oficial) și colaborarea 

eficientă a acestora cu birourile electorale.  

 INS143 și MAE au transmis președintelui AEP adrese prin care și-au exprimat satisfacția 

față de excelenta cooperare interinstituțională pe toată durata organizării și desfășurării 

alegerilor prezidențiale din anul 2019. 

 De asemenea, s-au primit scrisori de apreciere pentru suportul constant și implicarea 

reprezentanților AEP de la misiuni diplomatice și președinți ai birourilor electorale din țară și 

din străinătate.  

 După momentul validării mandatului, Președintele României, domnul Klaus Iohannis și 

prim-ministrul României, domnul Ludovic Orban, și-au exprimat aprecierea pentru 

modalitatea în care AEP a organizat și gestionat procesul electoral pentru alegerea 

Președintelui României din anul 2019, opinie confirmată, de asemenea, de observatorii 

electorali și de mass-media.  

 Modificarea legislației electorale a oferit alegătorilor din străinătate alternativa exercitării 

dreptului de vot prin corespondență, precum și extinderea programului de votare în cadrul 

secțiilor de votare pe durata a trei zile. Aceste măsuri, corelate cu creșterea numărului de secții 

de votare și a numărului membrilor-operator de calculator repartizați în fiecare dintre secțiile 

de votare din străinătate, precum și cu soluția tehnică de generare a listelor electorale 

suplimentare în mod electronic, au optimizat desfășurarea procesului electoral în străinătate, 

conducând la diminuarea timpilor de așteptare pentru alegători.  

 În condițiile în care prezența la vot în străinătate a cunoscut o evoluție spectaculoasă, toți 

alegătorii care s-au prezentat la secțiile de votare și-au exercitat dreptul de vot. Comparativ, la 

alegerile prezidențiale din anul 2019, au votat în străinătate, la primul tur, 675.276 de alegători, 

iar la turul al II-lea, 944.172 de alegători, în timp ce la scrutinul din anul 2014 au votat în 

străinătate, la primul tur, 161.262144 de alegători, iar la turul al II-lea, 379.116145 alegători. 

 
143 Adresa INS nr. 5267 din 03.12.2019, înregistrată la AEP cu nr. 29285 din 06.12.2019. 
144 http://www.bec2014.ro/rezultate-finale-2-noiembrie-2014/.  
145 http://www.bec2014.ro/rezultate-finale-16-noiembrie/.  

http://www.bec2014.ro/rezultate-finale-2-noiembrie-2014/
http://www.bec2014.ro/rezultate-finale-16-noiembrie/
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Având în vedere evoluția ascendentă a gradului de implicare a cetățenilor români din străinătate 

în procesele electorale, este de așteptat ca la viitoarele consultări electorale să participe un 

număr mai mare de alegători. 

 Comunicarea eficientă între instituțiile implicate în organizarea și desfășurarea alegerilor 

în afara țării a permis soluționarea unor aspecte procedurale (organizarea unor secții la adrese 

diferite în turul al doilea față de primul tur, desemnarea membrilor-operatori, completarea 

birourilor electorale ale secțiilor din străinătate, funcționarea SIMPV, distribuirea materialelor 

necesare votării), care au permis gestionarea în bune condiții a fluxului semnificativ de 

alegători.  

 Totuși, opțiunea votului prin corespondență a fost utilizată efectiv de un număr relativ 

restrâns de alegători, deși AEP și MAE au derulat ample campanii de informare a alegătorilor 

în acest sens, informațiile fiind preluate și distribuite și de către mai multe asociații ale 

cetățenilor români din diaspora. 

 Potrivit Adresei MAE nr. A/926 din 27.01.2020, ,,Implicarea cu profesionalism a șefilor 

de misiuni, a personalului misiunilor, a personalului Centralei MAE a determinat, pentru prima 

dată în ultimii 10-15 ani, organizarea unui proces electoral de importanță majoră pentru 

România în condiții exemplare, fapt ilustrat de mesajele de apreciere la adresa MAE și a 

Corpului Diplomatic și Consular transmise în spațiul public atât de alegători, cât și de partenerii 

instituționali”.  

 În urma analizei informațiilor colectate de AEP cu privire la organizarea și desfășurarea 

alegerilor prezidențiale din anul 2019, au rezultat și unele deficiențe cauzate fie de lipsa unor 

prevederi exprese, fie de existența unor dispoziții neclare sau insuficient detaliate, prezentate 

pe larg în Secțiunea 12 a prezentului Raport. De asemenea, s-a constatat că anumite soluții 

legislative deja reglementate trebuie modificate în vederea optimizării desfășurării proceselor 

electorale viitoare.  

  În acest context, reiterăm necesitatea actualizării unitare a legislației electorale în 

vederea uniformizării procedurilor aplicabile diverselor tipuri de alegeri și 

referendumuri.  

  Începând cu anul 2015, legislația electorală se află într-un amplu proces de reformă care 

vizează îmbunătățirea și actualizarea procedurilor specifice procesului electoral, în acord cu 

evoluția societății românești și cu cerințele alegătorilor. Dar, așa cum s-a demonstrat în repetate 

rânduri, modificarea secvențială a prevederilor legale în materie electorală nu este de natură să 

ofere un cadru normativ complet și coerent și impune „ajustări” ulterioare. În condițiile unei 

proliferări excesive şi neunitare a actelor normative în domeniu, adoptarea unui Cod electoral 

este o necesitate menționată în contribuțiile transmise pentru prezentul Raport de către 

majoritatea instituțiilor și autorităților implicate în orgazanizarea și desfășurarea 

alegerilor pentru Președintele României din anul 2019 și susținută, deopotrivă,  de Curtea 

Constituțională și de OSCE/ODIHR. Pe lângă beneficiile pe care le-ar avea pentru actorii 

politici, alegători și candidați în termeni de creștere a clarității, previzibilității și accesibilității 

legii, unificarea legislației electorale avantajează reformele în domeniu, modificările ulterioare, 

în măsura în care se vor dovedi necesare, fiind mult mai ușor de operat în cazul existenței unui 

text unic.   

   

 

 


