
Informaţii generale 
 

Posturile scoase la concurs sunt cele prevăzute în anunţul de concurs. Ocuparea acestora se 
face pe perioadă nedeterminată şi determinată, funcţie de natura posturilor. 
 
 
Procedura desfăşurării concursului 
 
 Concursul constă  într-o probă scrisă şi un interviu. Fiecare probă este eliminatorie. Nota 
minimă necesară pentru promovarea fiecărei probe este 7 (şapte). Participarea la interviu este 
condiţionată de promovarea probei scrise. 
 Admiterea candidaţilor în sala de desfăşurare a concursului se face cu 15 minute  înainte de 
ora stabilită pentru începerea probei scrise, prin legitimare pe bază de act de identitate. 

Pentru proba scrisă se stabilesc minim 2 seturi de subiecte. 
La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de concurs prezintă 

candidaţilor seturile de subiecte şi invită un candidat să extragă un plic cu subiecte de 
concurs. Apoi, comisia de concurs desigilează, în faţa candidaţilor, plicul care conţine 
subiectul de concurs şi înmânează fiecărui candidat un exemplar din subiectul de 
concurs. 

Subiectul de concurs este format din 1 (una) până la 5 (cinci) teme, funcţie de 
nivelul postului scos la concurs. 
 Pe toată durata de desfăşurare a probei scrise, inclusiv a formalităţilor prealabile 
sau ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea 
vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare 
la distantă. 
 Lucrările se redactează, sub sancţiunea anulării, doar pe coli de hârtie purtând 
ştampila Autorităţii Electorale Permanente. Fiecare candidat înscrie, pe prima filă, 
numele, iniţiala tatălui, prenumele şi data, în colţul din dreapta, sus, care va fi sigilat şi 
ştampilat, astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate. 
 Timpul alocat desfăşurării probei scrise este de maxim 3 ore. 
 La expirarea timpului alocat probei scrise, fiecare candidat predă comisiei lucrarea 
scrisă şi semnează borderoul special întocmit în acest sens. 
 Comisia de concurs stabileşte baremul de acordare a punctajului pentru fiecare 
temă din subiectul probei scrise, care se înscrie pe foaia cu subiectul de concurs ce 
rămâne la candidat, după terminarea probei scrise. 

Fiecare membru al comisiei de concurs notează fiecare temă cu un punctaj de la 0 la 
punctajul maxim acordat pentru tema respectivă. Prin însumarea punctajelor acordate 
pentru temele subiectului se obţine nota acordată de fiecare membru al comisiei pentru 
subiect.  

Nota finală a lucrării este media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al 
comisiei de concurs. 

Corectarea lucrărilor scrise de către comisia de concurs are loc după încheierea 
perioadei de susţinere a probei scrise. 
 Rezultatul probei scrise se afişează la intrarea în sala în care are loc concursul şi pe 
pagina de Internet a Autorităţii Electorale Permanente. 

De regulă, interviul se susţine în interval de până la patru zile calendaristice de la 
afişarea rezultatelor probei scrise. 

În cadrul interviului, comisia verifică cunoştinţele generale şi de specialitate ale 



candidaţilor. 
Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. Nu se 

pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului. 
Interviul este evaluat de fiecare membru al comisiei astfel: 

- prin acordarea unui punctaj de la 0 la 4 pentru cunoştinţele generale 
- prin acordarea unui punctaj de la 0 la 5 pentru cunoştinţele de specialitate 
- punctaj din oficiu 1 punct 

Prin însumarea punctajelor acordate pentru cunoştinţele generale şi cunoştinţele de 
specialitate se obţine nota acordată de fiecare membru al comisiei pentru interviu.  

Nota finală a interviului este media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru 
al comisiei de concurs. 
 Rezultatul interviului se afişează la intrarea în sala în care are loc concursul şi pe 
pagina de Internet a Autorităţii Electorale Permanente. 

Dacă se consideră necesar, cunoaşterea limbilor străine se poate testa în cadrul 
probei scrise şi, eventual, al interviului. 

Dacă se consideră necesar, verificarea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului se 
poate testa în cadrul probei scrise sau a interviului. 

Nota finală a concursului este media aritmetică a notelor acordate la proba scrisă şi 
la interviu. 
 Rezultatul final al concursului se afişează pe pagina de Internet a Autorităţii 
Electorale Permanente. 
 

 
Soluţionarea contestaţiilor 
 
Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de 24 de ore de la data 

afişării rezultatelor pentru proba scrisă a concursului, sub sancţiunea decăderii. 
Comisia de soluţionare a contestaţiilor analizează lucrările scrise şi aprobă 

contestaţia, modificând nota finală acordată de comisia de concurs, în situaţia în care: 
a) constată că notele nu au fost acordate potrivit baremului ; 
b) constată că există o diferenţă mai mare de două puncte între notele acordate de 

comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor. 
Contestaţia se respinge în următoarele situaţii: 
a) dacă, în urma analizării contestaţiei, se constată că notele au fost acordate potrivit 

baremului ; 
b) dacă între notele acordate de comisia de concurs şi cele acordate de comisia de 

soluţionare a contestaţiilor nu este o diferenţă mai mare de două puncte; 
c) dacă notele acordate de comisia de soluţionare a contestaţiilor sunt mai mici 

decât notele acordate de comisia de concurs. 
Comisia de soluţionare a contestaţiilor soluţionează contestaţiile în termen de 24 

ore de la înregistrarea lor. 
Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare pe pagina de 

Internet a Autorităţii Electorale Permanente imediat după soluţionarea acestora. 
În cazul respingerii contestaţiei, candidaţii se pot adresa instanţei de contencios 

administrativ, în condiţiile legii. 
 
 
 



Anexa 1 
 
 
 

ANUNŢ 
 
 
 
 Autoritatea Electorală Permanentă organizează concurs pentru ocuparea, 
pe perioadă determinată şi nedeterminată, a următoarelor posturi de execuţie din 
cadrul aparatului central al instituţiei, după cum urmează: 
 

1. Departamentul de control al activităţii finanţării partidelor politice şi a 
campaniilor electorale      

– 1 consilier parlamentar, perioadă nedeterminată 
– 1 expert, perioadă determinată 
 

2. Direcţia logistică electorală     
– 1 post consilier parlamentar, perioadă nedeterminată 
 

3. Direcţia legislaţie şi legătura cu Parlamentul     
– 1 post consilier, perioadă determinată 

 
4. Direcţia studii, documentare şi monitorizarea procesului electoral     

– 1 post expert parlamentar, perioadă nedeterminată 
 
5. Direcţia îndrumare, control şi coordonarea filialelor    

– 1 post consultant parlamentar, perioadă nedeterminată  
 
6. Serviciul comunicare şi relaţii publice    

– 1 post şef serviciu, perioadă determinată  
 
7. Filiala Cluj      

– 1 post consilier, perioadă determinată 
 
 

 
Concursul are loc în data de 30 octombrie 2012, la sediul central al 

instituţiei din Bucureşti, Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 şi se desfăşoară conform 
calendarului afişat.  

Formularele tipizate necesare înscrierii se găsesc pe site-ul instituţiei, în 
secţiunea Cariere AEP - Formulare. 

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la telefon : 0213100760 şi 
0741159537. 
 



Anexa 5 
 
 
 

Precizări privind modul de desfăşurarea a concursului 
- calendarul concursului - 

 
Perioada Activitate 

16.10.2012 Publicare anunţ de concurs în , ziarul „România Liberă” 
17.10.2012-25.10.2012 Depunere dosare de candidatură 
26.10.2012 Analiză dosare de candidatură 

Publicarea rezultatului analizei dosarelor pe site 
Înregistrarea contestaţiilor 

29.10.2012 Analizarea contestaţiilor 
Publicarea rezultatului analizei contestaţiilor pe site 

30.10.2012 Susţinerea probei scrise 
Corectarea lucrărilor scrise 
Publicarea rezultatului probei scrise pe site  
Înregistrarea contestaţiilor 

31.10.2012 Soluţionarea contestaţiilor 
Publicarea rezultatului soluţionării contestaţiilor pe site 

01.11.2012 Susţinerea interviului 
Evaluarea interviului 
Publicarea rezultatului interviului pe site  

02.11.2012 Publicarea rezultatului final al concursului pe site 
05.11.2012-19.11.2012 Perioada de prezentare la post a candidatului declarat admis 

 
 
NOTĂ 

 
Contestaţiile la rezultatele obţinute la proba scrisă a concursului se 
înregistrează la secretariatul instituţiei. 



 
Anexa 2 

 
 

Condiţii de înscriere la concurs 
  
 
 
 
1. Departamentul de control al finanţării activităţii partidelor politice şi a 
campaniilor electorale 
 

Posturi scoase la concurs:  
 

– 1 o funcţie publică parlamentară de consilier parlamentar, 
perioadă nedeterminată 

 
Condiţii: 
 
a) locul de desfăşurare a activităţii este la sediul central al Autorităţii 

Electorale Permanente, din Bucureşti 
b) să aibă cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de 

exerciţiu 
c) să cunoască limba română 
d) să fi împlinit vârsta de 18 ani 
e) să fie apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei; 

starea de sănătate este atestată pe bază de examen medical de 
specialitate 

f) să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani  
g) să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică 
h) să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, care îl 

face nedemn pentru ocuparea postului 
i) să aibă studii superioare economice, absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă 
j) să aibă minim 6 ani vechime în specialitate 
k) să cunoască cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională 
l) să aibă cunoştinţe de operare calculator, cel puţin nivel mediu 
m) dacă este pensionar, nivelul pensiei nete aflate în plată să nu 

depăşească nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, stabilit prin Legea 
nr. 287/2011 pentru aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2012 (2.117 lei). 

 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

– 1 post de expert, perioadă determinată 
 

Condiţii: 
 

a) locul de desfăşurare a activităţii este la sediul central al Autorităţii 
Electorale Permanente, din Bucureşti 

b) să aibă cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate 
deplină de exerciţiu 

c) să cunoască limba română 
d) să fi împlinit vârsta de 18 ani 
e) să fie apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei; 

starea de sănătate este atestată pe bază de examen medical de 
specialitate 

f)  să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică 
g) să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, 
care îl face nedemn pentru ocuparea postului 
h) să aibă studii superioare economice, absolvite cu diplomă de 

licenţă sau echivalentă 
i)  să cunoască cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională 
j)  să aibă cunoştinţe de operare calculator, cel puţin nivel mediu 
k) dacă este pensionar, nivelul pensiei nete aflate în plată să nu 

depăşească nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, stabilit prin Legea 
nr. 287/2011 pentru aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2012 (2.117 lei). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Direcţia logistică electorală   
 
 

Posturi scoase la concurs:  
 

– 1 funcţie publică parlamentară de consilier parlamentar, 
perioadă nedeterminată 

 
Condiţii: 
 
a) locul de desfăşurare a activităţii este la sediul central al Autorităţii 

Electorale Permanente, din Bucureşti 
b) să aibă cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de 

exerciţiu 
c) să cunoască limba română 
d) să fi împlinit vârsta de 18 ani 
e) să fie apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei; 

starea de sănătate este atestată pe bază de examen medical de 
specialitate 

f) să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani  
g) să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică 
h) să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, care îl 

face nedemn pentru ocuparea postului 
i) să aibă studii superioare economice, absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă 
j) să aibă minim 6 ani vechime în specialitate 
k) să cunoască cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională 
l) să aibă cunoştinţe de operare calculator, cel puţin nivel mediu 
m) dacă este pensionar, nivelul pensiei nete aflate în plată să nu 

depăşească nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, stabilit prin Legea 
nr. 287/2011 pentru aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2012 (2.117 lei). 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
3. Direcţia legislaţie şi legătura cu Parlamentul 
 
 
 
Posturi scoase la concurs:  

 
- 1 post de execuţie de consilier, perioadă determinată 
 
Condiţii: 

 
a) locul de desfăşurare a activităţii este la sediul central al Autorităţii 

Electorale Permanente, din Bucureşti 
b) să aibă cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de 

exerciţiu 
c) să cunoască limba română 
d) să fi împlinit vârsta de 18 ani 
e) să fie apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei; 

starea de sănătate este atestată pe bază de examen medical de 
specialitate 

f) să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică 
g) să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, care îl 

face nedemn pentru ocuparea postului 
h) să aibă studii superioare juridice, absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă 
i) să cunoască cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională 
j) să aibă cunoştinţe de operare calculator, cel puţin nivel mediu 
k) dacă este pensionar, nivelul pensiei nete aflate în plată să nu 

depăşească nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, stabilit prin Legea 
nr. 287/2011 pentru aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2012 (2.117 lei). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
4. Direcţia studii, comunicare şi monitorizarea procesului electoral 
 
 
 

Posturi scoase la concurs:  
 
 
 

– 1 funcţie publică parlamentară de expert parlamentar, 
perioadă nedeterminată 

 
 
Condiţii: 
 
a) locul de desfăşurare a activităţii este la sediul central al Autorităţii 

Electorale Permanente, din Bucureşti 
b) să aibă cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de 

exerciţiu 
c) să cunoască limba română 
d) a împlinit vârsta de 18 ani 
e) să fie apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei; 

starea de sănătate este atestată pe bază de examen medical de 
specialitate 

f) să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani  
g) să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică 
h) să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, care îl 

face nedemn pentru ocuparea postului 
i) să aibă studii superioare profil economic, absolvite cu diplomă de licenţă 

sau echivalentă 
j) să aibă minim 3 ani vechime în specialitate 
k) să cunoască cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională 
l) să aibă cunoştinţe de operare calculator, cel puţin nivel mediu 
m) dacă este pensionar, nivelul pensiei nete aflate în plată să nu 

depăşească nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, stabilit prin Legea 
nr. 287/2011 pentru aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2012 (2.117 lei). 

 
 
 

  
 
 



 
 
 

5 Direcţia îndrumare, control şi coordonarea filialelor 
 
 

Posturi scoase la concurs:  
 
 

- 1 o funcţie publică parlamentară de consultant parlamentar, 
perioadă nedeterminată 

 
 
Condiţii: 
 
a) locul de desfăşurare a activităţii este la sediul central al autorităţii 

electorale permanente, din Bucureşti 
b) să aibă cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de 

exerciţiu 
c) să cunoască limba română 
d) a împlinit vârsta de 18 ani 
e) să fie apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei; 

starea de sănătate este atestată pe bază de examen medical de 
specialitate 

f) să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani  
g) să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică 
h) să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, care îl 

face nedemn pentru ocuparea postului 
i) să aibă studii superioare juridice, absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă 
j) să cunoască cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională 
k) să aibă cunoştinţe de operare calculator, cel puţin nivel mediu 
l) dacă este pensionar, nivelul pensiei nete aflate în plată să nu 

depăşească nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, stabilit prin legea 
nr. 287/2011 pentru aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2012 (2.117 lei). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
6. Serviciul comunicare şi relaţii publice 

 
Posturi scoase la concurs:  

 
- 1 post de conducere de şef serviciu, perioadă determinată 
 
Condiţii: 

 
a) locul de desfăşurare a activităţii este la sediul central al Autorităţii 

Electorale Permanente, din Bucureşti 
b) să aibă cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de 

exerciţiu 
c) să cunoască limba română 
d) a împlinit vârsta de 18 ani 
e) să fie apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei; 

starea de sănătate este atestată pe bază de examen medical de 
specialitate 

f) să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică 
g) să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, care îl 

face nedemn pentru ocuparea postului 
h) să aibă studii superioare profil uman, absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă 
i) să aibă minim 5 ani vechime în specialitate 
j) să cunoască cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională 
k) să aibă cunoştinţe de operare calculator, cel puţin nivel mediu 
l) dacă este pensionar, nivelul pensiei nete aflate în plată să nu 

depăşească nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, stabilit prin Legea 
nr. 287/2011 pentru aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2012 (2.117 lei). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
7. Filiala NORD-VEST, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca 
 
 
Posturi scoase la concurs:  
 
 
- 1 post de execuţie consilier, perioadă determinată 
 
 
Condiţii: 

 
a) locul de desfăşurare a activităţii este la Filiala NORD-EST a Autorităţii 

Electorale Permanente, cu sediul în municipiul Bacău 
b) să aibă cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de 

exerciţiu 
c) să cunoască limba română 
d) a împlinit vârsta de 18 ani 
e) să fie apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei; 

starea de sănătate este atestată pe bază de examen medical de 
specialitate 

f) să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani 
g) să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică 
h) să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, care îl 

face nedemn pentru ocuparea postului 
i) să aibă studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă 
j) să cunoască cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională 
k) să aibă cunoştinţe de operare calculator, cel puţin nivel mediu 
l) dacă este pensionar, nivelul pensiei nete aflate în plată să nu 

depăşească nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, stabilit prin Legea 
nr. 287/2011 pentru aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2012 (2.117 lei). 

 
 
 
 
 
 

 



Anexa 3 
 
 

Dosarul de candidatură 
 
 
 

 În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune un dosar 
conţinând următoarele documente : 
 
 

a) formularul de înscriere (conform modelului tipizat); 
b) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a 

desfăşurat activităţi de poliţie politică (conform modelului tipizat); 
c) declaraţia privind destituirea sau nedestituirea dintr-o funcţie publică în 

ultimii 7 ani (conform modelului tipizat) – numai pentru funcţiile publice 
parlamentare; 

d) copia xerox a actului de identitate; 
e) copia legalizată a diplomei de studii; 
f) copii xerox ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, după 

caz; 
g) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; 
h) cazierul judiciar; 
i) copia xerox certificată pentru conformitate a celei mai recente fişe de 

evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, 
recomandarea de la ultimul loc de muncă; 

j) carnetul de muncă, original şi copie; 
k) adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate după 

data de 01.01.2011, data încetării utilizării carnetului de muncă (conform 
modelului tipizat); 

l) copie xerox a talonului de pensie din luna august 2012, după caz; 
m) 2 fotografii tip legitimaţie. 

 
 
Actele se vor îndosaria în ordinea specificată, într-un dosar de plastic, fără a 
se utiliza folie transparentă. 
 
Dosarul de candidatură se depune la secretarul comisiei de concurs – etajul 3, 
camera 31. 
Secretarul comisiei de concurs verifică conţinutul dosarului de candidatură în 
prezenţa candidatului. 
Dosarele incomplete nu sunt admise pentru înscriere. 



 
Anexa 4 

 
 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE 
  
 

1. Departamentul de control al finanţării activităţii partidelor politice şi 
a campaniilor electorale      

 
Posturi scoase la concurs:  
 
- 1 funcţie publică parlamentară de consilier parlamentar, perioadă 

nedeterminată, cu locul de desfăşurare a activităţii la sediul central din 
Bucureşti al Autorităţii Electorale Permanente 

 
- 1 post de expert, perioadă determinată, cu locul de desfăşurare a 

activităţii la sediul central din Bucureşti al Autorităţii Electorale 
Permanente 

 
 
 
 

TEMATICĂ CONCURS 
 
1. Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente; 
2. Structura organizatorică a Autorităţii Electorale Permanente; 
3. Dinamica sistemelor electorale; 
4. Prevederi legale privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor; 
5. Prevederi legale privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor 
electorale 

- finanţarea privată; 
- finanţarea publică; 
- finanţarea în timpul campaniei electorale; 
- procedura şi metodologia controlului finanţării partidelor politice şi a 

campaniilor electorale; 
- constatarea şi aplicarea sancţiunilor; 

6. Liberul acces la informaţiile de interes public. 
 

 

 



 

 

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS 
 

1. Constituţia României; 
2. Hotărârea Parlamentului României nr. 2/2007 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente; 
3. Hotărârea Parlamentului României nr. 3/2008 privind modificarea şi 

completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale 
Permanente; 
 4. Legea nr. 35/2008, pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a 
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 5. Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, 
republicată; 

6. Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 
campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare; 

 7. Hotărârea Guvernului României nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor 
politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare; 

8. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

9. Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1969/2007 privind aprobarea 
reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

10. Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată; 
11. Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 

petiţiilor; 
12. Ordonanţa Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor, cu completările şi modificările ulterioare; 
13. Ordonanţa Guvernului României nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei 

financiar – valutare, cu modificările ulterioare; 
14. Hotărârea Guvernului României nr. 2185/2004 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 
15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare; 

15. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 



16. Octavian Opriş, Tiberiu-Csaba Kovacs, Ana Maria Pătru, Grigore Stamate – 
„Dinamica sistemelor electorale”, Ed. Axioma Print, Bucureşti, 2007, pag. 1 – 134; 

17. Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu 
modificările ulterioare; 

18. Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice, 
republicată; 

19. Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 
Parlamentul European, republicată; 

20. Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

21. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

22. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

23. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
3. Direcţia logistică electorală 

 
 
- 1 funcţie publică parlamentară de consilier parlamentar, perioadă 
nedeterminată, cu locul de desfăşurare a activităţii la sediul central din 
Bucureşti al Autorităţii Electorale Permanente 

 
 

 
 

TEMATICĂ CONCURS 
 
 
1. Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente;  
2. Structura organizatorică a aparatului de specialitate a Autorităţii Electorale 

Permanente;  
3. Elemente de logistică electorală;  
4. Reguli privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor;  
5. Dinamica sistemelor electorale.  
 
 
 

BIBLIOGRAFIE CONCURS 
 

1. Constituţia României; 
2. LEGE Nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi 

a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali;  Text actualizat la zi  

3. HOTĂRÂRE Nr. 2 din 19 martie 2007 privind aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente; Text 
actualizat la zi  



4. LEGE Nr. 7 din 11 ianuarie 2006 *** Republicată, privind statutul 
funcţionarului public parlamentar; Text actualizat la zi  

5. LEGE Nr. 370 din 20 septembrie 2004 *** Republicată pentru alegerea 
Preşedintelui României; Text actualizat la zi  

6. LEGE Nr. 67 din 25 martie 2004 *** Republicată pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale;   

7. LEGE Nr. 33 din 16 ianuarie 2007 privind organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European;  Text actualizat la zi  

8. LEGE Nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului;  Text actualizat la zi  

9. LEGE Nr. 215 din 23 aprilie 2001 *** Republicată Legea administraţiei 
publice locale;   Text actualizat la zi  

10. LEGE Nr. 340 din 12 iulie 2004 *** Republicată privind prefectul şi 
instituţia prefectului;  Text actualizat la zi  

11. LEGE Nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor 
locali;  Text actualizat la zi  

12. LEGE Nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor 
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 
acestor date;  Text actualizat la zi  

13. HOTĂRÂRE Nr. 460 din 5 aprilie 2006 pentru aplicarea unor 
prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului; 
Text actualizat la zi  

14. LEGE Nr. 14 din 9 ianuarie 2003 Legea partidelor politice;  Text 
actualizat la zi  

15. Hotărârea nr. 4/2008 a Autorităţii Electorale Permanente privind 
condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească localurile secţiilor de votare 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului; 

16. Octavian Opriş, Tiberiu-Csaba Kovacs, Ana Maria Pătru, Grigore 
Stamate – „Dinamica sistemelor electorale”, Ed. Axioma Print, Bucureşti, 
2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

3. Direcţia legislaţie şi legătura cu Parlamentul 
 
 

- 1 post de execuţie de consilier, perioadă determinată, cu locul de 
desfăşurare a activităţii la sediul central din Bucureşti al Autorităţii 
Electorale Permanente 
 
 

 
TEMATICĂ CONCURS 

 
1. Elaborarea actelor normative şi a documentelor de politici publice; 
2. Interpretarea normelor juridice; 
3. Drepturile exclusiv politice; 
4. Sistemul electoral; 
5. Moduri de scrutin; 
6. Referendumul; 
7. Organizarea şi funcţionarea Parlamentului; 
8. Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente. 

 

 
BIBLIOGRAFIE CONCURS 

 
 

1. Constituţia României, republicată, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003; 

2. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 260 din 21 aprilie 2010, cu modificările şi completările ulterioare. 

3.  Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului 
privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea 
proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum 
şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 319 din 14 mai 2009; 

4. Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de 
prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 12 octombrie 2006; 



5. Hotărârea Guvernului nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru 
îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la 
nivelul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 637 din 24 iulie 2006; 

6. Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a 
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

7. Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

8. Codul bunelor practici în materie electorală. Linii directoare şi raport 
explicativ adoptate de Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept (Comisia de 
la Veneţia) în cadrul celei de-a 52-a Sesiuni Plenare (Veneţia, 18-19 octombrie 2002); 

9. Codul de bune practici în materie de referendum, adoptat de Consiliul 
pentru Alegeri Democratice la cea de-a 19- a reuniune (Veneţia, 16 decembrie 2006) 
şi de Comisia de la Veneţia la cea de-a 70-a Sesiune Plenară (Veneţia, 16-17 martie 
2007); 

10. Decizia Curţii Constituţionale nr. 51 din 25 ianuarie 2012 referitoare la 
obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale şi a alegerilor 
pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012, precum şi pentru modificarea şi 
completarea titlului I al Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. Monitorul Oficial nr. 90 din 03.02.2012; 

11.       Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului în Cauza Grosaru 
împotriva României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
Monitorul Oficial nr. 686 din 11 octombrie 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
4. Direcţia studii, documentare şi monitorizarea procesului electoral 

 
 

- 1 funcţie publică parlamentară de expert parlamentar, perioadă 
nedeterminată, cu locul de desfăşurare a activităţii la sediul central 
din Bucureşti al Autorităţii Electorale Permanente 

 
 
 

TEMATICĂ CONCURS 
 

 
1. Rolul Autorităţii Electorale Permanente în organizarea şi desfăşurarea 

diferitelor tipuri de confruntări şi consultări electorale; 
2. Activitatea Autorităţii Electorale Permanente în domeniul informării 

cetăţenilor cu privire la exercitarea drepturilor lor politice fundamentale; 
3. Implicarea Autorităţii Electorale Permanente în instruirea şi 

profesionalizarea oficialilor electorali; 
4. Sisteme electorale şi moduri de scrutin. Caracteristici. Avantaje şi 

dezavantaje; 
5. Sistemul electoral din România post-decembristă. Evoluţie şi reformă. 

 
 
 

BIBLIOGRAFIE CONCURS 
 
 

1. Legea nr. 35/2008 (actualizată) pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

2. Legea nr. 67/2004 (actualizată) pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Legea nr. 370/2004 (actualizată) pentru alegerea Preşedintelui României; 
4. Legea nr. 33/2007 (actualizată) privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor 

pentru Parlamentul European, cu modificările şi completările ulterioare; 
5. Legea nr. 3/2000 (actualizată) privind organizarea şi desfăşurarea 

referendumului, cu modificările şi completările ulterioare; 
6. Legea nr. 334/2006 (republicată) privind finanţarea activităţii partidelor politice 

şi a campaniilor electorale; 



7. Regulamentul de organizare şi funcţionare a AEP (actualizat)  
Hotărârea nr. 2/2007 modificată şi completată prin Hotărârea Birourilor 
Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 3/24 septembrie 2008 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673/30 septembrie 
2008; 

8. Constantin Nica, Aristide Cioabă, Bogdan-Mihai Popescu: “Sisteme electorale 
şi sisteme democratice”, Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii 
Internaţionale, Bucureşti, 2009, p. 9-24, 54-84, 94-110; 

9. Pierre Martin: “Sisteme electorale şi modurile de scrutin”, Regia Autonomă 
Monitorul Oficial, Bucureşti, 1999, p. 13-37, 115-147. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
5. Direcţia îndrumare, control şi coordonarea filialelor 
 

- 1 funcţie publică parlamentară de consultant parlamentar, perioadă 
nedeterminată, cu locul de desfăşurare a activităţii la sediul central 
din Bucureşti al Autorităţii Electorale Permanente 

 
 

TEMATICĂ CONCURS 
 
 

1. Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente;  
2. Structura organizatorică a aparatului de specialitate a Autorităţii 

Electorale Permanente;  
3. Dinamica sistemelor electorale;  
4. Reguli privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor;  
5. Activitatea de indrumare şi control electoral.  

 
 
 

BIBLIOGRAFIE CONCURS 
 
 
 
1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de 

specialitate al AEP aprobat prin Hotărârea Birourilor permanente ale 
Camerei Deputaţilor şi a Senatului nr. 2/2007, modificată şi completată 
de Hotărârea nr. 3/2008 a Birourilor permanente ale Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului; 

2. Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 
Parlamentul European, republicată; 



7. Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

8. Legea nr. 14/2003 - Legea partidelor politice, republicată; 
9. Legea nr. 215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
10. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor aprobată 

cu modificări prin Legea 180/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

11. Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 4 din 29 
septembrie 2008, privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească 
localurile secţiilor de votare pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului; 

12. Legea nr. 393/2004  privind Statutul aleşilor locali, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

13. Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

14. Hotărârea 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 
340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

15. O.G. nr.  84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

16. O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele 
de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

17. H.G. nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, 
ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

18. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor 
date, cu modificările şi completările ulterioare; 

19. Octavian Opriş, Tiberiu Csaba Kovacs, Ana Maria Pătru, Grigore 
Stamate -„Dinamica sistemelor electorale”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
6. Serviciul comunicare şi relaţii publice 
 

- 1 post de conducere de şef serviciu, perioadă determinată, cu locul de 
desfăşurare a activităţii la sediul central din Bucureşti al Autorităţii 
Electorale Permanente 

 
 
 

TEMATICĂ CONCURS 
 
 

1. Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente;  
2. Reguli privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor;  
3. Accesul la informaţiile de interes public şi personal  
4. Activitatea de relaţii cu publicul.  

 
 
 

BIBLIOGRAFIE CONCURS 
 
 
 
1. LEGE   Nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 

Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 
215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 

Text actualizat la zi 
2. HOTĂRÂRE   Nr. 2 din 19 martie 2007 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente 
Text actualizat la zi 
3. LEGE   Nr. 7 din 11 ianuarie 2006    *** Republicată privind statutul funcţionarului 

public parlamentar 
Text actualizat la zi 
4. LEGE   Nr. 370 din 20 septembrie 2004    *** Republicată pentru alegerea 

Preşedintelui României 
Text actualizat la zi 
5. LEGE   Nr. 67 din 25 martie 2004    *** Republicată pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale 
Text actualizat la zi 
6. LEGE   Nr. 33 din 16 ianuarie 2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor 

pentru Parlamentul European 



Text actualizat la zi 
7. LEGE   Nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea 

referendumului 
Text actualizat la zi 
8. LEGE   Nr. 215 din 23 aprilie 2001    *** Republicată Legea administraţiei publice 

locale 
Text actualizat la zi 
9. LEGE   Nr. 340 din 12 iulie 2004    *** Republicată privind prefectul şi instituţia 

prefectului 
Text actualizat la zi 
10. LEGE   Nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali 
Text actualizat la zi 
11. LEGE   Nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date 
Text actualizat la zi 
12. HOTĂRÂRE   Nr. 460 din  5 aprilie 2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 

340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului 
Text actualizat la zi 
13. LEGE   Nr. 14 din  9 ianuarie 2003 Legea partidelor politice 
Text actualizat la zi 
14. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 
Text actualizat la zi 
15. H.G.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public 
Text actualizat la zi 
16. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date 
Text actualizat la zi 
17. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 

petiţiilor, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr.233/2002 
Text actualizat la zi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
7. Filiala NORD-VEST, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca 
 
- 1 post de execuţie de consilier, cu locul de desfăşurare a activităţii la 
Filiala NORD-EST cu sediul în Bacău a Autorităţii Electorale Permanente 
 
 

TEMATICĂ CONCURS 
 
 

1. Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente;  
2. Structura organizatorică a aparatului de specialitate a Autorităţii 

Electorale Permanente;  
3. Dinamica sistemelor electorale;  
4. Reguli privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor;  
5. Activitatea de indrumare şi control electoral.  

 
 
 

BIBLIOGRAFIE CONCURS 
 
 
 
1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de 

specialitate al AEP aprobat prin Hotărârea Birourilor permanente ale 
Camerei Deputaţilor şi a Senatului nr. 2/2007, modificată şi completată 
de Hotărârea nr. 3/2008 a Birourilor permanente ale Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului; 

2. Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 
şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 



6. Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 
Parlamentul European, republicată; 

7. Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Legea nr. 14/2003 - Legea partidelor politice, republicată; 
9. Legea nr. 215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
10. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor aprobată 

cu modificări prin Legea 180/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

11. Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 4 din 29 
septembrie 2008, privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească 
localurile secţiilor de votare pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului; 

12. Legea nr. 393/2004  privind Statutul aleşilor locali, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

13. Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

14. Hotărârea 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 
340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

15. O.G. nr.  84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

16. O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele 
de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

17. H.G. nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, 
ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

18. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor 
date, cu modificările şi completările ulterioare; 

19. Octavian Opriş, Tiberiu Csaba Kovacs, Ana Maria Pătru, Grigore 
Stamate -„Dinamica sistemelor electorale”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




