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I. INTRODUCERE

Pentru Autoritatea Electorală Permanentă, anul 2011 a reprezentat încă o etapă importantă în
procesul de consolidare instituţională şi creştere a rolului acesteia în asigurarea funcţionalităţii
sistemului democraţiei politice româneşti.
Atribuţiile Autorităţii Electorale Permanente s-au diversificat şi au evidenţiat un grad de
complexitate mult sporit, iar faptul că anul 2011 nu s-a caracterizat printr-o agendă electorală
încărcată la scară naţională a oferit

oportunităţi pentru concentrarea tuturor resurselor şi

eforturilor din interiorul instituţiei pe câteva direcţii prioritare de acţiune: perfecţionarea
legislaţiei electorale, evaluarea exactă a logisticii electorale existente, intensificarea
preocupărilor legate de implementarea unor proiecte de informatizare în domeniul electoral,
inclusiv finalizarea registrului electoral unic la nivelul întregii ţări. Acţiuni care se dovedesc pe
deplin necesare şi eficiente, cu atât mai mult cu cât anul 2012 se anunţă unul de referinţă în
materie electorală, marcat de alegerile pentru autorităţile administraţiei locale şi de alegerile
parlamentare.
Anul 2011 se înscrie astfel într-o linie de continuitate, cu progrese notabile în toate domeniile
semnalate, cu provocări profesionale pentru specialiştii din cadrul Autorităţii Electorale
Permanente, a căror expertiză este şi necesară, şi demnă de luat în seamă, în condiţiile în care
democraţia electorală în România trebuie să-şi releve întregul potenţial ca vector al stabilităţii şi
normalităţii în plan politic şi social.
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II. DOMENIUL LEGISLATIV
.
În anul 2011, obiectivele principale ale Autorităţii Electorale Permanente în domeniul
legislativ au constat în finalizarea proiectului de lege electorală (Codul electoral), demararea
reformei cadrului normativ privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale,
asigurarea relaţiei cu Parlamentul şi sprijinirea bunei funcţionări a Biroului Electoral Central
constituit pentru alegerile parlamentare parţiale din data de 21 august 2011.
Tot în acest cadru s-au înscris şi elaborarea corespondenţei Autorităţii Electorale
Permanente cu diferite autorităţi publice, întocmirea răspunsurilor la petiţii, memorii şi alte cereri
ale persoanelor fizice şi juridice publice şi private şi verificarea cazurilor în care o persoană a
votat de două sau mai multe ori sau a votat fără a avea acest drept la alegerile pentru Parlamentul
European.
În anul 2011, obiectivele Direcţiei legislaţie şi legătura cu Parlamentul au fost atinse în
integralitate, după cum urmează :
Capitolul 1. Domeniul legislativ
Secţiunea 1. Elaborarea proiectelor de acte normative
1. În prima parte a anului 2011, Autoritatea Electorală Permanentă a finalizat proiectul de
Lege privind Codul electoral şi a început demersurile de promovare a acestuia.
La data de 18. 03. 2011, proiectul a fost înaintat preşedintelui Senatului 1 şi preşedintelui
Camerei Deputaţilor 2 spre analiză, în vederea însuşirii de către parlamentari, ca iniţiativă
legislativă proprie.
Trebuie menţionat faptul că, din perspectiva reformei electorale, codificarea are o
importanţă deosebită. Ea furnizează autorilor proiectelor de reformă o bază clară şi ordonată de
texte aflate în vigoare („dreptul constant”), pregătind astfel reforma şi simplificarea ulterioară a
actelor normative. Mai mult, codificarea poate fi folosită ca o oportunitate de îmbunătăţire a
reglementărilor din domeniul electoral. Adoptarea unui cod electoral va facilita folosirea unei
terminologii unitare pentru aceleaşi realităţi juridice, instituţii, principii şi concepte juridice,
reducându-se astfel riscul interpretării lor diferenţiate. În fine, nu trebuie omis faptul că
adoptarea unui cod electoral stabil în timp ar spori încrederea cetăţenilor în continuitatea şi
durabilitatea reglementărilor electorale.
Proiectul de Lege privind Codul electoral reuneşte materia reglementată de Legea nr.
35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea
1
2

Cu adresa nr. 1508 din 18. 03. 2011.
Cu adresa nr. 1507 din 18. 03. 2011.
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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, Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui
României, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi
desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările şi completările ulterioare,
Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea
referendumului.
Acest proiect urmăreşte uniformizarea soluţiilor legale disparate existente în legislaţia
actuală, precum şi reglementarea pentru prima dată a unor situaţii juridice semnalate de practica
electorală; coroborarea regulilor, conceptelor şi instituţiilor juridice specifice diferitelor tipuri de
scrutine; simplificarea mijloacelor de acţiune a administraţiei electorale prin coerenţa şi
predictibilitatea procedurilor; asigurarea stabilităţii procedurilor electorale şi, indirect, a
predictibilităţii actului de administraţie electorală; implementarea procedurilor necesare pentru
prevenirea fraudelor electorale.
2. De asemenea, a fost elaborat un proiect de Lege privind modificarea şi completarea
Legii partidelor politice nr. 14/2003, cu modificările şi completările ulterioare care a fost
înaintat, la data de 22. 03. 2011, către Ministerul Justiţiei, în vederea însuşirii în calitate de
coiniţiator.
Proiectul vizează asigurarea evidenţei partidelor politice de către singurul organ
administrativ specializat în domeniul electoral, respectiv de către Autoritatea Electorală
Permanentă. Actele administrative adoptate de Autoritatea Electorală Permanentă în materia
evidenţei partidelor politice vor fi supuse controlului exercitat de instanţele judecătoreşti de
contencios administrativ. Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie şi Consiliul Superior al Magistraturii au formulat o serie de observaţii şi propuneri cu
privire la proiectul de lege menţionat, urmând ca demersurile Autorităţii Electorale Permanente
să fie continuate şi în anul 2012.
3. În acelaşi interval a fost iniţiat un proiect de Lege privind modificarea şi completarea
Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale,
republicată.
Acesta viza atât implementarea recomandărilor formulate de echipa de evaluare GRECO
în cadrul întâlnirilor cu reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente din anul 2010 şi cuprinse
în Raportul de evaluare a României privind Transparenţa Finanţării Partidelor Politice adoptat de
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GRECO la cea de-a 49-a Reuniune Plenară (Strasbourg, 29 Noiembrie – 3 Decembrie 2010), cât
şi eliminarea deficienţelor şi neconcordanţelor constatate în aplicarea legii.
Pentru atingerea acestui obiectiv, s-a demarat, în colaborare cu Programul Naţiunilor
Unite pentru Dezvoltare, proiectul intitulat „.Asistenţă pentru Autoritatea Electorală Permanentă
(AEP) şi administraţia publică locală din România pentru implementarea celor mai bune
practici în managementul proceselor electorale” care are ca scop, printre altele, furnizarea de
consultanţă internaţională pentru implementarea recomandărilor GRECO în materia finanţării
activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.
Grupul de lucru creat în acest sens, format din reprezentanţii A.E.P, un reprezentant al
UNDP şi experţi internaţionali în domeniu, a formulat mai multe propuneri care vizează
amendarea legislaţiei privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale în acord
cu recomandările GRECO, dintre care amintim:
a) persoanele terţe, altele decât partidele politice şi candidaţii, care realizează acte de
propagandă electorală pentru sau împotriva unui competitor electoral prin afişarea,
lansarea, distribuirea sau difuzarea, după caz, a materialelor de propagandă electorală să
fie înregistrate într-un Registru al Terţilor, gestionat de Autoritatea Electorală
Permanentă;
b) partidele politice să aibă obligaţia de a depune la Autoritatea Electorală Permanentă
situaţiile financiare anuale în cel mult 15

zile de la înregistrarea la organul fiscal

competent. Autoritatea Electorală Permanentă va publica pe pagina proprie de internet
situaţiile financiare anuale ale fiecărui partid politic în termen de 5 zile de la depunerea
acestora;
c) liberalităţile primite de către partidele politice, precum şi alte foloase patrimoniale
primite prin acte cu titlu gratuit se vor înregistra în contabilitatea curentă a partidelor
politice la valoarea de piaţă, stabilită de către evaluatori autorizaţi interni sau externi.
Donaţiile de bunuri şi servicii prestate cu titlu gratuit vor fi reflectate în contabilitate la
valoarea de piaţă stabilită de către evaluatori autorizaţi interni sau externi.
S-a propus ca partidele politice să poată contracta împrumuturi numai cu scopul de aşi finanţa activitatea specifică şi numai în limita subvenţiei anuale alocate sau a 25% din
activele proprii. Împrumuturile vor putea fi girate numai de persoane fizice în limita
maximă a valorii sumelor maxime prevăzute de lege cu privire la donaţii. Corelativ, se
propune ca subvenţiile publice să poată fi cheltuite şi pentru rambursarea creditelor;
d) toate liberalităţile primite de către partidele politice, indiferent de valoarea lor, şi
serviciile prestate către acestea cu titlu gratuit să fie înregistrate şi evidenţiate în mod
corespunzător în documentele contabile, cu menţionarea datei la care au fost făcute şi a
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altor informaţii care să permită identificarea surselor de finanţare. Totodată, donaţiile în
bani a căror valoare depăşeşte 5 salarii de bază minime brute pe ţară se vor efectua numai
prin conturi bancare.
La alegerile prezidenţiale, alegerile pentru Parlamentul European şi la alegerile
generale pentru autorităţile administraţiei publice locale, partidele politice să deschidă
conturi pentru campania electorală, la nivel central şi la nivel judeţean, separate de cele
prin intermediul cărora îşi desfăşoară activitatea în mod curent, prin care să deruleze
operaţiunile financiare aferente campaniei electorale. La alegerile parlamentare, partidele
politice vor deschide conturi pentru campania electorală, la nivel central şi pentru fiecare
candidat. Cotizaţiile a căror valoare depăşeşte 5 salarii de bază minime brute pe ţară se
vor încasa numai prin conturi bancare.
Donaţiile şi legatele primite după data începerii perioadei electorale de la persoanele
fizice sau juridice pot fi folosite pentru campania electorală numai după declararea lor la
Autoritatea Electorală Permanentă de către mandatarul financiar, în termen de 5 zile
lucrătoare de la primire.
Fondurile obţinute de către partidul politic în afara sau în perioada electorală care au
fost transferate în conturile de campanie vor putea fi folosite pentru campania electorală
numai după declararea lor la Autoritatea Electorală Permanentă de către mandatarul
financiar, în termen de 5 zile de la efectuarea transferului.
Primirea materialelor de propagandă electorală ca donaţii este interzisă, cu excepţia
celor primite de la organizaţii politice internaţionale la care partidul politic respectiv este
afiliat sau de la partide politice ori formaţiuni politice aflate în relaţii de colaborare
politică. Sumele reprezentând valoarea de piaţă a materialelor de propagandă electorală
astfel primite se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat.
Veniturile obţinute pentru campania electorală şi cheltuielile efectuate în perioada
electorală pentru alegerile prezidenţiale, pentru Parlamentul European, pentru alegerile
generale parlamentare, pentru alegerile generale ale administraţiei publice locale şi pentru
referendumul organizat la nivel naţional şi local vor fi evidenţiate distinct în documentele
contabile ale partidelor politice;
e) pentru clarificarea cu privire la finanţările admise generate prin „servicii interne” şi prin
organizarea de evenimente şi în ceea ce priveşte modalitatea de înregistrare în
documentele contabile a veniturilor generate în acest fel, proiectul propune ca prin
servicii interne să se înţeleagă servicii livrate prin utilizarea aparaturii birotice aflate în
patrimoniul partidului şi venituri obţinute din vânzarea materialelor promoţionale cu
însemnele partidului politic.
7

Prin finanţările generate de organizarea de evenimente urmează să se înţeleagă
venituri obţinute din vânzarea biletelor, din taxele de participare sau altele asemenea la
acţiuni culturale, sportive şi distractive, precum şi la întruniri şi seminarii cu tematică
politică, economică sau socială. Toate veniturile astfel obţinute vor fi înregistrate în
documentele contabile, potrivit legii;
f) proiectul propune ca partidele politice şi candidaţii independenţi să aibă obligaţia de a
utiliza donaţiile şi legatele primite pentru campania electorală pentru a efectua plata
cheltuielilor angajate în perioada electorală până la expirarea termenului pentru
depunerea raportului de venituri şi cheltuieli. Totodată, în termen de 15 zile de la data
desfăşurării alegerilor, mandatarii financiari vor fi obligaţi să depună la Autoritatea
Electorală Permanentă rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale ale
partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor
români aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi, precum şi
listele persoanelor către care sunt înregistrate datorii ca urmare a campaniei electorale şi
cuantumul acestora. În situaţia în care, la data depunerii raportului detaliat de venituri şi
cheltuieli electorale, candidaţii sau partidele politice vor înregistra datorii, aceştia vor
avea obligaţia să raporteze semestrial Autorităţii Electorale Permanente stadiul achitării
datoriilor înregistrate în campania electorală până la data achitării integrale a acestora;
g) partidele politice care au cheltuieli mai mari de un milion de lei în anii electorali îşi vor
realiza un audit anual extern independent al situaţiilor financiare proprii din anii
electorali. Raportul de audit va fi transmis Autorităţii Electorale Permanente;
h) Autoritatea Electorală Permanentă să fie abilitată să controleze respectarea prevederilor
legale privind veniturile şi cheltuielile partidelor politice, ale alianţelor politice sau
electorale, ale candidaţilor independenţi, precum şi respectarea prevederilor legale
privind finanţarea campaniilor electorale. Curtea de Conturi va păstra competenţa de a
verifica modalitatea de utilizare a subvenţiilor publice acordate partidelor politice potrivit
legii proprii. Totodată, pentru a verifica legalitatea veniturilor şi cheltuielilor partidelor
politice, Autoritatea Electorală Permanentă va putea solicita documente şi informaţii de la
persoanele fizice şi juridice care au prestat servicii, gratuit sau contra cost partidelor
politice, precum şi de la terţi care vor avea obligaţia să pună la dispoziţia reprezentanţilor
Autorităţii Electorale Permanente documentele şi informaţiile solicitate.

Partidele

politice vor avea obligaţia de a permite accesul organelor de control ale Autorităţii
Electorale Permanente în sediile lor şi de a prezenta Autorităţii Electorale Permanente
toate documentele şi informaţiile solicitate în termen de cel mult 15 zile de la data
solicitării. În termen de cel mult 48 de ore de la încheierea unui contract pentru
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producerea materialelor de propagandă electorală, partidele politice, alianţele politice şi
candidaţii independenţi, prin mandatarii financiari, precum şi terţii vor depune la
Autoritatea Electorală Permanentă un exemplar original al acestuia;
i) ţinând cont de recomandarea GRECO referitoare la includerea în Legea nr. 334/2006
privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale a obligaţiei
Autorităţii Electorale Permanente de a raporta suspiciunile privind infracţiunile către
organele de drept competente, proiectul propune ca, în cazul în care în cadrul controlului
efectuat de către Autoritatea Electorală Permanentă privind respectarea prevederilor
legale referitoare la finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale apar
suspiciuni privind săvârşirea unor fapte de natură penală, Autoritatea Electorală
Permanentă să sesizeze organele de urmărire penală;
j) ca urmare a recomandării GRECO privind mărirea sancţiunilor

aplicabile în

conformitate cu Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a
campaniilor electorale şi sancţionarea încălcărilor legii prin pedepse efective,
proporţionale şi disuasive, prezentul proiect propune împărţirea în două categorii a
contravenţiilor, în funcţie de gravitatea lor, acestea urmând să fie sancţionate cu amenzi
cuprinse între 5.000 şi 50.000 de lei, respectiv cu amenzi între 10.000 şi 100.000 de lei.
Totodată, au fost introduse mai multe contravenţii noi. Aplicarea sancţiunilor prevăzute
de lege ar trebui să se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârşirii faptelor. Totodată,
în procesul de aplicare a legii, au fost identificate o serie de disfuncţionalităţi şi
neconcordanţe, pentru care s-au formulat soluţii.

4. De asemenea, Autoritatea Electorală Permanentă a elaborat propuneri şi observaţii
privind implicaţiile de ordin constituţional, legal, logistic şi financiar ale proiectului de Lege
privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale
şi a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat în anul 2012, transmis Autorităţii de
Ministerul Administraţiei şi Internelor, în vederea semnării în calitate de co-iniţiatori.
5. Totodată, pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor parlamentare şi locale
parţiale din anul 2011, au fost întocmite, în colaborare cu Ministerul Administraţiei şi Internelor,
16 proiecte de hotărâri ale Guvernului 3.
3

Hotărârea de Guvern nr. 1/2011 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari în unele
circumscripţii electorale, publicată în Monitorul Oficial nr. 17 din 7 ianuarie 2011
Hotărârea de Guvern nr. 2/2011 pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor
referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale
din data de 13 februarie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 17 din 7 ianuarie 2011

9

Secţiunea 2. Avizarea proiectelor de acte normative
1. Autoritatea Electorală Permanentă, a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri,
proiectul de Lege privind punerea în aplicare a Codului penal şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii penale.
Proiectul de lege sus menţionat, urmăreşte printre altele:
• abrogarea unor texte de incriminare din legislaţia electorală, ca urmare a cuprinderii
acestora în Partea specială a noului Cod penal, pentru evitarea paralelismelor de
reglementare 4;
Hotărârea de Guvern nr. 81/2011 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primarul comunei Apold,
judeţul Mureş, publicată în Monitorul Oficial nr. 96 din 4 februarie 2011
Hotărârea de Guvern nr. 82/2011 pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor
referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru primarul comunei Apold, judeţul Mureş,
din data de 13 martie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 96 din 4 februarie 2011
Hotărârea de Guvern nr. 142/2011 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primarul comunei
Horia, judeţul Tulcea, publicată în Monitorul Oficial nr.143 din 25 februarie 2011
Hotărârea de Guvern nr. 143/2011 pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor
referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru primarul comunei Horia, judeţul Tulcea,
din data de 3 aprilie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 143 din 25 februarie 2011
Hotărârea de Guvern nr. 268/2011 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru autorităţile administraţiei
publice locale în unele circumscripţii electorale, publicată în Monitorul Oficial nr. 208 din 25 martie 2011
Hotărârea de Guvern nr. 269/2011 pentru aprobarea programelor calendaristice privind realizarea acţiunilor
referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale în unele
circumscripţii electorale din data de 1 mai 2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 208 din 25 martie 2011
Hotărârea de Guvern nr. 252/2011 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primarul municipiului
Baia Mare, judeţul Maramureş, publicată în Monitorul Oficial nr. 227 din 1 aprilie 2011
Hotărârea de Guvern nr. 253/2011 pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor
referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru primarul municipiului Baia Mare, judeţul
Maramureş, din data de 8 mai 2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 227 din 1 aprilie 2011
Hotărârea de Guvern nr. 379/2011 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primarul comunei
Tulnici, judeţul Vrancea, publicată în Monitorul Oficial nr. 267 din 15 aprilie 2011
Hotărârea de Guvern nr. 380/2011 pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor
referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru primarul comunei Tulnici, judeţul Vrancea,
din data de 22 mai 2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 267 din 15 aprilie 2011
Hotărârea de Guvern nr. 670/2011 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor în
Circumscripţia electorală nr. 29 - judeţul Neamţ, Colegiul uninominal nr. 6, şi Circumscripţia electorală nr. 26 judeţul Maramureş, Colegiul uninominal nr. 2, publicată în Monitorul Oficial nr. 479 din 7 iulie 2011
Hotărârea de Guvern nr. 671/2011 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor din
cuprinsul perioadei electorale, la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor care vor avea loc în Circumscripţia
electorală nr. 29 - judeţul Neamţ, Colegiul uninominal nr. 6, şi în Circumscripţia electorală nr. 26 - judeţul
Maramureş, Colegiul uninominal nr. 2, în data de 21 august 2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 479 din 7 iulie
2011
Hotărârea de Guvern nr. 748/2011 privind măsurile, bugetul şi cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea
şi desfăşurarea alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor care vor avea loc în Circumscripţia electorală nr. 29 jud. Neamţ, Colegiul uninominal nr. 6, şi în Circumscripţia electorală nr. 26 - jud. Maramureş, Colegiul uninominal
nr. 2, în data de 21 august 2011, modelul timbrului autocolant, modelele listelor electorale, modelul buletinului de
vot, modelele ştampilelor electorale şi ale altor documente care vor fi utilizate la aceste alegeri, precum şi condiţiile
şi durata păstrării materialelor rezultate din procesul electoral, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 28 iulie
2011
Hotărârea de Guvern nr. 826/2011 privind stabilirea modelului proceselor-verbale pentru consemnarea
rezultatului votării la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia electorală nr. 29 - judeţul
Neamţ, Colegiul uninominal nr. 6, şi Circumscripţia electorală nr. 26 - judeţul Maramureş, Colegiul uninominal nr.
2, din data de 21 august 2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 586 din 18 august 2011.
4
art. 52 — 58 din 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, ale căror
dispoziţii au fost preluate de prevederile art. 385 - 393 din Codul penal, reglementând infracţiunile electorale;
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• abrogarea unor dispoziţii din legislaţia electorală pentru înlăturarea suprapunerii inutile a
unor texte care protejează aceleaşi valori sociale. Este vorba în acest caz de texte care nu
au fost preluate ca atare în Codul penal, dar care reglementează situaţii ce pot fi
soluţionate corespunzător pe baza textelor existente în Codul penal sau în alte legi
speciale 5;
• dezincriminarea unor fapte prevăzute în legislaţia electorală şi contravenţionalizarea
acestora acolo unde este cazul. Respectarea principiului minimei intervenţii care
guvernează legislaţia penală a oricărui stat de drept impune recurgerea la mecanismul
penal de protecţie doar în situaţiile în care protecţia oferită de reglementările altor ramuri
de drept (în speţă, de drept contravenţional) este insuficientă 6;
• abrogarea sau reformularea unor texte contravenţionale conţinute în legile electorale cu
dispoziţii penale. Deşi textele contravenţionale au rămas de regulă străine demersului de
elaborare a legii de punere în aplicare a Codului penal, s-au impus totuşi intervenţii
izolate asupra acestora, în măsura în care ele erau conţinute în legi cu dispoziţii penale şi
conţineau prevederi care se suprapuneau cu acestea din urmă 7.
- art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2003 pentru exprimarea votului prin mijloace electronice la
referendumul naţional privind revizuirea Constituţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716
din 14 octombrie 2003, ale cărui dispoziţii au fost preluate de prevederile art. 388 din Codul penal (frauda la votul
electronic);
- art. 107-114 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 17 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale căror
dispoziţii au fost preluate de prevederile art. 385 -393 din Codul penal, reglementând infracţiunile electorale;
- art. 22 - 229 din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 16 ianuarie, cu modificările şi completările
ulterioare, ale căror dispoziţii au fost preluate de prevederile art. 385 - 393 din Codul penal, reglementând
infracţiunile electorale;
- art. 52 - 61 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei
publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 196 din 13 martie
5
art. 106 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 17 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, fapta intrând sub
incidenţa prevederilor art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii sau a art. 391 alin. (1) - (2) din Codul
penal privind falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale;
6
fapta prevăzută la art. 55 alin. (1) teza I din Legea nr. 3/200O privind organizarea şi desfăşurarea referendumului,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu modificările şi completările
ulterioare, a fost contravenţionalizată într-o formă mai largă, fiind introdusă o nouă literă f) în cuprinsul art. 49 din
lege. Astfel, în mod unitar, această faptă este reglementată contravenţional în toată legislaţia electorală;
- art. 110 alin. (1) teza I din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 17 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, a fost
contravenţionalizată într-o formă mai largă, fiind introdusă o nouă literă ţ) în cuprinsul art. 103 din lege. Astfel, în
mod unitar, această faptă este reglementată contravenţional în toată legislaţia electorală.
7
Spre exemplu, s-a impus intervenţia asupra:
- art. 49 lit. c) din nr. 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;
- art. 13 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2003 pentru exprimarea votului prin mijloace
electronice la referendumul naţional privind revizuirea Constituţiei;
- art. 103 lit. n) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale;
- art. 261 lit. r) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României;
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Au fost formulate o serie de observaţii şi propuneri, dintre care amintim incriminarea ca
infracţiune a faptei de a tipări, fără drept, buletine de vot deoarece produce prin ea însăşi o stare
de pericol grav pentru corectitudinea alegerilor sau a referendumului. Totodată, a fost precizat
faptul că verificarea listelor electorale utilizate la referendumuri sau alegeri nu poate oferi indicii
privind introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător, utilizarea
unei cărţi de alegător, a unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals.
2. De asemenea, a fost avizat favorabil, fără observaţii şi propuneri, proiectul de Lege
privind punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.
3. Ca urmare a solicitarii ministrului Afacerilor Externe, A.E.P. a formulat un punct de
vedere referitor la proiectul de Lege privind exercitarea prin corespondenţă a dreptului de vot
de către alegătorii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate. Observaţiile formulate se
referă la faptul că proiectul de lege menţionat nu asigură un nivel de protecţie a datelor cu
caracter personal conform exigenţelor stabilite de Legea nr. 677/2001. Totodată, este semnalat
faptul că nu este asigurată o garanţie adecvată a secretului şi libertăţii votului exprimat prin
corespondenţă. Proiectul de lege nu se adresează suficient mecanismelor de protecţie a
corectitudinii scrutinului şi de prevenire a fraudelor. Evidenţiind lacunele proiectului de lege în
discuţie şi ale sistemului de vot prin corespondenţă, în general, Autoritatea Electorală
Permanentă propune Ministerului Afacerilor Externe analizarea posibilităţii derulării unor
proiecte-pilot privind votul electronic la distanţă pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate,
arătând că această modalitate de vot ar permite sincronizarea cu actualele tendinţe de adoptare a
unor soluţii moderne în domeniul electoral, aplicabile la toate tipurile de scrutin şi, în acelaşi
timp, mult mai convenabile sub aspectul costurilor.

Secţiunea 3. Elaborarea documentelor de politici publice
La solicitarea Ministerului Justiţiei, Autoritatea Electorală Permanentă a elaborat o serie
de propuneri pentru Planul naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei Naţionale
Anticorupţie.

- art. 21 lit. n) şi r) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul
European;
- art. 50 lit i) şi m) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei
publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.
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În anul 2011, Ministerul Justiţiei a iniţiat un grup de lucru pentru elaborarea noii Strategii
Naţionale Anticorupţie. Obiectivele majore ale acestei strategii, aşa cum au fost definite de către
iniţiatori, constau în stabilitatea cadrului legislativ şi instituţional anticorupţie, creşterea
capacităţii instituţiilor publice de a pune efectiv în aplicare măsurile preventive şi asumarea de
către conducătorii instituţiilor publice a problematicii integrităţii la nivelul organizaţiei.
Strategia îşi propune să asigure sinergia demersurilor anticorupţie interne cu cele
întreprinse pe plan internaţional, inclusiv în ceea ce priveşte pregătirea celei de-a patra runde de
evaluare GRECO 8 privind prevenirea corupţiei în cadrul adunărilor parlamentare şi în sistemul
judiciar.
Obiectivul specific 1.3. al Strategiei Naţionale Anticorupţie se referă la creşterea
transparenţei finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale. Pentru atingerea acestui
obiectiv au fost propuse următoarele măsuri:
1. completarea cadrului legislativ privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor
electorale, în concordanţă cu recomandările GRECO;
2. creşterea capacităţii administrative de control a AEP prin asigurarea resurselor necesare;
3. organizarea periodică de către AEP a unor sesiuni de formare pentru reprezentanţii
partidelor politice.
Faţă de cele de mai sus, Autoritatea Electorală Permanentă a formulat si a transmis
Ministerului Justiţiei următoarele propuneri:
- referitor la implementarea primei măsuri, s-a solicitat majorarea bugetului Autorităţii
Electorale Permanente cu suma de 40.000 USD, necesară pentru realizarea, în colaborare cu
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare a proiectului intitulat „.Asistenţă pentru
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) şi administraţia publică locală din România pentru
implementarea celor mai bune practici în managementul proceselor electorale” care are ca scop,
printre altele, furnizarea de consultanţă internaţională pentru implementarea recomandărilor
GRECO în materia finanţării activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale;
- totodată, pentru implementarea măsurilor referitoare la creşterea capacităţii
administrative de control a Autorităţii Electorale Permanente, precum şi la organizarea periodică
a unor sesiuni de formare pentru reprezentanţii partidelor politice, a fost propusă suplimentarea
schemei de personal a Autorităţii Electorale Permanente cu un număr de 11 posturi.
Demersurile sus-menţionate s-au concretizat, la începutul anului 2012, în proiectul
Hotărârii de Guvern privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2012-2015.
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Capitolul II. Legătura cu Parlamentul
În conformitate cu prevederile art. 21 lit. l) şi m) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Autorităţii Electorale Permanente, activitatea instituţiei privind legătura cu
Parlamentul a constat în:
a) monitorizarea şi constituirea unei baze de date cu proiectele de lege şi propunerile
legislative intrate în procedură legislativă;
b) formularea de propuneri şi observaţii, la solicitarea Departamentului pentru relaţia cu
Parlamentul din cadrul Guvernului, referitoare la iniţiativele legislative care urmau să
intre în dezbaterea Parlamentului;
c) participarea la prezentarea şi susţinerea proiectelor de legi în materie electorală în plenul
celor două Camere ale Parlamentului;
d) participarea la toate şedinţele comisiilor de specialitate ale Parlamentului în cadrul cărora
au fost dezbătute proiectele de legi în materie electorală şi prezentarea, la cererea
membrilor acestor comisii, a punctului de vedere al Autorităţii Electorale Permanente;
e) elaborarea răspunsurilor la întrebările şi interpelările parlamentarilor.
Secţiunea 1. Procedura legislativă la Camera Deputaţilor şi la Senat
În anul 2011, la Camera Deputaţilor şi la Senat au fost dezbătute mai multe propuneri
legislative 9 privind modificări şi completări ale actelor normative din domeniul electoral sau
conţinând prevederi cu trimitere la domeniul electoral. Dintre propunerile care au parcurs toate
etapele procedurii legislative, 5 au fost admise 10.
Aceste propuneri au fost monitorizate, fiind întocmite săptămânal şi transmise
preşedintelui, vicepreşedinţilor şi secretarului general ai Autorităţii Electorale Permanente

9

37 de propuneri înregistrate în anul 2011 şi 5 care şi-au continuat procedura legislativă din anul 2010.
Propunerea legislativă pentru modificarea art. 97 din Legea nr. 267/2004 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale devenită Legea nr. 129/2011,
Propunerea legislativă pentru modificarea art.56 şi art.71 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată devenită Legea nr. 13/2012,
Proiectul de Lege 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, aflat în acest moment în stadiul de promulgare
Proiectul de Lege privind plata de către Autoritatea Electorală Permanentă a cotizaţiei anuale de membru cu
drepturi depline al Asociaţiei Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO), devenit Legea nr. 202/2011,
Proiectul de Lege pentru completarea art.12 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor
politice şi a campaniilor electorale devenit Legea nr. 124/2011.
10

14

informări privind iniţiativele în domeniul electoral aflate în procedură legislativă la Camera
Deputaţilor şi Senat.
De asemenea, la solicitarea Guvernului, au fost formulate 24 de răspunsuri cu observaţii
şi propuneri privind iniţiativele aflate în procedură legislativă, după cum urmează:
•

1 răspuns privind modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi
desfăşurarea referendumului 11;

•

8 răspunsuri privind modificarea şi completarea 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 12;

•

3 răspunsuri privind modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale 13;

11

Proiect de Lege pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea
referendumului (PL-x 332/2011);
12
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art. 48 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei
Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind
Statutul aleşilor locali (PL-x 334/2011);
Proiect de Lege pentru modificarea art. 48 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a
Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali (PL-x
339/2011);
Propunere legislativă pentru modificarea Legii 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 şi a Legii nr.
96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, cu modificările şi completările ulterioare (PL-x 409/2011);
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată
în M.Of. nr. 763/12 noiembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare şi a 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 M.Of. nr.196/13 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare
(PL-x 661/2011);
Proiect de Lege privind modificarea 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 (PL-x 757/2011);
Proiect de Lege pentru completarea art. 48 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a
Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali (PL-x
776/2011);
Propunerea legislativă pentru completarea art. 48 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a
Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali (Bp.
450/2011);
Propunerea legislativă privind modificarea 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 (Bp.
469/2011);
13
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale (PL-x 540/2011);
Propunere legislativă pentru modificarea Legii 215/2001 a administraţiei publice locale (PL-x 554/2011);
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•

2 răspunsuri privind modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul
aleşilor locali 14;

•

3 răspunsuri privind modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale 15;

•

1 răspuns privind modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea
activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale 16;

•

1 răspuns privind modificarea şi completarea Legii partidelor politice nr. 14/2003 17;

•

1 răspuns privind modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul
funcţionarului public parlamentar 18;

•

3 răspunsuri privind proiectele unor noi legi propuse de către parlamentari 19;

•

1 răspuns privind modificarea şi completarea Legii nr. 379/2003 privind regimul
mormintelor şi operelor comemorative de război 20

Membrii Direcţiei legislaţie şi legătura cu Parlamentul au participat, alături de domnul
vicepreşedinte Marian Muhuleţ, la dezbaterile celor două Camere ale Parlamentului şi la
şedinţele comisiilor de specialitate ale acestora.

Propunere legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 30 din Legea administraţiei publice nr. 215/2001,
republicată (PL-x 500/2011);
14
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali (PL-x 539/2011);
15
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale (L 756/2011);
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67 din 25 martie 2004 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale republicată (L 773/2011);
Propunere legislativă pentru modificarea art. 97 din Legea nr. 267/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale (PL-x 217/2011);
16
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii
partidelor politice şi a campaniilor electorale (L 711/2011);
17
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 14 din 9.01.2003 - Legea partidelor politice
(Bp. 539/2011)
18
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar (PL-x
343/2011);
19
Proiect de Lege privind introducerea cotei obligatorii de reprezentare politică a femeilor în Parlamentul României
(PL-x 333/2011);
Proiect de Lege privind examinarea psihologică şi psihiatrică a celor care candidează pentru obţinerea de funcţii de
demnitate publică, în administraţia locală sau care ocupă funcţii de înalt funcţionar public sau îndeplinesc calitatea
de secretar general, secretar de stat sau ministru în cadrul ministerelor (PL-x 345/2011);
Proiect de Lege privind reglementarea activităţilor de lobby în România (PL-x 739/2011);
20
Propunere legislativă pentru completarea art. 48 din Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor
comemorative de război (Bp 536/2011).
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Secţiunea 2. Întrebările şi interpelările parlamentarilor
În cursul anului 2011, au fost formulate răspunsuri la întrebările şi solicitările de
informaţii adresate Preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente de către parlamentari şi de
comisiile de specialitate ale celor două Camere ale Parlamentului.
Astfel, prin adresa înregistrată la Camera Deputaţilor cu nr. 7309/2011, d-na Mariana
Câmpeanu, deputat P.N.L., a solicitat informaţii referitoare la proiectul privind informatizarea
secţiilor de votare iniţiat de AEP, respectiv condiţiile tehnice în care a fost elaborată aplicaţia
software folosită în cadrul proiectului, existenţa unei comisii de omologare a aplicaţiei, accesul
la datele tehnice ale aplicaţiei etc. Pe lângă informaţiile de natură tehnică solicitate, în răspunsul
cu nr. 5040 din 7.10.2011 s-a precizat faptul că proiectul menţionat a fost pilotat la alegerile
parlamentare parţiale organizate în anii 2010 şi 2011, prilej cu care acesta şi-a dovedit
eficacitatea şi, de aceea, Autoritatea Electorală Permanentă recomandă utilizarea lui la nivel
naţional şi la toate tipurile de scrutin. În acest sens, sunt necesare modificări legislative, dar şi
alocarea resurselor logistice şi financiare corespunzătoare. Totodată, s-a menţionat faptul că
proiectul Autorităţii Electorale Permanente a fost prezentat în detaliu membrilor Comisiei pentru
Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţiilor din Camera Deputaţilor.
Prin adresa înregistrată la Senatul României cu nr. 2057 din 9. 06. 2011, a fost transmisă
Autorităţii Electorale Permanente întrebarea d-lui Vasile Nedelcu, senator, referitoare la situaţia
financiară a bannerelor candidaţilor la primăria municipiului Călaraşi, la care s-a formulat
răspunsul cu nr. 3361 din 20. 06. 2011.
Ca urmare a solicitării cu nr. 3309 din 9. 06. 2011, Direcţia a întocmit şi a transmis
preşedintelui Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din Camera Deputaţilor, situaţia
centralizată a contravenţiilor constatate şi sancţiunilor aplicate de către reprezentanţii
Autorităţii Electorale Permanente în perioada 2004-2010, în cadrul activităţilor de control
electoral şi de control al finanţării partidelor politice şi al campaniilor electorale.
Secţiunea 3. Controlul parlamentar asupra activităţii Autorităţii Electorale
Permanente
În data de 31. 05. 2011, domnul Marian Muhuleţ, vicepreşedinte al Autorităţii Electorale
Permanente, a prezentat în cadrul celor două Camere ale Parlamentului, reunite în şedinţă
comună, rapoartele elaborate de Autoritatea Electorală Permanentă, respectiv :
•

Raportul asupra activităţii Autorităţii Electorale Permanente pe perioada 15 iulie 2004 –
31 decembrie 2005;
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•

Raportul asupra activităţii Autorităţii Electorale Permanente pe anul 2006;

•

Raportul asupra activităţii Autorităţii Electorale Permanente pe anul 2007;

•

Raportul asupra activităţii Autorităţii Electorale Permanente din anul 2008;

•

Raportul asupra organizării şi desfăşurării alegerilor membrilor din România în
Parlamentul European din 25 noiembrie 2007;

•

Raportul asupra organizării şi desfăşurării referendumului naţional privind introducerea
votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României din 25 noiembrie
2007;

•

Raportul asupra organizării şi desfăşurării referendumului naţional din 19 mai 2007;

•

Raportul asupra organizării şi desfăşurării alegerilor autorităţilor administraţiei publice
locale din iunie 2008;

•

Raportul asupra organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat
din 30 noiembrie 2008;

•

Raportul asupra organizării şi desfăşurării referendumului naţional din 22 noiembrie
2009;

•

Raportul asupra organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Preşedintele României din
anul 2009;

•

Raportul asupra organizării şi desfăşurării alegerilor membrilor din România în
Parlamentul European din 7 iunie 2009.

Rapoartele au fost dezbătute şi adoptate de cele două Camere ale Parlamentului.
Capitolul III. Organizarea şi funcţionarea Biroului Electoral Central
la alegerile parlamentare parţiale din data de 21. 08. 2011
Directorul Direcţiei Legislaţie şi legătura cu Parlamentul a asigurat coordonarea
personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central la alegerile parţiale pentru Camera
Deputaţilor desfăşurate în Circumscripţia Electorală nr. 29 - judeţul Neamţ, Colegiul uninominal
nr. 6, şi în Circumscripţia Electorală nr. 26 - judeţul Maramureş, Colegiul uninominal nr. 2, în
data de 21. 08. 2011. Alţi angajaţi ai instituţiei au asigurat personalul tehnic auxiliar al Biroului
Electoral Central .
În cadrul activităţilor specifice desfăşurate au fost elaborate hotărârile şi deciziile
Biroului Electoral Central 21, precum şi corespondenţa cu diverse persoane fizice şi juridice, au
21

Hotărâre BEC nr. 1 din data de 10 iulie 2011 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor
electorale constituite la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia electorală nr. 29 - judeţul
Neamţ, Colegiul uninominal nr. 6 şi Circumscripţia electorală nr. 26 - judeţul Maramureş, Colegiul uninominal nr. 2
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fost luate măsurile necesare pentru întocmirea proceselor-verbale privind rezultatele finale ale
alegerilor şi pentru publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi s-au
transmis Camerei Deputaţilor documentele necesare în vederea validării mandatelor deputaţilor
declaraţi aleşi.

Hotărâre BEC nr. 2 din data de 21 iulie 2011 privind modalitatea de atribuire a mandatului la alegerile parţiale
pentru Camera Deputaţilor din 21 august 2011
Hotărâre BEC nr. 3 din data de 1 august 2011 privind interpretarea dispoziţiilor art. 16. alin. (11) din Legea nr.
35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare
Decizia BEC nr. 1/D din data de 11 iulie 2011 pentru admiterea protocolului de constituire a Alianţei Electorale
"Uniunea Social Liberală"
Decizia BEC nr. 2/D din data de 11 iulie 2011 privind datele la care expiră termenele prevăzute în Programul
calendaristic pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile pentru Camera Deputaţilor
care vor avea loc în Circumscripţia electorală nr. 29 - judeţul Neamţ, Colegiul uninominal nr. 6 şi Circumscripţia
electorală nr. 26 - judeţul Maramureş, Colegiul uninominal nr. 2, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2011
Decizia BEC nr. 3/D din data de 21 iulie 2011 privind documentele pe care competitorii electorali trebuie să le
depună în vederea înregistrării candidaturilor la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor din 21 august 2011
Decizia BEC nr. 4/D din data de 3 august 2011 privind procedura de acreditare a observatorilor interni la
alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor care vor avea loc în Circumscripţia Electorală nr. 29 - jud. Neamţ,
Colegiul uninominal nr. 6 şi în Circumscripţia Electorală nr. 26 - jud. Maramureş, Colegiul uninominal nr. 2, în data
de 21 august 2011
Decizia BEC nr. 5/D din data de 3 august 2011 privind modalitatea de completare a birourilor electorale ale
secţiilor de votare la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor care vor avea loc în Circumscripţia Electorală nr.
29 - jud. Neamţ, Colegiul uninominal nr. 6 şi în Circumscripţia Electorală nr. 26 - jud. Maramureş, Colegiul
uninominal nr. 2 în data de 21 august 2011
Decizia BEC nr. 6/D din data de 3 august 2011 privind unele măsuri pentru buna desfăşurare a votării la alegerile
parţiale pentru Camera Deputaţilor care vor avea loc în Circumscripţia Electorală nr. 29 - jud. Neamţ, Colegiul
uninominal nr. 6 şi în Circumscripţia Electorală nr. 26 - jud. Maramureş, Colegiul uninominal nr. 2 în data de 21
august 2011
Decizia BEC nr. 7/D din data de 3 august 2011 privind normele tehnice de completare şi verificare, precum şi
circuitul proceselor-verbale întocmite la nivelul secţiilor de votare la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor
care vor avea loc în Circumscripţia Electorală nr. 29 - jud. Neamţ, Colegiul uninominal nr. 6 şi în Circumscripţia
Electorală nr. 26 - jud. Maramureş, Colegiul uninominal nr. 2 în data de 21 august 2011
Decizia BEC nr. 8/D din data de 3 august 2011 privind operaţiunile tehnice ce se vor realiza pentru centralizarea
datelor referitoare la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia Electorală nr. 29 - jud. Neamţ,
Colegiul uninominal nr. 6 şi în Circumscripţia Electorală nr. 26 - jud. Maramureş, Colegiul uninominal nr. 2 din data
de 21 august 2011
Decizia BEC nr. 9/D din data de 15 august 2011 privind acreditarea S.C.Grupul de Studii Sociale 2000 S.R.L.
pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne
Decizia BEC nr. 12/D din data de 19 august 2011 privind acreditarea S.C. NORD-VEST RESEARCH S.R.L.
pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne
Decizia BEC nr. 10/D din data de 16 august 2011 privind acreditarea S.C.Megatronic Word Production S.R.L.
pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne
Decizia BEC nr. 11/D din data de 17 august 2011 privind transmiterea spre competentă soluţionare către Biroul
Electoral de Circumscripţie al Judeţului Neamţ a contestaţiei Organizaţiei Judeţene Neamţ a Partidului Democrat
Liberal privind completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare la alegerile parţiale pentru Camera
Deputaţilor din Circumscripţia electorală nr. 29 - judeţul Neamţ, Colegiul uninominal nr. 6 din data de 21 august
2011

19

Capitolul IV. Soluţionarea cererilor, memoriilor şi petiţiilor
şi a solicitărilor de informaţii de interes public
În anul 2011, au fost soluţionate 53 de memorii, petiţii şi cereri aparţinând cetăţenilor, al
căror obiect este detaliat în următorul tabel:
Nr.

Probleme care au făcut obiectul cererilor cetăţenilor

Scris

Verbal

crt.
1.

Drepturile electorale ale deţinuţilor

1

-

2.

Condiţii candidatură

15

19

3.

Propunere de modificare a legislaţiei electorale

2

-

4.

Durata de păstrare a materialelor votării

1

3

5.

Durata de păstrare a listelor electorale

1

2

6.

Solicitare adeverinţă europarlamentar

1

-

7.

Modelul listelor actualizate cu membrii partidelor politice

2

1

8.

Finanţare campanie electorală

1

-

9.

Solicitare adeverinţă înscriere în listele electorale

1

-

10.

Birouri electorale

1

-

1

-

1

-

28

25

11.
12.

Actualizarea informaţiilor afişate pe pagina de internet AEP
privind partidele politice
Participarea la alegeri de către organizaţii ale cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale
TOTAL

De asemenea, a soluţionat 8 cereri aparţinând partidelor politice, după cum urmează :

Nr.

Probleme care au făcut obiectul solicitărilor partidelor

crt.

politice

1.
2.

Obiecţiuni şi recomandări cu privire la proiectul de Cod
electoral
Completarea birourilor electorale cu reprezentanţii partidelor
politice

20

Scris

Verbal

2

-

1

-

Aplicarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor
3.

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi

1

-

1

-

2

-

1

-

8

-

completările ulterioare
4.

Reprezentarea legală a partidelor politice
Observaţii cu privire la propunerile de modificare a Legii nr.
334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a

5.

campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare

6.

Modelul listelor actualizate cu membrii partidelor politice
TOTAL

La acestea se adaugă un număr de 33 de răspunsuri la solicitările de informaţii de interes
public, formulate în baza Legii nr. 544/2001:
Număr total de solicitări scrise

5

Număr total de solicitări

1

scrise

pe

domenii

activitate

1. Solicitare de informaţii de interes public din
de Registrul partidelor politice
2. Solicitare de informaţii de interes public liste

1

electorale
3. Solicitare informaţii cu privire la stadiul

2

proiectului Codului electoral
4. Solicitare informaţii adeverinţe eliberate de
AEP cetăţenilor români care doresc să candideze

1

la alegerile locale din alte state UE
Număr total de solicitări verbale

28

Număr total de solicitări

11

verbale
activitate

pe

domenii

1. aplicarea legislaţiei electorale
de 2. finanţarea campaniei electorale

8

7. constituirea birourilor electorale

5

8. diverse

4
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Capitolul VI. Alte activităţi
1.Verificarea cazurilor de vot multiplu la alegerile pentru Parlamentul European
din anul 2009
Şi pe parcursul anului 2011, Autoritatea Electorală Permanentă a sprijinit organele de
poliţie şi de urmărire penală prin furnizarea documentelor solicitate de acestea, precum şi prin
sondarea bazei de date constituite ca urmare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul
2009. Au fost soluţionate 65 de adrese având ca obiect săvârşirea infracţiunii de vot multiplu la
alegerile din data de 7 iunie 2009, transmise de inspectoratele de poliţie judeţene, judecătorii,
tribunale judeţene, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, Parchetul de pe lângă Curtea de
Apel Bucureşti.
De asemenea, s-au primit 150 de rezoluţii de neîncepere a urmării penale privind
infracţiunile de vot multiplu săvârşite la alegerile din data de 7 iunie 2009.
2.Pe parcursul anului 2011, reprezentanţii AEP au participat la o serie de conferinţe,
seminarii şi mese rotunde pe teme electorale.
Una dintre temele de larg interes abordate în anul 2011 atît de către politicienii români,
cât şi de organismele internaţionale de profil a fost promovarea participării femeilor la viaţa
politică. La data de 31. 03. 2011, la invitaţia doamnei Sulfina Barbu, deputat şi iniţiator al
Proiectului de Lege privind introducerea cotei obligatorii de reprezentare politică a femeilor în
Parlamentul României, reprezentantul AEP a participat la masa rotundă cu tema „Cu bărbaţii
despre cota femeilor”.
La invitaţia UNDP-România, directorul Direcţiei Legislaţie şi legătura cu Parlamentul a
participat în perioada 15-17 noiembrie 2011 la Forumul Regional cu tema „Încurajarea
participării egale la luarea deciziilor” organizat de către Centrul Regional Bratislava al
Programului pentru Dezvoltare al Naţiunilor Unite (UNDP) şi Guvernul Japoniei, în colaborare
cu Guvernul Turciei. Cu acest prilej, participanţii au dobândit informaţii şi instrumente esenţiale
pentru crearea politicilor privind participarea politică a femeilor, participarea la procesele
electorale şi participarea la luarea deciziilor în cadrul administraţiei publice; de asemenea,
participanţii au fost informaţi cu privire la inţiative de succes şi studii de caz inovative având ca
scop promovarea participării femeilor la guvernare, cu posibilitatea de a fi reproduse în ţările
participanţilor şi au identificat noi oportunităţi de comunicare prin intermediul reţelelor de tip
iKNOW Politics şi al parteneriatelor în domeniu.
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În data de 21. 11. 2011, Autoritatea Electorală Permanentă a organizat, în parteneriat cu
Sistemul ONU în România şi cu Ambasada Confederaţiei Elveţiene la Bucureşti, conferinţa cu
tema „Femei în Politică”. ,.
Codul electoral a constituit subiectul mai multor mese rotunde organizate atât de către
Autoritatea Electorală Permanentă, cât şi de alte foruri interesate. În data de 25 ianuarie 2011, a
avut la sediul central al AEP o întâlnire cu reprezentanţii partidelor politice în cadrul căreia au
fost prezentate principalele prevederi ale proiectului de lege electorală. La eveniment au
participat domnul Marian Muhuleţ, vicepreşedinte al Autorităţii Electorale Permanente, şi
directorul Direcţiei legislaţie şi legătura cu Parlamentul.
De asemenea, în data de 6. 05. 2011, reprezentanţii Direcţiei Legislaţie şi legătura cu
Parlamentul au participat la întâlnirea cu tema „Reprezentare politică şi cultură participativă în
România”, organizată de Universitatea Ovidius din Constanţa, prilej cu care au fost prezentate
principalele prevederi ale proiectului de lege electorală.
„Transparenţă şi anticorupţie în finanţarea activităţii partidelor politice şi a
campaniilor electorale” s-a intitulat tema masei rotunde organizate de Programul Naţiunilor
Unite pentru Dezvoltare şi Autoritatea Electorală Permanentă, în data de 14 . 12. 2011, la care au
participat, alături de alţi reprezentanţi ai AEP, doi membri ai Direcţiei Legislaţie şi legătura cu
Parlamentul.
3.Participarea la întrunirile grupurilor de lucru interinstituţionale
Directorul Direcţiei Legislaţie şi legătura cu Parlamentul a luat parte la întrunirile
grupului de lucru constituit pentru elaborarea „Proiectului de Lege privind exercitarea prin
corespondenţă a dreptului de vot de către alegătorii români cu domiciliul sau reşedinţa în
străinătate”, desfăşurate sub coordonarea Ministerului Afacerilor Externe.
De asemenea, în perioada 13. 09 – 20. 11. 2011, doi reprezentanţi ai Direcţiei au
participat la întâlnirile grupului de lucru pentru „Planul naţional de acţiune pentru implementarea
Strategiei Naţionale Anticorupţie”, constituit sub coordonarea Ministerului Justiţiei.
Doi membri ai Direcţiei au participat la grupul de lucru pentru elaborarea „Proiectului de
Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii
partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată”, în cadrul proiectului intitulat
„.Asistenţă pentru Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) şi administraţia publică locală din
România pentru implementarea celor mai bune practici în managementul proceselor electorale”,
derulat de AEP în parteneriat cu UNDP.
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III. LOGISTICĂ ELECTORALĂ
Pe parcursul anului 2011, la nivelul Direcţiei Logistică Electorală s-au derulat unele
proiecte care pot fi catalogate drept ambiţioase, având în vedere complexitatea, dar şi resursele
umane existente. Dintre acestea, actualizarea colegiilor uninominale reprezintă doar un exemplu,
o etapă esenţială în parcursul instituţional către un management electoral integrat, în care
Autoritatea Electorală Permanentă să se afirme ca un cert furnizor de informaţii cu caracter
electoral, de soluţii nu doar tehnice, ci şi privind reglementarea procesului electoral şi de ce nu,
ca un veritabil centru de comandă al pregătirii, organizării şi derulării evenimentelor electorale.
Sintetic, principalele activităţi derulate în anul 2011 sunt următoarele:
- actualizarea Registrului secţiilor de votare cuprinzând delimitarea şi numerotarea
secţiilor de votare de pe teritoriul României, respectiv actualizarea delimitării colegiilor
uninominale;
- monitorizarea materialelor şi a dotărilor specifice secţiilor de votare (logistica
electorală), precum şi a modului de păstrare a acestora între perioadele electorale;
- monitorizarea asigurării fondurilor necesare organizării şi desfăşurării alegerilor
parţiale, precum şi asigurarea transparenţei cheltuielilor efectuate cu prilejul pregătirii,
organizării şi derulării alegerilor parţiale;
- sprijinirea alegerilor parţiale organizate şi desfăşurate în anul 2011;
- alte activităţi privind buna desfăşurare a activităţii Autorităţii Electorale Permanente
(control intern managerial, arhivare documente, sprijinire elaborare proiecte de acte normative
etc.).
A) Activităţi privind actualizarea colegiilor uninominale, respectiv a Registrului
secţiilor de votare cuprinzând delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare de pe teritoriul
României
Una dintre priorităţile Direcţiei Logistică Electorală pentru anul 2011 a constituit-o
realizarea operaţiunilor de actualizare a delimitării colegiilor uninominale, respectiv a
Registrului secţiilor de votare cuprinzând delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare de pe
teritoriul României, prevăzute de art. 12 alin (2), respectiv art. 18 alin. (1) din Legea nr. 35/2008,
cu modificările şi completările ulterioare.
Un management eficient al operaţiunilor electorale implică obligatoriu o evidenţă
amănunţită a teritoriului şi populaţiei. Astfel, din punct de vedere al normelor electorale,
delimitarea teritoriului în unităţi şi subunităţi electorale (circumscripţii electorale, colegii
uninominale, secţii de votare) constituie cadrul organizatoric teritorial ce permite desfăşurarea
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votării, fiind distinctă faţă de organizarea în unităţi administrativ-teritoriale (judeţe, municipii,
oraşe, comune), chiar dacă în multe cazuri acestea sunt similare.
Criteriul teritorial de delimitare a corpului electoral are avantajul că utilizează un criteriu
fix (teritoriul), faţă de criteriul demografic (populaţia), ce reprezintă un factor mobil.
Atât evidenţa elementelor teritoriale, cât şi cea a populaţiei, respectiv a corpului electoral
(cetăţenii cu drept de vot) sunt importante, din combinarea acestora rezultând listele electorale
utilizate la secţiile de votare. În materie electorală, evidenţa elementelor teritoriale se realizează
îndeosebi prin intermediul Registrului secţiilor de votare administrat de către Autoritatea
Electorală Permanentă.
Trebuie menţionat, pe de o parte, faptul că evidenţa elementelor teritoriale cuprinse în
Registrul secţiilor de votare trebuie să fie administrată independent de cele din Registrul
electoral, chiar dacă ulterior prin corelarea acestora se obţin noi funcţionalităţi, iar pe de altă
parte întregul proces de colectare a datelor şi informaţiilor necesare trebuie să aibă un caracter de
continuitate, de permanenţă şi de legalitate. Delimitarea colegiilor uninominale trebuie realizată
de către un organ autonom şi imparţial pe baza unor criterii legale clare, unanim acceptate şi care
să permită respectarea principiului egalităţii voturilor, fără să favorizeze/discrimineze vreun
competitor electoral. Nu este indicat ca actualizarea sau modificarea delimitării colegiilor
uninominale sau a secţiilor de votare să se facă în preajma alegerilor, complexitatea operaţiilor
necesare impunând derularea unor actualizări periodice (lunare, trimestriale, anuale), dar şi
utilizarea unor instrumente moderne de determinare şi reprezentare a elementelor teritoriale şi
demografice (cartografiere digitală, tehnologii şi instrumente geospaţiale etc.).
În prezent, delimitarea secţiilor de votare se realizează la alegerile locale de către primari,
prin dispoziţie. La alegerile parlamentare, delimitarea secţiilor de votare se realizează de către
primari împreună cu prefecţii şi cu structurile teritoriale ale Direcţiei pentru Evidenţa
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (DEPABD), fără ca acestea să depăşească limitele
colegiilor uninominale pentru Camera Deputaţilor. Prefecţii comunică Autorităţii Electorale
Permanente delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare pentru a fi înregistrate în Registrul
secţiilor de votare.
Potrivit art. 18 alin. (5) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
secţiile de votare rămân fixe, făcând excepţie doar modificările ce necesită actualizarea (inclusiv
cele intervenite în structura şi/sau planul urbanistic al unităţilor administrativ-teritoriale) şi care
trebuie comunicate de prefecţi de îndată AEP.
Direcţia de logistică electorală are în vedere ca, prin derularea operaţiunilor de
actualizare a Registrului naţional al secţiilor de votare, să asigure date şi informaţii pentru:
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-

informarea alegătorilor, a competitorilor electorali, a autorităţilor publice cu atribuţii

în domeniul electoral cu privire la locul de desfăşurare a votării şi modul de arondare la secţiile
de votare;
-

alocarea fondurilor pentru organizarea şi desfăşurarea procesului electoral pe baza

unor estimări corecte a resurselor necesare la nivelul secţiilor de votare;
-

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

informaţiilor necesare actualizării colegiilor uninominale;
-

remedierea erorilor privind elementele teritoriale ce intră în componenţa delimitărilor

secţiilor de votare şi a colegiilor uninominale;
-

dezvoltarea unor instrumente logistice care să realizeze automatizat, pe baza unor

modele matematice, delimitarea secţiilor de votare şi a colegiilor uninominale;
-

monitorizarea condiţiilor, dotarea şi amenajarea secţiilor de votare, fundamentarea

propunerilor de îmbunătăţire a condiţiilor logistice etc.
Prima delimitare a colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a
Senatului a fost realizată conform dispoziţiilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 35/2008, cu
modificările şi completările ulterioare, prin adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 802/2008
conform Hotărârii Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 1/2008 (comisie
parlamentară special constituită pe baza proporţionalităţii reprezentării parlamentare).
Ulterior adoptării H.G. nr.
802/2008, au fost constatate erori
constând în omiterea arondării unor
artere ori segmente ale acestora,
imobile,

numere

administrative,

precum şi în scrierea greşită a
denumirii acestora. Unele dintre aceste
situaţii

au

fost

remediate

prin

publicarea în Monitorul Oficial al
României, Partea I, a unor rectificări 22 privind delimitarea colegiilor uninominale din 22 de
circumscripţii electorale. Totodată, ca urmare a operaţiunilor de actualizare a denumirii arterelor
şi a numerotării clădirilor, inclusiv a celor recente privind efectuarea recensământului populaţiei
şi al locuinţelor din România în anul 2011, în unele unităţi administrativ-teritoriale s-au făcut
importante modificări, îndeosebi în ceea ce priveşte nomenclatorul arterelor.

22

Rectificările la H.G. nr. 802/2008 au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 10
septembrie 2008, nr. 712 din 20 octombrie 2008, nr. 764 din 12 noiembrie 2008 şi nr. 802 din 28 noiembrie 2008
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Pe de altă parte, actualizarea delimitării colegiilor uninominale potrivit dispoziţiilor art.
12 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 se realizează de către Autoritatea Electorală Permanentă:
anual (în cazul în care au apărut modificări în structura, denumirea sau rangul unităţilor
administrativ-teritoriale), respectiv după fiecare recensământ al populaţiei (cu cel puţin 12 luni
înainte de alegerile parlamentare la termen).
În acest moment, operaţiunile curente de actualizare a colegiilor uninominale nu au în
vedere modificarea limitelor acestora, ci numai includerea, acolo unde a fost cazul, a elementelor
redenumite, a celor omise sau nou-înfiinţate. Cu alte cuvinte, se actualizează elemente ce ţin de
criteriul teritorial şi nu cele privind criteriul demografic.
În sensul celor mai sus menţionate, în anul 2011 s-a desfăşurat o serie de activităţi pentru
actualizarea elementelor aflate pe raza colegiilor uninominale. În acest sens, pentru
monitorizarea modificărilor intervenite în structura sau denumirea unităţilor şi/sau subunităţilor
administrativ-teritoriale, inclusiv omisiunile sau modificările arterelor de circulaţie (desfiinţare
totală sau parţială, schimbare denumire/tip, înfiinţare) şi realizarea actualizărilor necesare s-au
derulat mai multe operaţiuni, după cum urmează:
- s-au operat actualizările în nomenclatorul propriu privind localităţile în conformitate cu
legile de modificare a organizării teritoriale (înfiinţare comune, sate, modificare rang
administrativ etc.);
- s-a actualizat H.G. nr. 802/2008 în sensul că, în textul iniţial de 240 de pagini au fost
operate rectificările, publicate în Monitorul Oficial în anul 2008, însumând aproximativ 62 de
pagini;
- în conformitate cu art. 18 din Legea nr. 35/2008 s-a solicitat DEPABD din cadrul
Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI) furnizarea nomenclatoarelor actualizate ale
arterelor şi localităţilor utilizate în activităţile privind evidenţa populaţiei, starea civilă şi actele
de identitate;
- s-au analizat, s-au verificat şi s-au prelucrat în diferite modalităţi şi formate datele şi
informaţiile cuprinse în delimitările secţiilor de votare de la alegerile parlamentare din anul 2008
(Registrul secţiilor de votare), respectiv cele cuprinse în delimitările colegiilor uninominale
potrivit H.G. nr. 802/2008; de asemenea, s-au elaborat ori au fost îmbunătăţite instrumente şi
proceduri automatizate şi manuale asistate pentru verificările datelor şi informaţiilor obţinute;
- s-au conceput modalităţi proprii de atribuire a unor coduri unice alfanumerice pentru
localităţi şi artere, acestea fiind utilizate pentru compararea între elementele cuprinse în
delimitările secţiilor de votare, colegiile uninominale, respectiv nomenclatoarele oficiale privind
arterele şi localităţile şi s-au efectuat corecţiile necesare;
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- pentru Municipiul Bucureşti şi încă 26 de judeţe la care colegiile uninominale din
municipiul reşedinţă de judeţ au fost detaliate în H.G. nr. 802/2008 până la nivel de arteră au fost
puse la dispoziţie de către Autoritatea Electorală Permanentă toate datele şi informaţiile
necesare, instrucţiuni şi fişiere complete prelucrate conţinând denumirea şi tipul arterelor corect
transcrise şi s-au solicitat lămuriri în privinţa celor nou-înfiinţate, a celor omise, precum şi a
celor transcrise greşit. Totodată, în vederea actualizării Registrului secţiilor de votare au fost
solicitate tuturor instituţiilor prefectului nomenclatoarele stradale din unităţile administrativteritoriale;
- forma finală a colegiilor uninominale actualizate a fost publicată pe site-ul instituţiei în
vederea informării corecte şi complete a alegătorilor, a competitorilor politici, precum şi a altor
instituţii şi autorităţi publice.
Este demn de menţionat faptul că varianta propusă de către AEP este una inedită, în
sensul că este reliefată amănunţit atât organizarea administrativ-teritorială (în mediul urban până
la nivel de localităţi componente şi sate aparţinătoare, respectiv sate în mediul rural), cât şi
arterele de circulaţie sortate după tip şi în ordinea alfabetică a denumirii (în cele 26 de municipii
reşedinţă de judeţ şi Municipiul Bucureşti la care colegiile sunt detaliate până la nivel de arteră,
tronsoane ale acestora şi/sau imobile).
Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente privind actualizarea colegiilor uninominale
detaliază organizarea administrativ-teritorial a României, fapt ce nu s-a mai întâmplat de
aproximativ 45 de ani (!!!), de la momentul adoptării Legii nr. 2/1968 privind organizarea
administrativă a teritoriului.
Pe de altă parte, luând în considerare modificările legislative iniţiate în domeniul electoral
(legea comasării alegerilor), prin care era retrasă atribuţia AEP privind actualizarea colegiilor
uninominale, nu a mai fost publicată în anul 2011 o hotărâre proprie privind actualizarea
colegiilor uninominale, rezultatele operaţiunilor de actualizare a colegiilor uninominale urmând a
fi valorificate în cadrul activităţii comisiilor parlamentare însărcinate cu modificarea delimitării
acestora 23.
Ulterior, având în vedere faptul că proiectul de lege mai sus menţionat a fost declarat
neconstituţional 24, Autoritatea Electorală Permanentă şi-a îndeplinit atribuţia conferită de lege
23

În Monitorul Oficial al României nr.135 bis din 27 februarie 2012 a fost publicată Hotărârea nr.2/2012 pentru
aprobarea actualizării delimitării colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
24
Decizia 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
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publicând Hotărârea nr. 2 din 16 februarie 2012 pentru aprobarea actualizării delimitării
colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 135 bis din 27 februarie 2012.
În urma efectuării operaţiunilor de actualizare a colegiilor uninominale, respectiv a
Registrului secţiilor de votare se desprind următoarele concluzii:
-

se resimte lipsa unei legi care să prezinte actualizat şi detaliat organizarea

administrativ-teritorială, acest fapt afectând nu numai operaţiunile de organizare a procesului
electoral (delimitarea secţiilor de votare, a colegiilor uninominale, arondarea alegătorilor,
întocmirea şi actualizarea listelor electorale etc.), ci şi alte domenii aflate în legătură (evidenţa
populaţiei, atribuirea actelor de identitate, evidenţa cetăţenilor comunitari, efectuarea
recensământului etc.).

O altă problemă întâlnită o reprezintă utilizarea unor categorii care nu au fundamentare
legală adecvată (cătune, cartiere, zone etc.).
AEP a căutat să integreze informaţii privind elementele teritoriale din mai multe surse,
respectiv din mediul instituţional: Institutul Naţional de Statistică, Direcţia pentru Evidenţa
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară, instituţiile prefectului, autorităţile administraţiei publice locale, Poşta română (cod
poştal), precum şi din alte surse (cum ar fi spre exemplu, Google maps etc.).
Există numeroase erori şi discrepanţe între nomenclatoarele privind arterele şi/sau
localităţile administrate de diferite instituţii de la nivel central sau local.
Un procent îngrijorător de localităţi nu are întocmit nomenclator stradal (arterelor nu li sau atribuit tip şi denumire, iar imobilelor nu li s-au atribuit numere administrative), ori, deşi este
întocmit, acesta nu este oficial (adoptat prin hotărârea consiliului local).

29

În cazul iniţierii unei reorganizări administrativ-teritoriale este imperios necesar să se
înceapă de jos, de la nivelul 0, respectiv cu numerotarea administrativă a imobilelor, atribuirea
de denumiri arterelor.
Totodată, considerăm necesară stabilirea unor criterii clare după care să fie atribuit tipul
de arteră, crearea unui nomenclator oficial al acestora, respectiv înfiinţarea unui Registru
naţional al arterelor care să permită inclusiv avizarea atribuirii tipului şi denumirii arterelor.
Tipuri de „ARTERE” şi abrevieri utilizate
Nr. Abr.
crt.
1
Ale.

Tip arteră

Abr.

Tip arteră

Aleea

Nr.
crt.
11

Abr.

Tip arteră

Drumul

Nr.
crt.
21

Abr.

Tip arteră

Piaţeta

Nr.
crt.
31

Drm.

Ptă.

Tab.

Tabăra

2

Aut.

Autostrada

12

Fdc.

Fundacul

22

Ptn.

Pietonal

32

Trc.

Trecătoare

3

Bld.

Bulevardul

13

Fdt.

Fundătura

23

Pod.

Podul

33

Tre.

Trecerea

4

Cal.

Calea

14

Hot.

Hotarul

24

Prl.

Prelungirea

34

Ulc.

Ulicioara

5

Can.

Cantonul

15

Inl.

Inel

25

Şir.

Şirul

35

Ulţ.

Uliţa

6

Car.

Cartierul

16

Int.

Intrarea

26

Şos.

Şoseaua

36

Vad.

Vadul

7

Col.

Colonia

17

Mag.

Magistrala

27

Spl.

Splaiul

37

Var.

Varianta

8

Cpx.

18

Prc.

Parcul

28

Str.

Strada

Cte.

Complex de
agrement
Curtea

9

19

Psj.

Pasajul

29

Std.

Stradela

10

Cva.

Cvartalul

20

Pţa.

Piaţa

30

Sub

Suburbia

Au fost analizate şi prelucrate 94.746 de artere şi 16.942 de unităţi administrativteritoriale (12.487 sate, 476 sate ce aparţin oraşelor/municipiilor, 786 localităţi componente).
În cadrul celor 26 de judeţe plus Municipiul Bucureşti, în care delimitarea colegiilor
uninominale s-a realizat până la nivel de artere, s-au verificat 19.733 de artere, fiind identificate
2.257 de artere omise din HG nr. 802/2008, precum şi erori de tip sau de transcriere a denumirii.
Situaţia arterelor omise sau transcrise eronat
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Relevantă pentru actualizarea elementelor teritoriale cuprinse în delimitarea colegiilor
uninominale este şi dinamica reorganizării administrativ-teritoriale (înfiinţare, desfiinţare sau
redenumire unităţi administrativ-teritoriale, schimbare rang administrativ etc.).
Din acest punct de vedere, se constată o scădere accelerată a acestor situaţii faţă de
momentul de referinţă al actualizării colegiilor uninominale, respectiv momentul adoptării H.G.
nr. 802/2008 şi îndeosebi faţă de momentul de vârf din anul 2004.
An UAT înfiinţate Schimbare tip (rang) UAT
2 comune au devenit oraşe
2000 9 oraşe au devenit municipii
3 oraşe au devenit municipii
2001 15 comune
3 comune au devenit oraşe
1 oraş a devenit municipiu
2002
7 comune au devenit oraşe
2003 38 comune
6 oraşe au devenit municipii
37 comune au devenit oraşe
2004 140 comune
4 comune au devenit oraşe
2005 29 comune
1 comună a devenit oraş
2006 4 comune
2007 2 comune
2008 4 comune
2010 1 comună

Situaţia comunelor nou-înfiinţate
(2000-2010)

Situaţia modificărilor de rang al
unităţilor administrativ-teritoriale
(2000-2010)
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Situaţia reorganizărilor administrativ-teritoriale în perioada 2008-2011
Organizarea unor
unităţi/subunităţi
administrativ-teritoriale
Înfiinţarea comunei Bucovăţ
(judeţul Timiş)

Modalitate

Structura actuală a unităţilor
administrative-modificate

Act normativ

Prin reorganizarea
comunei Remetea
Mare (judeţul Timiş).

Comuna Bucovăţ cu satele Bucovăţ ® şi
Bazoşu Nou
Comuna Remetea Mare cu satele
Remetea Mare ® şi Ianova
Comuna Toboliu cu satele Toboliu ® şi
Cheresig
Comuna Girişu de Criş cu satele Girişu
de Criş ® şi Tărian
Comuna Otelec cu satele Otelec ® şi
Iohanisfeld
Comuna Uivar cu satele Uivar ®,
Pustiniş, Răuţi şi Sânmartinu Maghiar.
Comuna Suhurlui cu satul Suhurlui ®
Comuna Rediu cu satele Rediu® şi
Plevna.
Comuna Drăgăneşti cu satele Drăgăneşti
®, Belejeni, Grădinari, Livada Beiuşului,
Mizieş, Păcăleşti, Păntăşeşti, Şebiş,
Talpe şi Ţigăneştii de Beiuş.
Comuna Racşa cu satele Racşa ® şi
Racşa-Vii.
Comuna Oraşu Nou cu satele Oraşu Nou
®, Oraşu Nou-Vii, Prilog, Prilog-Vii şi
Remetea Oaşului
Oraşul Ovidiu cu localitatea componentă
Ovidiu ® şi satele Poiana şi Culmea.

Legea nr. 374/2007
(M. Of. nr.11 din
07.01.2008)

Înfiinţarea comunei Toboliu
(judeţul Bihor)

Prin reorganizarea
comunei Girişu de
Criş (judeţul Bihor).

Înfiinţarea comunei Otelec
(judeţul Timiş)

Prin reorganizarea
comunei Uivar
(judeţul Timiş).

Înfiinţarea comunei Suhurlui Prin reorganizarea
(judeţul Galaţi)
comunei Rediu
(judeţul Galaţi).
Înfiinţarea satului Păcăleşti, Prin reorganizarea
comuna Drăgăneşti (judeţul comunei Drăgăneşti
Bihor)
(judeţul Bihor).
Înfiinţarea comunei Racşa
(judeţul Satu Mare)

Prin reorganizarea
comunei Oraşu Nou
(judeţul Satu Mare)

Înfiinţarea satului Culmea,
Prin reorganizarea
oraşul Ovidiu (judeţul
Oraşului Ovidiu
Constanţa)
(judeţul Constanţa)
Modificarea structurii unor unităţi/subunităţi
Structura actuală a unităţilor
administrativ-teritoriale
administrative-modificate
Satul Fânaţele Mădăraşului din comuna Band (judeţul Comuna Band cu satele Band ®,
Mureş), trece în componenţa comunei Mădăraş
Drăculea Bandului, Fânaţe, Iştan-Tău,
(judeţul Mureş)
Mărăşeşti, Negrenii de Câmpie, Oroiu,
Petea, Ţiptelnic, Valea Mare şi Valea
Rece
Comuna Mădăraş cu satele Mădăraş ®
şi Fânaţele Mădăraşului
Modificarea denumirii unor unităţi/subunităţi
Denumirea şi structura actuală a
administrativ-teritoriale
unităţilor administrative-modificate
Schimbarea denumirii comunei Brazii (judeţul
Comuna Răduleşti (judeţul Ialomiţa) cu
Ialomiţa)
satele Brazii ®, Movileanca, Răsimnicea
Schimbarea denumirii satului Satu Nou din comuna
Racu (judeţul Harghita) în Gârciu

Comuna Racu (judeţul Harghita) cu
satele Racu ® şi Gârciu

Legea nr. 375/2007
(M. Of. nr.11 din
07.01.2008)
Legea nr. 108/2008
(M. Of. nr.374 din
16.05.2008)
Legea nr. 110/2008
(M. Of. nr.374 din
16.05.2008)
Legea nr. 181/2008
(M. Of. nr.710 din
20.10.2008)
Legea nr. 86/2010
(M. Of. nr.342 din
21.05.2010)
Legea nr. 48/2011
(M. Of. nr.245 din
07.04.2011)
Act normativ
Legea nr. 217/2011
(M. Of. nr.842 din
28..2011)

Act normativ
Legea nr. 150/2011
(M. Of. nr.482 din
07.07.2011)
Legea nr. 164/2011
(M. Of. nr.510 din
19.07.2011)

® - reşedinţă a comunei/oraşului

Nu lipsit de importanţă este şi faptul că, din ce în ce mai mult, se impune utilizarea unor
mijloace moderne pentru efectuarea operaţiunilor de delimitare administrativ-electorală a
teritoriului, cum ar fi spre exemplu, tehnologiile şi infrastructura de colectare şi prelucrare a
informaţiilor spaţiale (GIS), soluţii satelitare, acorduri cu dezvoltatori de soluţii în domeniu etc.
devenite indispensabile pentru managementul activităţilor electorale dar care, în acelaşi timp,
necesită alocarea unor importante resurse financiare.
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Pe de altă parte, considerăm necesară uniformizarea dispoziţiilor privind delimitarea şi
numerotarea secţiilor de votare, astfel încât la toate tipurile de alegeri, precum şi la alte tipuri de
consultări, să fie utilizată aceeaşi normă de arondare a alegătorilor la secţiile de votare.
Totodată, este necesară analizarea înfiinţării şi utilizării unor secţii de votare „speciale”
(fără delimitare) în penitenciare, unităţi militare, în spitale, maternităţi, sanatorii, case de invalizi,
centre de îngrijire, asistenţă şi recuperare a persoanelor adulte cu handicap şi cămine de bătrâni,
în căminele studenţeşti la care să se dezvolte proiecte-pilot pentru testarea unor proceduri
speciale şi/sau modalităţi alternative de exercitare a dreptului de vot.
B)Activităţi privind monitorizarea modului de realizare a materialelor şi dotărilor specifice
secţiilor de votare, precum şi a modului de păstrare a acestora între perioadele electorale
În anul 2011 s-a realizat evaluarea cantitativă şi calitativă a materialelor de logistică
electorală, precum şi evaluarea modului de păstrare a dotărilor şi materialelor necesare
amenajării secţiilor de votare, în 1212 unităţi administrativ-teritoriale din judeţe şi în Municipiul
Bucureşti (39 de municipii, 77 de oraşe şi 1096 comune), reprezentând 38,1 % din numărul total
al unităţilor admimnistrativ-teritoriale.

Unităţi administrativ
teritoriale
Municipii
Oraşe
Comune
TOTAL UAT
Sectoarele Municipiului
Bucureşti 25
TOTAL GENERAL

25

Număr Verificate
2009
103
36
217
63
2861
891
3181
990
6
4

34,95
29,03
31,14
31,12
66,6

3187

31,18 1257

994

Subdiviziuni administrativ-teritoriale
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%

Verificate
2010
30
68
1155
1253
4

% Verificate
2011
29,12 39
31,33 77
40,37 1096
39,39 1212
66,6 5

%
37,86
35,48
38,30
38,10
83,3

39,44 1217

38,18

Situaţia verificărilor privind logistica electorală în perioada 2009-2012

În listele de verificare aprobate în anul 2010, anexe la procesul-verbal de constatare, s-a
consemnat situaţia cantitativă a cabinelor şi urnelor de vot (necesar, existent, grad de reutilizare),
materialul din care sunt confecţionate acestea, modul de asigurare a condiţiilor în localurile
secţiilor de votare (asigurarea pazei şi protecţiei, existenţa planurilor de evacuare, de pază, a
dotărilor pentru prevenirea şi stingerea incendiilor etc.), condiţiile şi locaţia de depozitare a
logisticii electorale, existenţa sau nu a unui documentar foto, data realizării controlului, precum
şi datele de contact ale persoanei cu atribuţii electorale de la nivel local.
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Numărul mare de alegeri şi referendumuri desfăşurate 26 în perioada 2007-2009 (5 alegeri
generale şi 3 referendumuri naţionale), diminuarea fondurilor bugetare necesare, cât şi
inexistenţa unui program naţional de înzestrare cu logistică electorală a făcut ca uzura morală şi
fizică a materialelor şi dotărilor necesare să fie tot mai accentuată, fapt ce reiese şi din scăderea
progresivă a gradului de reutilizare.

Procent mediu de reutilizare a logisticii electorale
Din monitorizarea logisticii electorale realizată de către Autoritatea Electorală
Permanentă reiese că varianta optimă este achiziţionarea la nivel central, de către Guvern, a
logisticii electorale de la producători specializaţi şi cu tradiţie în domeniu, ulterior aceasta
urmând să fie dată în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale.
Dacă la nivelul anului 2009, cabinele şi urnele de vot existente la nivelul unităţilor
administrativ-teritoriale recuperate de la procesele electorale anterioare puteau fi reutilizate întrun procent mediu de aproximativ 88 %, în anul 2010 procentul mediu de reutilizare a fost de
85,5 %, în timp ce în 2011 acesta a scăzut la 79,7 %:
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Referendumul naţional privind demiterea preşedintelui României - 19 mai 2007, alegerea membrilor din
România în Parlamentul European şi referendumul naţional pentru introducerea votului uninominal pentru alegerea
membrilor Parlamentului - 25 noiembrie 2007, alegerea autorităţilor administraţiei publice locale - 1-15 iunie 2008,
alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului României - 30 noiembrie 2008, alegerea membrilor din România în
Parlamentul European - 7 iunie 2009, alegerea Preşedintelui României - 22 noiembrie - 6 decembrie 2009 şi
Referendumul naţional pentru reducerea numărului de parlamentari la maximum 300 de persoane şi trecerea la un
Parlament unicameral.
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Materialele şi dotările necesare amenajării secţiilor de votare sunt depozitate în spaţii
aparţinând primăriilor ori aflate în folosinţa acestora (38%), unităţilor de învăţământ şi căminelor
culturale (25 % fiecare), în imobilele în care s-a desfăşurat votarea (7%), în spaţii închiriate de la
persoane fizice sau juridice (1%), în sediile altor autorităţi şi instituţii publice (4%).

Depozitarea materialelor şi dotărilor necesare amenajării secţiilor de votare este asigurată
în condiţii bune în 81,1% din unităţile administrativ-teritoriale verificate, foarte bune în 14,1%,
respectiv corespunzătoare în 4,6%.

Cabinele de vot sunt confecţionate de regulă din lemn şi materiale compozite pe bază de
lemn (48,17%), din metal şi aliaje feroase şi neferoase (14,36 %), din material textil (36%) şi mai
puţin din materiale plastice, sintetice şi acrilice.
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Urnele „fixe” utilizate în localul secţiei de votare sunt confecţionate îndeosebi din lemn şi
materiale compozite pe bază de lemn (77,26 %), din materiale sintetice, plastice, acrilice
(13,46%), metal (3,5%), precum şi din alte diverse materiale: carton (2,7%), materiale textile
(2,6%).

Urnele mobile au fost confecţionate de regulă din lemn şi materiale compozite pe bază de
lemn (55,35%), din materiale plastice, sintetice şi acrilice (5,9%), carton (35 %), precum şi din
alte diverse materiale.
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C)

Activităţi privind monitorizarea asigurării fondurilor necesare organizării şi

desfăşurării procesului electoral, precum şi asigurarea transparenţei cheltuielilor realizate în
cadrul procesului electoral
1.

Fonduri alocate şi cheltuieli efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea

alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor din anul 2011
Potrivit dispoziţiilor art. 48 alin. (16) din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei
Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, „În
caz de încetare a mandatului unui deputat sau senator, pentru ocuparea locului vacant se
organizează alegeri parţiale la nivelul colegiului uninominal în care a fost ales respectivul
deputat sau senator, doar dacă nu ar urma să aibă loc cu mai puţin de 6 luni înainte de termenul
stabilit pentru alegerile parlamentare. Alegerile se organizează cu aplicarea corespunzătoare a
prevederilor prezentului titlu, în cel mult 3 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al
României, Partea I, a hotărârii Camerei Deputaţilor sau a Senatului, după caz, prin care se
constată încetarea mandatului unui deputat sau senator.”
Pe parcursul anului 2011 au existat două situaţii de încetare a mandatului de deputat,
pentru ocuparea locului vacant organizându-se alegeri parţiale după cum urmează:
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21 august
21 august

1.1.

Circumscripţia electorală nr. 29 – Colegiul
uninominal
pentru
Judeţul Neamţ
alegerea Camerei Deputaţilor nr. 6
Circumscripţia electorală nr. 26 – Colegiul
uninominal
pentru
Judeţul Maramureş
alegerea Camerei Deputaţilor nr. 2
Principalele operaţiuni electorale pentru care a fost necesară alocarea de

fonduri de la bugetul de stat:
Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI)
- Paza secţiilor de votare şi a dosarelor întocmite de birourile electorale ale secţiilor de
votare pe timpul transportului acestora la Biroul Electoral de Circumscripţie, respectiv la Biroul
Electoral Central, precum şi paza pe timpul tipăririi, transportului şi depozitării buletinelor de vot
şi a celorlalte materiale necesare votării;
- confecţionarea ştampilelor cu menţiunea “VOTAT”;
- selectarea şi prelucrarea datelor privind cetăţenii cu drept de vot, tipărirea listelor
electorale permanente şi a copiilor de pe listele electorale permanente, precum şi dotarea cu
echipamente şi tehnică de calcul necesare desfăşurării acestor activităţi (prin structura teritorială
a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date);
- asigurarea ordinii şi liniştii publice pe raza teritorială a colegiilor uninominale în care au
avut loc alegerile pe întreaga perioadă electorală;
- asigurarea echipamentelor şi tehnicii de calcul, precum şi a materialelor consumabile
necesare desfăşurării activităţilor de întocmire şi tipărire a listelor electorale permanente şi a
copiilor de pe listele electorale permanente;
- punerea la dispoziţia Autorităţii Electorale Permanente a informaţiilor şi datelor
necesare, în format electronic, din listele electorale permanente, în vederea implementării
proiectului privind informatizarea secţiilor de votare.
Instituţia Prefectului Judeţului Neamţ şi Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş
- Întocmirea listelor cuprinzând persoanele care pot fi desemnate, potrivit legii, preşedinţi
ai birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitori ai acestora, pe care le transmite spre
avizare Autorităţii Electorale Permanente;
- achiziţionarea hârtiei necesare pentru confecţionarea buletinelor de vot, precum şi a
serviciilor de imprimare a acestora;
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- confecţionarea ştampilelor Biroului Electoral de Circumscripţie şi a ştampilelor de
control ale birourilor electorale ale secţiilor de votare;
- asigurarea listelor electorale suplimentare şi a altor tipizate necesare votării;
- achiziţionarea tuşului, tuşierelor şi a celorlalte materiale necesare votării;
- achiziţionarea logisticii electorale (urne, cabine etc.), acolo unde a fost cazul;
- transportul şi distribuirea ştampilelor cu menţiunea “VOTAT”, a materialelor,
documentelor şi tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului electoral;
- achiziţionarea timbrelor autocolante (care se efectuează cu avizul MAI);
- asigurarea sediului, a dotării şi a condiţiilor corespunzătoare pentru funcţionarea
Biroului Electoral de Circumscripţie;
- plata indemnizaţiilor membrilor Biroului Electoral de Circumscripţie, ale preşedinţilor
şi locţiitorilor birourilor electorale ale secţiilor de votare (66 lei/zi de activitate), ale
statisticienilor, informaticienilor şi personalului auxiliar care participă la efectuarea operaţiunilor
generate de activitatea acestui birou (50 lei/zi de activitate);
- asigurarea, pentru fiecare zi de activitate (8 lei de persoană/zi de activitate) a unor
gustări, băuturi răcoritoare şi cafea membrilor Biroului Electoral de Circumscripţie, ai birourilor
electorale ale secţiilor de votare, statisticienilor, informaticienilor şi personalului tehnic auxiliar
care participă la realizarea acestor operaţiuni, precum şi personalului MAI, care este în misiune
de pază la acest birou.
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS)
- Asigurarea, la solicitarea Autorităţii Electorale Permanente, a serviciilor şi
echipamentelor de comunicaţii speciale, închirierea de la operatorii publici a elementelor de
infrastructură pentru servicii de comunicaţii, pentru crearea de aplicaţii specifice şi funcţionarea
sistemului de colectare a datelor privind participarea la vot necesare Biroului Electoral Central şi
birourilor electorale de circumscripţie.
Primăriile
- Dotarea secţiilor de votare cu logistica electorală (cabine, urne, panouri de afişaj
electoral, tăbliţe indicatoare etc.) recuperată de la alegerile anterioare;
- delimitarea şi numerotarea fiecărei secţii de votare şi aducerea la cunoştinţă publică
prin publicaţii în care se indică locul de desfăşurare a votării.
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP)
- Asigurarea sediului Biroului Electoral Central, dotarea tehnică şi materială necesare
pentru desfăşurarea activităţii;
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- asigurarea personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central;
- instruirea membrilor birourilor electorale şi a celorlalţi participanţi la alegeri cu privire
la sarcinile ce le revin în vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor;
- realizarea de publicaţii, materiale, broşuri şi acţiuni de informare a participanţilor la
procesul electoral;
- plata indemnizaţiei de 66 lei/zi de activitate acordată membrilor Biroului Electoral
Central, respectiv 50 lei/zi de activitate personalului tehnic auxiliar care a participat la executarea
operaţiunilor desfăşurate la Biroului Electoral Central;
- asigurarea în fiecare zi de activitate (8 lei de persoană/zi) pentru gustări, băuturi
răcoritoare şi cafea membrilor Biroului Electoral Central şi personalului tehnic auxiliar al
acestuia;
- asigurarea sistemului informaţional utilizat pentru constatarea rezultatelor alegerilor
parţiale pentru Camera Deputaţilor, editarea şi tipărirea proceselor-verbale pentru constatarea
rezultatelor alegerilor;
- stabilirea organizaţiilor neguvernamentale care îndeplinesc condiţiile legale pentru
desemnarea de observatori interni la alegeri ;
- acreditarea reprezentanţilor presei, ai radioului şi televiziunilor din România, precum şi
a reprezentanţilor mass-media şi a observatorilor străini, la propunerea Ministerului Afacerilor
Externe;
- derularea proiectelor-pilot iniţate în anii anteriori pentru îmbunătăţirea modalităţilor de
centralizare şi comunicare a datelor şi informaţiilor privind prezenţa la vot, prevenirea votului
ilegal, realizarea unor estimări ale costurilor necesare implementării informatizării secţiilor de
votare la nivel naţional.

1.2. Alocarea fondurilor necesare organizării şi desfăşurării alegerilor parţiale pentru
alegerea Camerei Deputaţilor s-a realizat după cum urmează:
21 august 2011 - Circumscripţia electorală nr. 29 – judeţul Neamţ, Colegiul
uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 6 şi Circumscripţia electorală nr. 26 –
judeţul Maramureş, Colegiul uninominal nr.2
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- MII LEI

1. MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Aparat propriu şi instituţiile prefectului

915
670

1.719
1.470

800
4

670
65
152

1.470
69
152

61.01

18

18

61.01

10

10
249

51.01
61.01
61.01

TOTAL CAP. 61.01
2. AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
Aparat propriu
Biroul Electoral Central
3. SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE

TOTA
L

804
800

51.01

TOTAL CAP. 51.01
1) Inspectoratul General al Poliţiei Române
2) Inspectoratul General al Jandarmeriei Române
3) Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi
Administrarea Bazelor de Date
4) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

Active
nefinanciare

Capitol

Personal

INSTITUŢIA

Bunuri
şi servicii

Cheltuieli

61.01

4

245

51.01

103
4
99

152
125
27
294

132

295
169
126
426

1.361

172

2.440

61.01

TOTAL GENERAL

907
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Prin dispoziţiile art. 8 alin. (2) din H.G. nr. 748/2011 privind unele măsuri necesare bunei
organizări şi desfăşurări a alegerilor parţiale în Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei
Deputaţilor nr. 6 din Circumscripţia Electorală nr. 29 – judeţul Neamţ şi Colegiul uninominal nr.
2 din Circumscripţia Electorală nr. 26 – judeţul Maramureş din data de 21 august 2011 27, a fost
alocată din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului o sumă totală de 2.440 mii lei
(907 mii lei pentru cheltuieli de personal, respectiv 1.361 mii lei pentru cheltuieli cu bunuri şi
servicii şi 172 mii lei pentru active nefinanciare) din care:
- Ministerul Administraţiei şi Internelor 28 1.719 mii lei (804 mii lei pentru cheltuieli de
personal, respectiv 915 mii lei pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii);
- Autoritatea Electorală Permanentă 295 mii lei (103 mii lei pentru cheltuieli de personal,
152 mii lei pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii şi 40 mii lei active nefinanciare);
- Serviciul de Telecomunicaţii Speciale 426 mii lei ( 294 mii lei pentru cheltuieli cu
bunuri şi servicii şi 132 mii lei active nefinanciare).

27
28

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 27 iulie 2011
Pentru aparat propriu, instituţii subordonate şi instituţiile prefectului
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Mii lei
Data alegerilor
parţiale
parlamentare
21 august
TOTAL
GENERAL

Fonduri alocate
Personal Bunuri şi
Active
servicii
nefinancia
re
907
1.361
172
907
1.361
172

TOTAL
LEI
EURO 29
2.440
2.440

571.201
571.201

Datele privind numărul alegătorilor înscrişi în listele electorale, precum şi cele privind
alegătorii prezenţi la urne au fost preluate din procesele-verbale privind centralizarea voturilor şi
constatarea rezultatelor alegerilor. Prezenţa medie la vot a fost de 39,82 %, cea mai ridicată
înregistrându-se la alegerile parţiale parlamentare din Circumscripţia electorală nr. 29 – judeţul
Neamţ, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 6 (55,49%), iar cea mai
scăzută la alegerile parţiale parlamentare din Circumscripţia electorală nr. 26 – judeţul

Judeţ/Colegiu

21
august

Colegiul nr.
6/ Judeţul
Neamţ
Colegiul nr.2/
Judeţul
Maramureş

21
august

PREZENŢĂ
(%)

DATA

ALEGĂTORI
ÎNSCRIŞI ÎN
LISTELE
ELECTORAL
E
ALEGĂTORI
PREZENŢI
LA URNE

Maramureş, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 2 (28,36%).
COST/ALEGĂTOR
ÎNSCRIS
LEI
EU
RO8)

COST/ALEGĂTOR
PREZENT LA VOT
LEI
EURO8)

57996

32184

55,49

31,10

7,28

56,04

13,11

79241

22474

28,36

22,76

5,32

80,25

18,78

137237

54658

39,82

13,14

3,07

33,00

7,72

Asigurarea transparenţei cheltuielilor efectuate cu ocazia organizării şi desfăşurării
alegerilor parlamentare parţiale din anul 2011 s-a realizat prin solicitări adresate, în temeiul
art. 12 din H.G. nr. 748/2011 privind măsurile, bugetul şi cheltuielile necesare pentru
pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor care vor
avea loc în Circumscripţia electorală nr. 29 - judeţul Neamţ, Colegiul uninominal nr. 6, şi în
Circumscripţia electorală nr. 26 judeţul Maramureş, Colegiul uninominal nr. 2, în data de 21
august 2011, modelul timbrului autocolant, modelele listelor electorale, modelul buletinului de
vot, modelele ştampilelor electorale şi ale altor documente care vor fi utilizate la aceste alegeri,
precum şi condiţiile şi durata păstrarii materialelor rezultate din procesul electoral, autorităţilor
administraţiei publice centrale şi locale cărora le-au fost alocate fonduri, de a comunica în
termen de cel mult 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţă a rezultatelor finale, Autorităţii
29

Calculat la cursul mediu stabilit de Banca Naţională a României din data de 15 iulie 2011: 1 Euro = 4,2717 Lei
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Electorale Permanente „situaţia sumelor alocate şi a cheltuielilor efectuate, separat pe cheltuieli
de personal, bunuri şi servicii, respectiv active nefinanciare”.
2. Fonduri alocate şi cheltuieli efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor
locale parţiale din anul 2011
În anul 2011, s-au desfăşurat alegeri locale parţiale într-un număr de 13 unităţi
administrativ-teritoriale (UAT), din care: 1 municipiu şi 12 de comune.
În funcţie de autoritatea administraţiei publice locale pentru care s-au organizat şi
desfăşurat alegeri locale parţiale, situaţia se prezintă astfel: în 10 UAT s-au desfăşurat alegeri
pentru desemnarea primarului (din care în 4 UAT a fost necesară organizarea a două tururi de
scrutin) şi în 3 UAT s-au organizat alegeri pentru desemnarea membrilor din Consiliul Local.
În cadrul alegerilor locale parţiale, prezenţa medie la vot a alegătorilor a fost de 64,81%.
Prezenţă minimă la vot s-a înregistrat la alegerea primarului din data de 8 mai din municipiul
Baia Mare (28,78%), respectiv la alegerea din data de 23 ianuarie a Consiliului Local al comunei
Oraşu Nou, judeţul Satu Mare (56,50%). Procentul cel mai ridicat al prezenţei la urne s-a
înregistrat în data de 16 ianuarie la alegerea primarului din comuna Baru, judeţul Hunedoara
(82,13%), respectiv la alegerea Consiliului Local al comunei Surduc, judeţul Sălaj, (69,34%).
Potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 14/2009 privind
cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale
parţiale din perioada 2009 – 2012 30, „cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi
desfăşurarea alegerilor locale parţiale care vor avea loc în perioada 2009 - 2012 se suportă din
bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ale
judeţelor sau al municipiului Bucureşti, după caz.”
În acest sens, prin prevederile art. 8 alin. (1) din H.G. nr.14/2009 este menţionată
obligaţia consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului
Bucureşti, a consiliilor judeţene şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti de a „include
în bugetele proprii sumele corespunzătoare pentru acoperirea cheltuielilor necesare în vederea
desfăşurării procesului electoral, potrivit prevederilor prezentei hotărâri.”

30

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 23 ianuarie 2009. Actul normativ prevede atât
cheltuielile necesare organizării şi derulării procesului electoral, cât şi sursa de unde sunt alocate fondurile.
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2.1.

Principalele operaţiuni electorale pentru care a fost necesară alocarea de

fonduri de la bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului
Bucureşti, ale judeţelor sau al municipiului Bucureşti, după caz.:
Din bugetele judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti, se suportă cheltuielile pentru:
- organizarea, dotarea şi funcţionarea birourilor electorale judeţene, respectiv al
municipiului Bucureşti, şi a oficiilor electorale;
- plata indemnizaţiilor membrilor birourilor electorale judeţene, respectiv al municipiului
Bucureşti şi ai oficiilor electorale (66 lei/zi);
- plata indemnizaţiilor statisticienilor, informaticienilor şi a personalului tehnic auxiliar
pentru alegerile locale parţiale (50 lei/zi);
- asigurarea de băuturi răcoritoare, cafea şi gustări membrilor birourilor electorale
judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti şi ai oficiilor electorale,
informaticienilor şi

statisticienilor,

personalului tehnic auxiliar, precum şi personalului Ministerului

Administraţiei şi Internelor, care este în misiune de pază la aceste birouri (în valoare de 8 lei de
persoană/zi de activitate);
- plata indemnizaţiei de delegare, precum şi decontarea cheltuielilor de transport şi de
cazare membrilor birourilor electorale judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, şi ai
oficiilor electorale care domiciliază în alte localităţi.
Din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului
Bucureşti se suportă cheltuielile pentru:
- dotarea şi funcţionarea birourilor electorale de circumscripţie comunală, orăşenească,
municipală, precum şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare;
- plata indemnizaţiilor membrilor birourilor electorale de circumscripţie comunală,
orăşenească, municipală, precum şi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare (66 lei/zi);
- plata indemnizaţiilor personalului tehnic auxiliar şi statisticienilor care participă la
activitatea birourilor electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală (50 lei/zi);
- asigurarea de băuturi răcoritoare, cafea şi gustări membrilor birourilor electorale de
circumscripţie comunală, orăşenească, municipală, membrilor birourilor electorale ale secţiilor
de votare,

statisticienilor, informaticienilor şi personalului tehnic auxiliar, personalului

Ministerului Administraţiei şi Internelor care este în misiune de pază la aceste birouri (în valoare
de 8 lei de persoană/zi de activitate);
- plata indemnizaţiei de delegare, precum şi decontarea cheltuielilor de transport şi de
cazare membrilor birourilor electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală,
precum şi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare care domiciliază în alte localităţi.
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Din bugetele locale 31 ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului
Bucureşti, ale judeţelor sau al municipiului Bucureşti, după caz, se suportă cheltuielile efectuate
pentru:
a) Operaţiunile realizate de către Instituţiile Prefectului privind:
- imprimarea buletinelor de vot, a altor formulare şi tipizate necesare procesului electoral;
- confecţionarea timbrelor autocolante;
- confecţionarea ştampilelor cu menţiunea “VOTAT”;
- confecţionarea ştampilelor de control ale secţiilor de votare, a ştampilelor birourilor
electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală, respectiv de sector al
municipiului Bucureşti, precum şi ale celor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti.
b) Operaţiunile realizate de către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor şi Administrarea
Bazelor de Date privind:
- prelucrarea şi distribuirea pe suport magnetic a datelor necesare pentru elaborarea sau
actualizarea listelor electorale permanente;
- tipărirea listelor electorale permanente şi a copiilor de pe acestea.
c) Operaţiunile realizate de către Oficiul Român de Imigrări privind:
- prelucrarea şi distribuirea pe suport magnetic a datelor necesare pentru elaborarea sau
actualizarea listelor electorale complementare;
- tipărirea listelor electorale complementare, precum şi a copiilor de pe acestea.
d) Operaţiunile realizate de către Institutul Naţional de Statistică (numai la solicitarea
autorităţilor administraţiei publice locale) privind:
- asigurarea cu statisticieni şi personal tehnic auxiliar;
- dotarea cu tehnică de calcul şi exploatarea programelor de prelucrare a datelor pentru
efectuarea operaţiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor locale parţiale;
- tipărirea proceselor-verbale pentru constatarea rezultatelor votării;
- efectuarea operaţiunilor tehnice şi informatice privind stabilirea rezultatelor alegerilor
locale parţiale;
- punerea la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale a unor modele
personalizate ale proceselor-verbale utilizate în centralizarea voturilor şi în constatarea
rezultatelor alegerilor locale parţiale.

31

Cheltuielile suportate în avans de către Instituţiile Prefectului, Direcţia de Evidenţă a Persoanelor şi Administrarea
Bazelor de Date, Oficiul Român de Imigrări, respectiv Institutul Naţional de Statistică se recuperează ulterior de la
bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ale judeţelor sau al
municipiului Bucureşti, după caz.
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În vederea reducerii cheltuielilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor, prin dispoziţiile
art. 7 din H.G. nr.14/2009 se prevede că „primarii şi prefecţii vor lua măsuri pentru utilizarea
materialelor specifice procesului electoral folosite la alegerile anterioare. După încheierea
alegerilor, vor asigura depozitarea şi conservarea acestora în condiţii corespunzătoare.”
2.2.

Asigurarea transparenţei cheltuielilor realizate cu ocazia pregătirii, organizării

şi desfăşurării alegerilor locale parţiale din anul 2011
Asigurarea transparenţei cheltuielilor realizate cu ocazia pregătirii, organizării şi
desfăşurării alegerilor locale parţiale din anul 2011 s-a realizat prin solicitări adresate
autorităţilor administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale în care au avut loc
alegeri locale parţiale în temeiul art. 8 alin. (2) teza I din H.G. nr. 14/2009 care stipulează faptul
că „în termen de cel mult 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţă a rezultatelor finale,
autorităţile administraţiei publice implicate în organizarea şi desfăşurarea alegerilor comunică
Autorităţii Electorale Permanente situaţia sumelor alocate şi a cheltuielilor efectuate, separat pe
cheltuieli de personal, materiale şi de capital”.
Suma totală a cheltuielilor suportate din bugetele locale ale comunelor, oraşelor,
municipiilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale se ridică la 646.553
(154.180,61 €), din care: 509.692 lei (121.497,39 €) pentru cheltuieli de personal şi 136.861 lei
(32.683,22 €) pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii. Nu s-au efectuat cheltuieli cu active
nefinanciare.
TOTAL CHELTUIELI ALEGERI LOCALE PARŢIALE
2011
DE
MATERIALE (BUNURI ŞI
TOTAL
PERSONAL
SERVICII)
509.692 LEI
136.861 LEI
646.553 LEI
CHELTUIELI (EURO)
DE
MATERIALE (BUNURI ŞI
TOTAL
PERSONAL
SERVICII)
121.497,39 €
32.683,22 €
154.180,61 €
Pentru analiza sumelor cheltuite de către autorităţile administraţiei publice locale a fost
realizat şi un cost mediu/alegător înscris în listele electorale (permanente, complementare,
suplimentare), respectiv cost mediu/alegător prezent la urne. Datele privind numărul alegătorilor
înscrişi în listele electorale, precum şi cele privind alegătorii prezenţi la urne au fost preluate din
procesele-verbale de constatare a rezultatelor alegerilor. Astfel, costul mediu/alegător înregistrat
este de 15,64 lei (3,71 €), cost mediu/alegător prezent la urne 23,45 lei (5,56 €).
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Cost mediu/Alegător înregistrat

Cost mediu /Alegător prezent

- LEI15,64

- LEI 23,45

- EURO 3,71

- EURO 5,56

Situaţia detaliată a cheltuielilor efectuate la alegerile locale parţiale care au avut loc pe
parcursul anului 2011, precum şi cea privind costurile pe alegător înscris în listele electorale,
respectiv pe alegător prezent la vot, este prezentată în anexele 2, 3A, 3B şi 3C.
Având în vedere faptul că, prin Hotărârea Guvernului nr. 14/2009 privind cheltuielile
necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale din perioada
2009 – 2012 nu se precizează numărul maxim de zile pentru care pot fi plătiţi membrii birourilor
electorale, considerăm necesară completarea acesteia în conformitate cu celelalte acte normative
adoptate în materie, cu aplicabilitate la alte tipuri de alegeri.
Spre exemplu, la alegerile prezidenţiale, prin dispoziţiile art. 10 alin. (5) din H.G. nr.
1046/2009 privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea
şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2009, este prevăzut faptul că:
„Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitorii acestora beneficiază de o
indemnizaţie de 66 lei pe zi de activitate, dar nu mai mult de 5 zile pentru primul tur de scrutin şi
4 zile pentru cel de-al doilea tur de scrutin. Ceilalţi membri ai birourilor electorale ale secţiilor
de votare beneficiază de o indemnizaţie de 66 lei pe zi de activitate, dar nu mai mult de 3 zile
pentru primul tur de scrutin şi două zile pentru cel de-al doilea tur de scrutin.” Totodată,
considerăm că merită a fi analizată oportunitatea elaborării unor standarde minime de cost, pe
baza unor criterii precum: numărul secţiilor de votare, numărul alegătorilor înscrişi în listele
electorale, alte aspecte specifice unităţilor administrativ-teritoriale.
D) Alte activităţi desfăşurate de către Direcţia Logistică Electorală
În anul 2011, Direcţia logistică electorală a desfăşurat şi alte activităţi, cum ar fi:
- sprijinirea elaborării proiectului de Cod Electoral;
- participarea la şedinţele organizate de Colegiul consultativ al Autorităţii, prezentarea de
informări, evaluarea activităţii compartimentului şi stabilirea activităţilor prioritare;
- activităţi privind elaborarea Codului de control intern al AEP;
-sprijinirea activităţii Biroului Electoral Central şi a birourilor electorale de
circumscripţie judeţeană constituit pentru alegerile parţiale parlamentare.
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IV. ÎNDRUMARE, CONTROL ELECTORAL ŞI COORDONARE FILIALE
1. Coordonate generale
Competiţia democratică a partidelor politice, opţiunile şi deciziile electoratului, controlul
legalităţii activităţilor specifice necesită instituţii specializate pentru buna gestionare a procesului
electoral. În acest fel, Autoritatea Electorală Permanentă, ca instituţie necesară bunei funcţionări
a statului de drept şi a democraţiei, reglementării, urmăririi şi controlului legalităţii proceselor
electorale şi condiţiilor generale care asigură buna desfăşurare a acestora, îşi exercită la nivel
central şi local atribuţiile de îndrumare şi control electoral cu care a fost învestită, prin
intermediul Direcţiei Îndrumare, Control şi Coordonarea Filialelor şi al filialelor Autorităţii
Electorale Permanente.
Anul 2011 se înscrie în contextul unui an preelectoral ce nu a fost marcat de alegeri
generale desfăşurate la nivel naţional, ci doar de alegeri parlamentare parţiale, locale parţiale şi
referendumuri locale.
Activităţile direcţiei, precum şi ale filialelor Autorităţii Electorale Permanente s-au
desfăşurat în conformitate cu reglementările specifice cadrului legal în vigoare, în contextul unei
agende electorale bogate în evenimente.
Prevederile legale privind sistemele electorale de repartizare a mandatelor de senator,
deputat, consilier local sau judeţean, precum şi de primar au creat posibilitatea anticipării
organizării de alegeri parţiale atât în baza Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor
şi a Senatului, cât şi a Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a vacantării unor astfel
de funcţii în mod obiectiv. Cauzele care au dus la organizarea de alegeri parţiale au fost: deces,
renunţare (demisie), numire în diferite funcţii publice, înfiinţarea de noi unităţi administrativteritoriale sau dizolvarea de consilii locale. Acest lucru a condus la organizarea şi desfăşurarea
de alegeri pentru desemnare de

parlamentari, consilieri locali şi primari. Organizarea şi

desfăşurarea alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor, a alegerilor locale parţiale, precum şi
a referendumurilor de interes local au reprezentat perioade importante care au impus un amplu
volum de muncă susţinută.
Astfel, în anul 2011, an care a intrat sub incidenţa prevederilor art. 131 alin. 2 din Legea
nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora „cu un an înainte de expirarea duratei
normale a mandatului nu se mai organizează alegeri pentru consiliile locale, consiliile judeţene,
primari, preşedinţi ai consiliilor judeţene, pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti,
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pentru primarul general al Municipiului Bucureşti”, au fost organizate alegeri locale parţiale în
13 unităţi administrativ-teritoriale. În cadrul acestor alegeri s-au constituit 3 consilii locale si
au fost desemnaţi 10 primari.

Fig.1 Tipul de localitate în care au avut loc alegerile parţiale
Totodată, la nivelul anului 2011 s-au organizat şi desfăşurat 3 referendumuri locale.

Fig. 2 Evenimente electorale
De asemenea, în anul 2011 au fost organizate alegeri parţiale pentru Camera Deputaţilor
în Circumscripţia Electorală nr. 26, Colegiul uninominal nr. 2,

judeţul Maramureş şi în

Circumscripţia Electorală nr. 29, Colegiul uninominal nr. 6, judeţul Neamţ, în data de 21 august
2011.
Pentru exercitarea atribuţiilor de sprijin, îndrumare şi control al autorităţilor
administraţiei publice locale şi aparatului propriu al acestora, în anul 2011, personalul cu atribuţii
de îndrumare şi control electoral atât din cadrul Direcţiei, cât şi din cadrul filialelor a desfăşurat
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activităţi specifice la un număr important de instituţii publice cu privire la îndeplinirea sarcinilor
ce le revin, în materie electorală, prefecţilor, primarilor şi secretarilor unităţilor administrativteritoriale, serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, birourilor judeţene de
administrare a bazelor de date, Oficiul Român pentru Imigrări, membrilor birourilor electorale şi
altor categorii de personal cu sarcini în acest domeniu, fiind efectuate, în acest sens, 1453 de
deplasări în teritoriu 32, în medie 40 pe salariat, deplasări ce reprezintă un număr de 1618 zile de
delegare 33, ceea ce înseamnă, la nivelul instituţiei, în medie, 44 zile lucrătoare în care un salariat
cu atribuţii de îndrumare şi control electoral s-a aflat în delegaţie. Menţionăm că la nivelul
instituţiei activitatea de îndrumare şi control electoral s-a desfăşurat cu 37 de salariaţi.

Fig. 3 Total deplasări ale personalului cu atribuţii de îndrumare electorală şi control din cadrul
AEP

Fig. 4 Total zile de delegare a personalului cu atribuţii de îndrumare electorală şi control din
cadrul AEP
32

Deplasarea în teritoriu reprezintă o călătorie în interes de serviciu. Aceasta poate dura una sau mai multe zile şi se
calculează pe numărul de persoane.
33
Zilele de delegare reprezintă numărul de zile în care personalul cu atribuţii de îndrumare electorală şi control a
fost plecat în teritoriu.
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Pentru realizarea obiectivelor propuse, echipele constituite la nivelul direcţiei şi al
filialelor au desfăşurat activităţi concrete la unităţile administrativ-teritoriale şi la instituţiile
publice pentru a constata modul în care acestea pregătesc organizarea şi desfăşurarea în condiţii
de legalitate atât a alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor, a alegerilor locale parţiale, cât
şi a

referendumurilor locale în perioadele electorale, precum şi modul de îndeplinire a

atribuţiilor specifice între perioadele electorale.
În ceea ce priveşte obiectivele şi programele de acţiune ale Direcţiei Îndrumare, Control
şi Coordonarea Filialelor pe anul 2011, precum şi ale filialelor, menţionăm faptul că acestea au
fost în deplin acord cu efortul Autorităţii Electorale Permanente de a consolida capacitatea
operaţională a instituţiei şi de a-i întări rolul principal în cadrul procesului electoral ca unică
autoritate publică specializată în domeniu.
2. Activitatea de îndrumare şi control electoral
Activitatea de informare, verificare şi îndrumare electorală s-a desfăşurat în anul 2011 la
autorităţi şi instituţii cu atribuţii în domeniul electoral, respectiv: instituţii ale prefectului,
primării (municipale, orăşeneşti şi comunale), birouri judeţene de administrare a bazelor de date
privind evidenţa persoanelor, direcţii judeţene de evidenţă a persoanelor, servicii publice
comunitare locale de evidenţa a persoanelor – SPCLEP (municipale, orăşeneşti şi comunale),
judecătorii (municipale şi orăşeneşti), birouri electorale de circumscripţie (orăşeneşti şi
comunale), Oficiul Român pentru Imigrări şi birouri electorale ale secţiilor de votare.
Activităţile desfăşurate au vizat verificarea modului în care autorităţile publice locale au
îndeplinit atribuţiile prevăzute de lege în ceea ce priveşte modul de organizare şi desfăşurare a
consultărilor electorale cu caracter naţional sau local, de întocmire, păstrare şi actualizare a
listelor electorale, de efectuare a comunicărilor prevăzute de lege şi de operare a acestora de
către persoanele autorizate, în listele electorale, precum şi modul de confecţionare şi păstrare a
logisticii electorale.
Preocuparea principală a personalului direcţiei şi al filialelor a constituit-o orientarea
eforturilor spre îndrumarea şi instruirea electorală a personalului autorităţilor şi instituţiilor
publice care au atribuţii în domeniul electoral.
Îndrumările şi instruirile efectuate atât în perioadele electorale, cât şi în afara acestora au
vizat în principal aplicarea unitară a prevederilor 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
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Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,

ale Legii nr. 370/2004 pentru alegerea

Preşedintelui României, republicată, ale Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea
referendumului cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 67/2004 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare.
Astfel, în anul 2011 au avut loc 231 de acţiuni de îndrumare şi instruire organizate în
domeniul electoral cu secretarii, primarii şi membrii birourilor electorale de circumscripţie şi alte
instituţii. De asemenea, au fost efectuate 1378 activităţi de îndrumare electorală acordată cu
ocazia desfăşurării controalelor la unităţilor administrativ – teritoriale, dintre care 1241 acţiuni la
nivelul primăriilor şi 137 acţiuni la nivelul SPCLEP.

Fig. 5 Total activităţi de îndrumare şi instruire

Fig. 6 Acţiuni de îndrumare şi control efectuate la nivelul primăriilor
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Fig. 7 Acţiuni de îndrumare şi control efectuate la nivelul SPCLEP
1) 69 de acţiuni desfăşurate la nivelul prefecturilor
Activităţile de la nivelul prefecturilor au avut loc, în special, ca urmare a organizării şi
desfăşurării alegerilor locale parţiale, alegerilor parlamentare parţiale şi referendumurilor locale.
Astfel, la nivelul prefecturilor au fost discutate aspecte privind acţiunile ce le revin acestora cu
privire la organizarea alegerilor şi termenele de realizare, precum şi aspecte prind aplicarea
reglementărilor prevăzute de legislaţia electorală. Principalele probleme avute în vedere s-au
referit la:
•

respectarea prevederilor legale privind întocmirea listelor cu persoanele ce au fost

desemnate preşedinţi şi locţiitori ai birourilor electorale ale secţiilor de votare;
•

informarea privind problemele de natură tehnică şi organizatorică întâmpinate în

pregătirea şi desfăşurarea alegerilor;
•

acordarea de îndrumare cu privire la aplicarea legislaţiei electorale;

•

respectarea hotărârilor şi instrucţiunilor adoptate de Autoritatea Electorală Permanentă;

•

consolidarea relaţiilor de bună colaborare între structurile teritoriale ale

Autorităţii

Electorale Permanente şi instituţiile prefectului;
•

aducerea la cunoştinţa publică a delimitării şi numerotării secţiilor de votare de pe raza

fiecărui judeţ la termenele prevăzute de legislaţia electorală;
•

asigurarea sediilor birourilor electorale şi dotarea cu logistica necesară desfăşurării

activităţilor specifice;
•

relaţia permanentă cu instituţiile şi serviciile publice deconcentrate cu atribuţii în

domeniul electoral pentru acordarea sprijinului şi îndrumării necesare în executarea sarcinilor ce
le revin în materie electorală;
•

dialogul privind monitorizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale care

îndeplinesc atribuţiile ce le revin conform legislaţiei electorale;
54

•

modul de distribuire a buletinelor de vot, a ştampilelor de control necesare votării şi a

ştampilelor cu menţiunea „VOTAT”, a celorlalte materiale necesare votării, precum şi colectarea
datelor aferente acestora (cantitate, valoare etc.);
•

monitorizarea modului în care prefecţii au: numerotat secţiile de votare; transmis la

Autoritatea Electorală Permanentă delimitarea şi numerotarea fiecărei secţii de votare; adus la
cunoştinţă publică delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare în termenele prevăzute de lege;
•

monitorizarea modului în care prefecţii şi preşedinţii tribunalelor comunică, potrivit

solicitării AEP, informaţiile cerute privind avizarea persoanelor care pot deveni preşedinţi de
secţii de votare sau locţiitori ai acestora;
•

urmărirea modului de stabilire a localurilor secţiilor de votare şi a sediilor

birourilor electorale, precum şi dotarea cu logistica necesară desfăşurării activităţilor specifice;
•

verificarea modului de organizare a alegerilor locale parţiale şi de respectare a termenelor

legale de realizare a operaţiunilor electorale;
•

informare asupra altor teme electorale.

Fig. 8 Activităţi organizate în domeniul electoral la nivelul prefecturilor
2) 1241 de acţiuni desfăşurate la nivelul primăriilor
Activităţile de îndrumare electorală desfăşurate la nivelul primăriilor au avut în vedere
dezbaterea problemelor referitoare la:
•

urmărirea modului de respectare, de către autorităţile administraţiei publice centrale şi

locale cu atribuţii în domeniul electoral a deciziilor şi hotărârilor birourilor electorale, a
instrucţiunilor şi hotărârilor Autorităţii Electorale Permanente;
•

monitorizarea modului în care autorităţile administraţiei publice locale îndeplinesc

atribuţiile ce le revin potrivit actelor normative în materie electorală;

55

•

urmărirea modului de întocmire a listelor electorale permanente, speciale, complementare

(după caz) şi a copiilor acestora utilizate la alegerile respective;
•

verificarea modului de păstrare a listelor electorale şi a modului de actualizare a acestora;

•

autorizarea persoanei care efectuează operaţiuni de modificare în listele electorale;

•

verificarea semnării listelor electorale de către persoanele abilitate;

•

verificarea predării de către primari la judecătorii a câte unui exemplar din listele

electorale;
•

monitorizarea modului în care primarii asigură condiţiile necesare pentru consultarea şi

verificarea de către cetăţeni a înscrierii în listele electorale, precum şi a modului de soluţionare a
întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite sau erorile din listele electorale;
•

monitorizarea modului de întocmire şi actualizare, de către primar şi şefii celorlalte

instituţii implicate, a listelor electorale;
•

verificarea modului de păstrare şi gestionare a logisticii electorale folosite la consultările

electorale anterioare şi stadiul procurării logisticii electorale necesare pentru desfăşurarea
alegerilor;
•

verificarea modului în care structurile teritoriale ale CNEADEP au sprijinit primarii la

delimitarea secţiilor de votare;
•

verificarea modului în care structurile teritoriale ale CNEADEP, primarii şi secretarii

localităţilor au asigurat datele şi informaţiile necesare pentru îndeplinirea de către prefecţi a
obligaţiilor privind numerotarea şi aducerea la cunoştinţa publică a delimitării şi numerotării
secţiilor de votare.
•

verificarea gradului de respectare a termenelor prevăzute în calendarul electoral.

Fig.9 Activităţi desfăşurate la nivelul primăriilor
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3) 166 activităţi desfăşurate cu serviciile publice comunitare, dintre care: 137 de
acţiuni desfăşurate cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor şi 29 de acţiuni
desfăşurate cu structurile judeţene de administrare a bazelor de date. În acţiunile de îndrumare
electorală şi control s-au avut în vedere următoarele aspecte:
•

informarea privind sprijinul acordat primarilor în actualizarea listelor electorale;

•

verificarea efectuării de comunicări către primari cu privire la persoanele care au împlinit

18 ani, care şi-au schimbat domiciliul sau care au decedat;
•

evidenţa comunicărilor privind persoanele cuprinse în listele electorale;

•

obţinerea de informaţii în legătură cu întocmirea şi eliberarea cărţilor de alegător, în

concordanţă cu listele electorale permanente;
•

evidenţa cărţilor de alegător şi a duplicatelor eliberate;

•

respectarea hotărârilor şi instrucţiunilor adoptate de Autoritatea Electorală Permanentă;

•

informarea privind problemele de natură tehnică şi organizatorică întâmpinate în

pregătirea şi desfăşurarea consultărilor electorale anterioare;
•

acordarea de îndrumare pentru aplicarea legislaţiei electorale.

Fig. 10 Total activităţi desfăşurate cu serviciile publice comunitare de evidenţa
persoanelor
Activităţile desfăşurate în domeniul electoral cu structurile judeţene de administrare a
bazelor de date, respectiv cu Birourile de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa
Persoanelor au vizat următoarele aspecte:
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•

modul în care structurile judeţene de administrare a bazelor de date, respectiv Birourile

de Administrare a Bazelor

de Date privind Evidenţa Persoanelor

au sprijinit primarii la

delimitarea secţiilor de votare; asigurarea datelor şi informaţiilor necesare pentru îndeplinirea
acestei obligaţii de către primari;
•

tipărirea şi punerea la dispoziţia primarilor a celor două exemplare ale listelor electorale

şi a copiilor acestora, a tabelelor electorale pentru ziua de referinţă la termenul stabilit, conform
graficului din programul calendaristic al aplicării legislaţiei din perioada electorală;
•

modul în care structurile judeţene de administrare a bazelor de date, respectiv Birourile

de Administrare a Bazelor

de Date privind Evidenţa Persoanelor, primarii şi secretarii

localităţilor au asigurat datele şi informaţiile necesare pentru îndeplinirea de către prefecţi a
obligaţiilor privind numerotarea şi aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării
secţiilor de votare, conform prevederilor legislaţiei electorale;
•

listarea şi modul de întocmire a listelor electorale permanente, a copiilor listelor, a

tabelelor electorale;
•

modul în care structurile judeţene de administrare a bazelor de date, respectiv Birourile

de Administrare a Bazelor

de Date privind Evidenţa Persoanelor

au sprijinit primarii la

delimitarea secţiilor de votare; tipărirea şi punerea la dispoziţia primarilor a celor două
exemplare ale listelor electorale permanente şi complementare şi a copiilor listelor care se
utilizează în ziua de referinţă, conform termenului stabilit prin programul calendaristic al
alegerilor locale parţiale.

Fig.11 Total activităţi desfăşurate cu structurile judeţene de administrare a bazelor de date
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5) 63 de acţiuni desfăşurate cu reprezentanţi ai judecătoriilor:
Activităţile desfăşurate în domeniul electoral cu reprezentanţi ai judecătoriilor au avut
următoarele obiective:
•

în cadrul acţiunilor de documentare şi îndrumare desfăşurate la judecătorii, s-a urmărit

verificarea condiţiilor de păstrare a listelor electorale, comunicarea dispozitivului hotărârilor
prin care s-a dispus interzicerea dreptului de a alege şi de a fi ales, verificarea primirii
comunicărilor de la primari referitoare la modificările operate în exemplarul listelor electorale
existent la primărie;
•

reprezentanţilor judecătoriilor li s-a făcut recomandarea de a solicita primarilor să depună

listele electorale în registre cu file detaşabile care să fie însoţite de adrese de înaintare sau
procese - verbale de predare – primire;
•

s-a recomandat înfiinţarea, la sediul fiecărei judecătorii, a unui registru în care să fie

evidenţiate, pe bază de număr de ordine, data la care s-au primit listele electorale, localitatea
pentru care au fost întocmite, tipul de scrutin şi numărul de file;
•

s-a acordat îndrumare electorală cu privire la durata şi condiţiile de păstrare a

materialelor necesare votării.

Fig. 12 Total activităţi desfăşurate cu reprezentanţii judecătoriilor

6) 12 activităţi desfăşurate la nivelul Oficiului Român pentru Imigrări
În acţiunile întreprinse la Serviciile /Birourile Judeţene pentru Imigrări s-a discutat, cu
prioritate, despre prevederile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, privind întocmirea şi actualizarea listelor electorale complementare de către
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primar, împreună cu aceste servicii. Având în vedere faptul că în urma controalelor desfăşurate la
primării s-a constatat că o mare parte dintre acestea nu dispun de listele electorale
complementare ce ar fi trebuit editate în 2011, s-a acordat îndrumare electorală cu privire la
necesitatea editării listelor electorale complementare în conformitate cu prevederile legale şi
predării acestora către unităţile administrativ-teritoriale pe raza cărora domiciliază alegători
comunitari. Totodată s-a menţionat faptul că structurile teritoriale ale Oficiului Român pentru
Imigrări trebuie să respecte termenele prevăzute de lege privind editarea şi predarea către
reprezentanţii primăriilor a copiilor listelor electorale complementare în cazul organizării
alegerilor locale parţiale sau generale.
7) 12 activităţi desfăşurate cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
În acţiunile întreprinse la Serviciile de Telecomunicaţii Speciale au avut loc întâlniri
privind pregătirea şi organizarea activităţilor necesare desfăşurării proiectului de informatizare a
secţiilor de votare, precum şi informarea reciprocă cu privire la activităţile specifice derulate de
cele două instituţii la nivel central şi teritorial.
Totodată, au fost trimise către instituţiile de presă şi O.N.G.-uri informări privind
procedura acreditării observatorilor interni şi reprezentanţilor mass-media la alegerile desfăşurate
în cursul anului 2011. Actele normative şi documentele referitoare la acreditarea observatorilor
la alegeri au fost transmise şi instituţiilor prefectului din aria de competenţă, cu solicitarea
publicării pe portalul instituţiei.
De asemenea, după desfăşurarea acţiunilor de instruire a primarilor şi secretarilor
localităţilor, precum şi a preşedinţilor şi locţiitorilor acestora în birourile electorale ale secţiilor
de votare, a fost acordată îndrumare reprezentanţilor mass-media prezenţi în legătură cu
procedura de acreditare la fiecare tip de scrutin.

Autoritatea Electorală Permanentă, în principal, a monitorizat şi controlat modul de păstrare,
întocmire şi actualizare a listelor electorale permanente, complementare şi speciale, modul de
efectuare a comunicărilor prevăzute de lege şi de operare a acestora, la timp, precum şi modul de
păstrare şi recuperare a logisticii electorale utilizate în alegeri în cadrul a 1378 controale
efectuate.

60

Fig. 13 Controale efectuate la nivel naţional
În 2011, se observă o uşoară scădere a numărului controalelor efectuate. Acest lucru s-a
produs pe fondul resurselor materiale, financiare şi umane insuficiente, pe de o parte, precum şi a
organizării de alegeri parţiale, fapt ce a condus la realocarea de resurse financiare şi umane cu
prioritate în perioadele electorale .

Fig. 14 Controale efectuate în 2009, 2010 şi 2011
În vederea monitorizării modului în care autorităţile administraţiei publice locale şi-au
îndeplinit atribuţiile ce le revin potrivit reglementărilor în materie electorală, în perioada susmenţionată personalul filialelor a desfăşurat activităţi de îndrumare electorală şi control la
instituţii şi autorităţi publice locale, unde s-au constatat 349 deficienţe, dintre care amintim:
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păstrarea listelor electorale permanente la sediul primăriei în condiţii necorespunzătoare; gradul
ridicat de uzură al materialelor de logistică electorală, lipsa unei dispoziţii prin care o persoană să
fie autorizată de către primar să opereze în lista electorală; netransmiterea către judecătoriile
arondate a modificărilor operate în listele electorale; existenţa mai multor persoane cu date
incomplete în listele electorale etc. De asemenea, activitatea de control desfăşurată la unităţile
administrativ-teritoriale a avut drept scop urmărirea modului de întocmire şi eliberare a cărţilor
de alegător, în concordanţă cu listele electorale permanente, precum şi a modului de asigurare a
concordanţei dintre conţinutul listelor electorale permanente existente la primării şi exemplarul
aflat la judecătorii.
Pentru a urmări modul de îndeplinire de către autorităţile şi instituţiile publice a
atribuţiilor ce le revin potrivit prevederilor legale în materie electorală, în anul 2011 s-au
desfăşurat activităţi de control în toate cele 41 de judeţe şi în municipiul Bucureşti, astfel:
• 137 de controale la servicii publice comunitare locale;

Fig. 15 Acţiuni de control efectuate la nivelul SPCLEP

• 1241 controale la primării, din care: 40 primării municipale, 79 primării orăşeneşti, 6
primării de sector din municipiul Bucureşti şi 1116 primării comunale.
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Fig. 16 Total controale efectuate după tipul de primărie controlată

În anul 2011, obiectivele principale urmărite în acţiunile de control electoral între
perioadele electorale au vizat în principal:
•

verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând listele electorale permanente şi listele

electorale complementare;
•

verificarea modului de întocmire a listelor electorale permanente şi a listelor electorale

complementare;
•

verificarea semnării listelor electorale permanente şi a listelor electorale complementare de

către persoanele abilitate;
•

verificarea actualizării listelor electorale permanente şi a listelor electorale complementare,

de către persoanele abilitate, în baza comunicărilor primite;
•

verificarea efectuării de comunicări către judecătoria competentă teritorial cu privire la

modificările operate în exemplarul listei electorale permanente existent la primărie;
•

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

listele electorale permanente şi de soluţionare a întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile
greşite sau erorile din liste;
•

verificarea modului de păstrare şi recuperare a materialelor de logistică electorală;

•

obţinerea de informaţii privind integritatea şi modul de confecţionare a materialelor de

logistică electorală (urne, cabine de vot etc.);
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•

respectarea hotărârilor adoptate de Autoritatea Electorală Permanentă;

•

obţinerea de informaţii cu privire la principalele probleme întâmpinate în organizarea şi

desfăşurarea consultărilor electorale anterioare;
•

verificarea modului de organizare a alegerilor locale parţiale şi de respectare a termenelor

legale de realizare a operaţiunilor electorale;
•

asigurarea sediilor birourilor electoarele şi a logisticii necesare desfăşurării procesului

electoral etc.
2.1 Deficienţe constatate
Principalele deficienţe constatate au fost consemnate în procesele-verbale de control
întocmite cu ocazia controalelor efectuate şi cuprind mai multe aspecte, cele mai frecvente fiind
întâlnite la:
¾ întocmirea listelor electorale permanente şi a copiilor listelor electorale:
1. Listele electorale permanente nu sunt întocmite conform dispoziţiilor legale: art.
7 alin. 1-4 din Legea nr. 370/2004, republicată – jud. Hunedoara - primăria Vulcan, primăria
Geoagiu, primăria Petrila, primăria Uricani, primăria Certeju de Sus, primăria Crişcior, primăria
Orăştioara de Sus, primăria Vaţa de Jos. jud. Brăila – primăriile Zăvoaia şi Jirlău; jud. Buzău –
primăriile Amaru, Mihăileşti, Glodeanu Siliştea, Cislău; jud. Constanţa – primăriile Bărăganu,
Rasova, Ostrov, Dobromir, Oltina, Ion Corvin, Deleni, Peştera, Cerchezu,

Independenţa,

Limanu, Comana, Chirnogeni; jud. Tulcea – primăria Dăeni; jud. Vrancea – primăria Broşteni;
jud. Ialomiţa – primăria Tămădău; jud. Sibiu - primăriile Laslea, Loamneş; jud. Bacău primăriile Stănişeşti, Vultureni, Urecheşti, Găiceana; jud. Botoşani – primăria Corlăţeni; jud.
Iaşi - primăriile Vlădeni, Grozeşti, jud. Neamţ - primăriile Făurei, Borleşti, Ghindăoani, Văleni,
Urecheni, Boteşti, jud. Vaslui – primăriile Lipovăţ, Măluşteni; jud. Gorj - primăria Aninoasa;
jud. Bihor - primăriile Şuncuiuş, Vadu Crişului, Copăcel, Săcădat, Bratca, Măgeşti, Borod,
Bulz, Vîrciorog, Şinteu, Ţeţchea, Finiş, Tărcaia, Budureasa; jud. Bistriţa-Năsăud - Telciu,
Romuli,

Rebrişoara, Feldru, Coşbuc, Salva, Spermezeu, Căianu Mic, Nimigea, Chiuza;

jud.Cluj – primăriile Sic, Chiuieşti, Negreni, Mărişel, Sînmartin, Frata, Căianu, Băişoara; jud.
Maramureş -

primăriile Cerneşti, Copalnic Mănăştur, Remetea Chioarului, Săcălăşeni,

Dumbrăviţa, Vima Mică, Ardusat, Fărcaşa, Sălsig; jud. Satu-Mare – primăriile Bogdand,
Hodod, Doba, Moftin, Pişcolţ, Santău, Săuca, Cehal, Căuaş, Craidorolţ, Săcăşeni, Terebeşti,
Oraşu Nou; jud. Sălaj – primăriile Sălăţig, Plopiş, Hălmaşd, Camăr, Marca, Ip, Letca, Băbeni,
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Crasna, Gîrbou, Şimişna, Valcău de Jos, Boghiş, Nuşfalău, Chieşd, Almaşu, Măerişte, Şamşud,
Pericei, Vârşolţ, Surduc;
2. Nesemnarea listelor electorale permanente de către persoanele abilitate prevăzute
de art. 7 alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată: jud. Arad - primăria Zerind. jud.
Brăila – primăriile Zăvoaia, Vădeni, Galbenu, Berţeştii de Jos, Măraşu şi Frecăţei; jud. Buzău –
primăriile Luciu, Scutelnici, Amaru, Glodeanu Sărat, Glodeanu Siliştea, Brădeanu, Zărneşti,
Chiliile, Căneşti, Bălăceanu, Ghergheasa, Ziduri, Valea Rîmnicului, Boldu, Balta Albă, Puieşti,
Mărgăriteşti, Buda, Grebănu, Murgeşti, Racoviţeni, Pardoşi, Podgoria, Calvini, Chiojdu

şi

Cislău; jud. Constanţa – primăriile Rasova, Ostrov, Dobromir, Oltina, Deleni, Peştera,
Dumbrăveni, Cerchezu, Independenţa, Pecineaga, Limanu, Albeşti, Comana şi Chirnogeni; jud.
Galaţi – primăriile Corni, Corod, Smulţi şi Bălăşeşti; jud. Vrancea – primăriile Suraia, Bilieşti,
Ţifeşti, Broşteni, Vintileasca, Dumitreşti, Obrejiţa, Gura Caliţei, Slobozia Bradului, Ploscuţeni,
Andreiaşu de Jos, Paltin, Spulber, Vizantea-Livezi. jud. Bacău – primăriile Vultureni,
Coţofăneşti, Oneşti;

jud. Botoşani,- primăria Corlăţeni; jud. Iaşi – primăriile Vlădeni,

Hărmăneşti, Comarna, Ciorteşti, Golăieşti, jud. Neamţ – primăriile Borleşti, Ghindăoani,
Petricani, Văleni, Horea, Boteşti, Grumăzeşti, jud. Suceava – primăriile Drăguşeni, Fântâna
Mare, Izvoarele Sucevei, jud. Vaslui – primăriile Muntenii de Sus, Bogdana, Lipovăţ, Stănileşti,
Vinderei, Măluşteni, Berezeni; jud. Dolj - primăria Gherceşti, primăria Teslui; jud. Olt –
primările Dobrun, Scărişoara; jud. Gorj - primăria Logreşti; jud. Vâlcea - primăriile Voiceşti,
Ştefăneşti; jud. Caraş-Severin - primăria Berzovia, primăria Bozovici, primăria Brebu Nou,
primăria Mehadica; jud. Timiş: primăria Dumbrava, primăria Liebling, primăria Nădrag;. jud.
Bistriţa-Năsăud, primăria Chiuza; jud. Sălaj, primăria Almaşu.
3. Netransmiterea către judecătoria competentă teritorial a exemplarului al doilea
original al listei electorale permanente, conform prevederilor art. 7 alin. (6) din Legea nr.
370/2004, republicată: jud. Buzău – primăriile Ziduri, Mărgăriteşti, Năeni, Cislău şi Cătina; jud.
Constanţa – primăriile Bărăganu, Rasova, Aliman, Ostrov, Oltina, Ion Corvin, Deleni, Peştera,
Dumbrăveni, Cerchezu, Limanu şi Albeşti; jud. Galaţi – primăriile Buciumeni, Priponeşti,
Rădeşti şi Smârdan; jud. Tulcea – primăriile Valea Teilor şi I.C. Brătianu; jud. Vrancea –
primăriile Garoafa, Jitia, Băleşti, Răstoaca, Bordeşti, Gura Caliţei, Slobozia Bradului, Bogheşti,
Andreiaşu de Jos, Paltin, Nereju, Fitioneşti, Păuleşti, Soveja şi Cîmpuri; jud. Dâmboviţa –
primăriile Butimanu, Ciocăneşti, Crevedia, Niculeşti, Poiana; jud. Bacău – primăria Găiceana;
jud. Botoşani – primăria Corlăţeni; jud. Iaşi – primăria Grozeşti; jud. Neamţ – primăria
Boţeşti; jud. Vaslui – primăria Lipovăţ; jud. Arad - primăria Lipova, primăria Ususău,
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primăria Vinga; jud. Caraş-Severin - primăria Băile Herculane, primăria Ciclova Română,
primăria Cornereva, primăria Mehadica, primăria Rusca Montană, Primăria Slatina Timiş,
primăria Turnu Ruieni; jud. Bihor – primăriile Şuncuiuş, Vadu Crişului, Bratca, Măgeşti,
Curăţele, Vîrciorog, Ţeţchea, Finiş, Uileacu de Beiuş, Tărcaia, Budureasa; jud. Bistriţa-Năsăud
– primăriile Salva, Nimigea, Chiuza; jud. Cluj -

Călăţele, Mărişel; Măguri-Răcătău; jud.

Maramureş - Dumbrăviţa, Vima Mică; jud. Sălaj - Plopiş, Hălmaşd, Camăr, Ip, Lozna,
Treznea, Crasna, Zalha, Şimişna, Nuşfalău, Şamşud, Pericei, Vârşolţ,
4. Neefectuarea operaţiunilor de actualizare a listelor electorale permanente,
conform prevederilor art. 7 alin. (7) din Legea nr. 370/2004, republicată: jud. Brăila –
primăriile Zăvoaia, Galbenu, Jirlăru, Bordei Verde, Berţeştii de Jos, Măraşu, Frecăţei şi Stăncuţa;
jud. Buzău – primăriile Movila Banului,Vadu Paşii, Luciu, Scutelnici, Florica, Mihăileşti,
Glodeanu Siliştea, Zărneşti, Chiliile, Căneşti, Scorţoasa, Robeasca, Bălăceanu, Ghergheasa,
Ziduri, Valea Rîmnicului, Boldu, Balta Albă, Puieşti, Săruleşti, Mărgăriteşti, Buda, Grebănu,
Murgeşti, Racoviţeni, Pardoşi, Podgoria, Topliceni, Calvini şi Cislău; jud. Constanţa –
primăriile Bărăganu, Rasova, Dobromir, Oltina, Deleni, Peştera, Dumbrăveni,

Cerchezu,

Independenţa, Pecineaga, Limanu, Albeşti, Comana şi Chirnogeni; jud. Galaţi – primăriile
Corni, Drăguşeni, Smulţi, Băleni, Costache Negri, Griviţa, Fîrţăneşti, Oancea, Lieşti, Iveşti,
Cuza Vodă, Brăhăşeşti, Buciumeni, Poiana, Gohor, Bălăşeşti, Bereşti Meria, Smârdan, Piscu,
Movileni, Folteşti, Măstăcani şi Frumuşiţa; jud. Tulcea – primăriile Dăeni, Stejaru, Beidaud,
Jurilovca, Ceamurlia de Jos, Valea Teilor şi Baia; jud. Vrancea – primăriile Bilieşti, Garoafa,
Ţifeşti, Broşteni, Vîrteşcoiu, Jariştea, Gologanu, Obrejiţa, Gura Caliţei, Slobozia Bradului,
Corbiţa, Urecheşti, Poiana Cristei, Andreiaşu de Jos, Paltin, Fitioneşti şi Vizantea-Livezi;
Bucureşti – primăria sectorului 2; jud. Călăraşi – primăriile Călăraşi, Olteniţa, Lehliu Gară,
Budeşti, Dragoş Vodă ,Vîlcelele, Roseţi, Cuza Vodă, Dragalina, Perişoru, Stefan cel Mare,
Mitreni, Chirnogi, Căscioarele, Curcani, Luica, Şoldanu, Budeşti, Radovanu, Alexandru
Odobescu, Unirea, Grădiştea, Ciocăneşti, Ulmu, Gurbăneşti, Săruleşti, Plătăreşti, Frumuşani,
Fundeni, Vlad Ţepeş, Valea Argovei, Chiselet, Lupşanu, Spanţov, Nicolae Bălcescu; jud.
Giurgiu – primăriile Giurgiu, Bolintin Vale, Mihăileşti, Săbăreni, Joiţa, Cosoba, Vărăşti,
Herăşti, Hotarele, Crevedia Mare, Roata de Jos, Mîrşa, Gostinari, Colibaşi, Oinacu, Frăteşti,
Slobozia, Bolintin Deal, Adunaţii Copăceni, Călugăreni, Bucşani, Floreşti - Stoeneşti, Singureni,
Grădinari, Buturugeni, Gogoşari, Vedea, Malu, Găujani, Răsuceni, Izvoarele, Ghimpaţi,
Isvoarele, Băneasa, Greaca, Prundu, Bulbucata, Letca Nouă, Ogrezeni, Ulmi, Schitu, Comana,
Stoeneşti.; jud. Ialomiţa – primăriile Slobozia, Feteşti, Fierbinţi Târg, Amara, Drăgoeşti,
Sineşti, Roşiori, Moviliţa, Andrăşeşti, Perieţi, Sudiţi, Ograda, Stelnica, Vlădeni, Giurgeni,
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Scânteia, Platoneşti, Griviţa, Sălcioara, Munteni Buzău, Sărăţeni, Grindu; jud. Ilfov – primăriile
Voluntari, Buftea, Otopeni, Bragadiru, Pantelimon, Baloteşti, Afumaţi, Tunari, Ciolpani,
Chiajna, Periş, Domneşti, Ciorogârla, Corbeanca; jud. Alba – primăriile Aiud, Sebeş, Almaşu
Mare, Mihalţ; jud. Braşov - primăriile Făgăraş, Hoghiz; jud. Covasna – primăria Întorsura
Buzăului; jud. Harghita – primăriile Cristuru-Secuiesc, Bilbor, Corbu, Dăneşti, Gălăuţaş,
Sărmaş, Subcetate; jud. Sibiu – primăriile Laslea, Loamneş; jud. Bacău - primăriile Stănişeşti,
Vultureni, Urecheşti, Coţofăneşti, Găiceana; jud. Botoşani - Corlăţeni şi Broscăuţi; jud. Iaşi –
primăriile Balş, Vlădeni, Aroneanu, Prisăcani, Horleşti, Grozeşti şi Golăieşti; jud. Neamţ –
primăriile Borleşti, Ghindăoani, Alexandru cel Bun, Văleni, Urecheni şi Boteşti; jud Suceava –
Drăguşeni; jud. Vaslui – primăriile Lipovăţ, Stănileşti, Creţeşti, Iveşti, Tutova, Olteneşti,
Vinderei, Berezeni, Vetrişoaia, Arsura şi Tătărani.
5. Efectuarea de operaţiuni în listele electorale permanente de către persoane
neautorizate, faptă ce constituie contravenţie prevăzută de art. 55 lit. (d) din Legea nr.
370/2004, republicată: jud. Brăila – primăriile Bordei Verde şi Stăncuţa; jud. Buzău –
primăriile Amaru, Ghergheasa, Buda şi Pardoşi; jud. Galaţi – primăria Cuza Vodă; jud. Tulcea
– primăriile Dăeni, Ostrov, Ceamurlia de Jos şi Valea Teilor; jud. Vrancea – primăria
Ploscuţeni; jud. Brăila – primăriile Galbenu, Bordei Verde, Berţeştii de Jos, Frecăţei şi
Stăncuţa; jud. Buzău – primăriile Scutelnici, Amaru, Florica, Unguriu, Pîrscov, Chiliile,
Ghergheasa, Vîlcelele, Săruleşti, Mărgăriteşti, Buda, Murgeşti, Racoviţeni şi Pardoşi; jud.
Constanţa – primăriile Bărăganu, Rasova, Aliman, Ostrov, Dobromir, Oltina, Ion Corvin,
Deleni, Peştera, Cerchezu, Independenţa, Pecineaga, Limanu, Albeşti, Comana şi Chirnogeni;
jud. Galaţi – primăriile Corni, Smulţi, Cuza Vodă, Priponeşti, Rădeşti şi Movileni; jud. Tulcea
– primăriile Dăeni, Ostrov, Grindu, Casimcea, Ceamurlia de Jos, Valea Teilor şi I.C.Brătianu;
jud. Vrancea – primăriile Broşteni, Jitia, Băleşti, Răstoaca, Obrejiţa, Ploscuţeni, Andreiaşu de
Jos, Paltin, Nereju, Fitioneşti, Soveja şi Cîmpuri; jud. Giurgiu – primăria Valea Dragului; jud.
Bacău – primăriile Vultureni, Coţofăneşti şi Oneşti; jud. Botoşani – primăria Corlăţeni; jud.
Iaşi – primăriile Vlădeni, Hărmăneşti, Comarna, Ciorteşti, Golăieşti; jud. Neamţ - Borleşti,
Ghindăoani, Petricani, Văleni, Horea, Boteşti, Grumăzeşti; jud. Suceava – primăriile Drăguşeni,
Fântâna Mare şi Izvoarele Sucevei; jud. Vaslui – primăriile Muntenii de Sus, Bogdana, Lipovăţ,
Stănileşti, Vinderei, Măluşteni şi Berezeni; jud. Bistriţa-Năsăud – primăria Chiuza; jud. Sălaj
– primăria Almaşu; jud. Dâmboviţa - primăriile Mătăsaru, Poiana, Tărtăşeşti
6. Necomunicarea către judecătoria competentă teritorial şi către Direcţia pentru
Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date a modificărilor operate în
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exemplarul listelor electorale permanente existent la primărie, faptă ce constituie
contravenţie prevăzută de art. 55 lit. (e) din Legea nr. 370/2004, republicată: jud. Brăila –
primăriile Unirea, Vădeni, Berţeştii de Jos, Galbenu, Măraşu, Frecăţei şi Stăncuţa; jud. Buzău –
primăriile Movila Banului, Cernăteşti, Largu, Scutelnici, Amaru, Mihăileşti, Glodeanu Siliştea,
Brădeanu, Zărneşti, Pîrscov, Chiliile, Bălăceanu, Ghergheasa, Ziduri, Valea Rîmnicului, Boldu,
Balta Albă, Puieşti, Vîlcelele, Bisoca, Săruleşti, Mărgăriteşti, Buda, Grebănu, Murgeşti, Pardoşi,
Podgoria, Năeni şi Calvini; jud. Constanţa – primăriile Bărăganu, Rasova, Aliman, Ostrov,
Dobromir, Oltina, Ion Corvin, Deleni, Peştera, Dumbrăveni, Cerchezu, Independenţa, Pecineaga,
Limanu, Albeşti, Comana şi Chirnogeni; jud. Galaţi – primăriile Corni, Drăguşeni, Vîrlezi,
Băleni, Costache Negri, Griviţa, Fîrţăneşti, Vlădeşti, Oancea, Lieşti, Cuza Vodă, Brăhăşeşti,
Gohor, Priponeşti, Bălăşeşti, Rădeşti, Smârdan, Piscu, Movileni, Folteşti, Măstăcani, Frumuşiţa
şi Vînători; jud. Tulcea – primăriile Horia, Dăeni, Ostrov, Grindu, Stejaru, Casimcea, Beidaud,
Ceamurlia de Jos, Baia, Valea Teilor, Văcăreni şi I. C. Brătianu; jud. Vrancea – primăriile
Bilieşti, Vînători, Ţifeşti, Broşteni, Vîrteşcoiu, Jitia, Băleşti, Gologanu, Răstoaca, Bordeşti,
Obrejiţa, Popeşti, Tîmboeşti, Slobozia Bradului, Bogheşti, Corbiţa, Ploscuţeni, Urecheşti,
Andreiaşu de Jos, Paltin, Nereju, Fitioneşti, Păuleşti, Vizantea Livezi, Soveja şi Cîmpuri; jud.
Caraş-Severin - primăria Buchin, primăria Doclin, primăria Ezeriş, primăria Obreja, primăria
Păltini, primăria Zăvoi; jud. Hunedoara - primăria Simeria, primăria Geoagiu, primăria
Orăştioara de Sus; jud. Timiş - primăria Cenei, primăria Chevereşu Mare, primăria Moşniţa
Nouă, primăria Topolovăţu Mare; jud Arad: primăria Ineu, primăria Pecica, primăria Birchiş,
primăria Bîrzava, primăria Petriş, primăria Săvîrşin, primăria Tauţ, primăria Ususău, primăria
Vărădia de Mureş; jud. Caraş-Severin - primăria Moldova Nouă, primăria Oraviţa, primăria
Brebu, primăria Ciclova Română, primăria Ciuchici, primăria Grădinari, primăria Măureni,
primăria Mehadica, primăria Naidăş, primăria Pojejena, primăria Slatina Timiş, primăria
Teregova, primăria Tîrnova, primăria Văliug; jud. Hunedoara - primăriile Vulcan, Aninoasa,
Uricani, Blăjeni, Bulzeştii de Sus, Buceş, Certeju de Sus, Ribiţa, Romos, Vaţa de Jos; jud. Timiş
- primăriile Lugoj, Belinţ, Gavojdia, Ghizela, Niţchidorf, Tomeşti, Uivar.
7. Nerespectarea prevederilor legale privind asigurarea condiţiilor de verificare, de
către cetăţeni, a înscrierilor în listele electorale permanente, conform prevederilor art. 7
alin. (8) din Legea nr. 370/2004, republicată: jud. Buzău – primăria Mărgăriteşti; jud.
Constanţa – primăriile Rasova, Aliman, Ostrov, Dobromir, Oltina, Ion Corvin şi Deleni; jud.
Tulcea – primăriile Baia şi I. C. Brătianu; jud. Vrancea – primăria Soveja; jud Arad primăriile Pecica, Bîrsa, Grăniceri, Mişca, Petriş, Pilu, Socodor, Şiştarovăţ, Şofronea, Zăbrani,
Zerind; jud. Caraş-Severin - primăriile Reşiţa, Anina, Bocşa, Oraviţa, Armeniş, Băuţar,
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Berzovia, Bolvaşniţa, Bozovici, Brebu, Brebu Nou, Buchin, Cărbunari, Ciclova Română,
Ciuchici, Ciudanoviţa, Constantin Daicoviciu, Copăcele, Cornereva, Dalboşeţ, Doclin,
Dognecea, Domaşnea, Eftimie Murgu, Ezeriş, Fîrliug, Forotic, Goruia, Grădinari, Iablaniţa,
Lăpuşnicu Mare, Lupac, Marga, Măureni, Mehadica, Naidăş, Obreja, Păltiniş, Pojejena, Prigor,
Răcăşdia, Sacu, Sasca Montană, Slatina Timiş, Şopotu Nou, Teregova, Ticvaniu Mare, Tîrnova,
Turnu Ruieni, Văliug, Vărădia, Vrani, Zăvoi; jud. Hunedoara - primăriile Geoagiu, Balşa,
Beriu, Buceş, Bulzeştii de Sus, Certeju de Sus, Crişcior, Hărău, Mărtineşti, Orăştioara de Sus,
Rapoltu Mare, Tomeşti, Turdaş, Vălişoara; jud. Timiş - primăriile Timişoara, Lugoj, Ciacova,
Deta, Făget, Gătaia, Balinţ, Belinţ, Bethausen, Biled, Birda, Bîrna, Boldur, Cărpiniş, Cenei,
Darova, Denta, Dumbrava, Fîrdea, Foeni, Ghizela, Giera, Jebel, Liebling, Mănăştiur, Moşniţa
Nouă, Nădrag, Niţchidorf, Otelec, Satchinez, Săcălaz, Ştiuca, Topolovăţu Mare, Traian Vuia,
Uivar.
¾

la nivelul primăriilor, privind listele electorale complementare:

1. Nerespectarea art. 221 alin. 3 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare – listele electorale complementare au fost întocmite de către Serviciul
pentru Imigrări într-un singur exemplar.
2. Nerespectarea art. 221 alin. 3 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare – listele electorale complementare nu au fost semnate de către primar
sau secretar.
3. Nerespectarea art. 221 alin. 4 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare – listele electorale complementare nu au fost actualizate de către
Serviciul pentru Imigrări până la data de 1 martie 2011.
4. Nerespectarea art. 221 alin. 4 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare – listele electorale complementare nu au fost actualizate de către Biroul
pentru Imigrări în cel mult 45 de zile de la data stabilirii zilei votării.
5. Nerespectarea art. 221 alin. 3 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare – nu s-au găsit listele electorale complementare, nici dovada primirii
acestora (procesul-verbal) de la serviciile/birourile judeţene pentru imigrări.
Astfel, se evidenţiază o serie de deficienţe constând în:
•

liste electorale permanente păstrate necorespunzător;

•

liste electorale permanente neactualizate;
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•

neradierea din listele electorale a persoanelor care şi-au pierdut drepturile electorale prin
hotărâri judecătoreşti;

•

neradierea din listele electorale a persoanelor decedate;

•

neradierea din listele electorale a persoanelor care au renunţat la cetăţenie;

•

neradierea din listele electorale a persoanelor care şi-au schimbat domiciliul sau nu au fost
adăugate în listele electorale permanente de la fostul la actualul domiciliu;

•

necomunicarea actualizărilor listelor electorale permanente către judecătorii;

•

nedesemnarea persoanelor care să opereze în listele electorale permanente;

•

efectuarea de operaţiuni în listele electorale permanente de către persoane neautorizate.
Alte deficienţe întâlnite:
¾ în stabilirea şi delimitarea secţiilor de votare:
• organizarea secţiilor de votare cu nerespectarea prevederilor legale referitoare la numărul
maxim de alegători ce pot fi arondaţi, fiind încălcate prevederile art. 10, lit. a din Legea nr.
370/2004.
¾ în amplasarea şi dotarea secţiilor de votare:
• lipsa rampelor, în cadrul unor secţii de votare, pentru persoanele cu dizabilităţi;
• stabilirea sediilor secţiilor de votare în incinte ce nu permiteau sigilarea şi păstrarea în
siguranţă a materialelor electorale.
¾ în păstrarea şi depozitarea materialelor de logistică electorală:
• materiale de logistică electorală păstrate cu alte materiale scoase din uz, propuse pentru
casare;
• lipsa unui document oficial din care să reiasă o evidenţă clară a logisticii electorale;
• depozitarea materialelor în spaţii improprii;
• materiale de logistică electorală aflate într-o stare avansată de degradare.
¾ în cooperarea între instituţii cu atribuţii în domeniul electoral (primării, servicii publice
de evidenţă a persoanelor, birouri judeţene de administrare a bazelor de date pentru
evidenţa persoanelor etc.):
•

unele birouri de administrare a bazelor de date privind evidenţa persoanelor nu au oferit
sprijin primarilor unităţilor administrativ-teritoriale în delimitarea secţiilor de votare.

2.2. Recomandări formulate de echipele de control
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În urma deficienţelor constatate, echipele de control au făcut o serie de recomandări:
•

păstrarea în condiţii corespunzătoare a listelor electorale;

•

semnarea listelor electorale şi a copiilor acestora de către persoanele abilitate, prevăzute de
lege;

•

predarea către judecătoria competentă teritorial a unui exemplar al listelor electorale, pe bază
de adresă de înaintare sau de proces-verbal ;

•

efectuarea de operări în exemplarul original al listelor electorale permanente existent la
primărie de către persoanele autorizate, în baza comunicărilor primite;

•

comunicarea către judecătoria competentă teritorial a modificărilor operate în exemplarul
listelor electorale permanente existent la primărie;

•

folosirea prevederilor H.G. nr. 1375/2006 şi H.G. nr. 720/2000 ca instrumente de lucru în
activitate;

•

afişarea la sediul primăriei a anunţului privind posibilitatea consultării listelor electorale de
către alegători;

•

transmiterea către Autoritatea Electorală Permanentă, în termen legal, a copiilor de pe
cererile de înscriere în listele electorale speciale, însoţite de copiile documentelor de
identitate;

•

emiterea în termenul prevăzut de lege a dispoziţiei privind stabilirea locurilor speciale de
afişaj electoral şi aducerea la cunoştinţa publică a acestora, conform prevederilor legale;

•

organizarea secţiilor de votare cu respectarea prevederilor legale;

•

păstrarea în condiţii corespunzătoare a materialelor de logistică electorală;

•

înlăturarea din spaţiul public a oricăror materiale de propagandă electorală rămase de la
campaniile electorale precedente;

•

distribuirea buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare votării către preşedinţii
birourilor electorale ale secţiilor de votare, cu respectarea prevederilor legale;

•

comunicarea, în scris, către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare a
modificărilor intervenite în lista electorală după predarea copiilor listelor către aceştia.
În urma activităţilor de control desfăşurate pe parcursul anului 2011, se constată că

neregulile cel mai des întâlnite privesc întocmirea, păstrarea şi actualizarea listelor electorale
permanente.
Aspectele negative constatate au fost consemnate în procese-verbale de control şi aduse
la cunoştinţă reprezentanţilor autorităţilor şi instituţiilor publice de la nivelul judeţului, primarilor
şi secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale şi persoanelor cu responsabilităţi în materie
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electorală, permiţându-se astfel luarea măsurilor necesare pentru remedierea neajunsurilor şi
responsabilizarea funcţionarilor din administraţia publică cu atribuţii în domeniul electoral.
Ca urmare a neregulilor constatate cu ocazia acţiunilor de control desfăşurate în cursul
anului 2011, în afara avertismentelor verbale, au fost încheiate 206 procese-verbale de
constatare a contravenţiilor, fiind aplicate 9 sancţiuni constând în amendă contravenţională
şi 197 de sancţiuni constând în avertismente.

Fig. 17 Total sancţiuni 2011

Fig. 18 Total amenzi
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Fig. 19 Total avertismente
S-au încheiat procese-verbale de constatare a contravenţiilor în materie electorală, fiind
sancţionaţi contravenţional 134 de primari, 61 de secretari şi 11 reprezentanţi ai primăriilor.
Mai jos, se poate observa, în reprezentare grafică, situaţia proceselor-verbale de
constatare a contravenţiilor.

Fig. 20 Total persoane sancţionate
3. Alegeri parţiale parlamentare pentru Camera Deputaţilor
Personalul filialelor Nord-Est şi Nord-Vest, sub directa coordonare şi implicare a
Direcţiei Îndrumare, Control şi Coordonarea Filialelor, a desfăşurat activităţi de îndrumare
electorală şi control la instituţiile prefectului, serviciile de telecomunicaţii speciale, unităţile
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administrativ-teritoriale din care făceau parte colegiile uninominale, serviciile publice de
evidenţă a persoanelor, judecătorii şi la birourile electorale de circumscripţie ale judeţelor Neamţ
şi Maramureş.
Astfel, în perioada electorală s-au desfăşurat activităţi de îndrumare electorală şi control
privind: autorizarea persoanei care efectuează operaţiuni de modificare în listele electorale
permanente, existenţa exemplarului original al listelor electorale permanente, dovada predării
unui exemplar al listelor electorale permanente la judecătoria arondată, actualizarea listelor
electorale permanente la termenele stabilite de lege, comunicarea la judecătoria arondată a
modificărilor operate în exemplarul listei electorale permanente existent la primărie, semnarea
listelor electorale permanente de către persoanele abilitate, condiţiile de păstrare a registrelor cu
listele electorale permanente şi respectarea de către primari a obligaţiei de a pune la dispoziţia
alegătorilor, spre consultare, listele electorale permanente şi de a organiza acţiuni de informare şi
îndrumare a alegătorilor pentru efectuarea verificărilor necesare.
Totodată, au fost desfăşurate activităţi având ca scop acordarea de îndrumare electorală
privind modalitatea de predare spre topire a listelor electorale permanente, conform prevederilor
art. 302, alin. 5) din Legea nr. 370/2004, pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificările
şi completările ulterioare, respectarea hotărârilor adoptate de Autoritatea Electorală Permanentă,
obţinerea de informaţii cu privire la principalele probleme întâmpinate în organizarea şi
desfăşurarea consultărilor electorale anterioare, modul de eliberare a cărţilor de alegător,
realizarea din timp a dotărilor specifice secţiilor de votare, asigurarea condiţiilor necesare pentru
depozitarea corespunzătoare a materialelor de logistică electorală şi asigurarea integrităţii
materialelor de logistică electorală.
De asemenea, la sediile instituţiilor prefectului din judeţele Neamţ şi Maramureş, s-au
desfăşurat instruiri ale primarilor şi secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale cu privire la
sarcinile ce le revin în vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor parţiale
pentru Camera Deputaţilor din circumscripţiile electorale nr. 29 şi nr. 26 din data de 21 august
2011.
La instruire au participat reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente, ai Instituţiei
Prefectului, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi, Biroului Judeţean de Administrare a Bazelor
de Date, Direcţiei Judeţene de Telecomunicaţii Speciale, Inspectoratului şcolar.
S-a pus în vedere respectarea prevederilor din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei
Deputaţilor şi a Senatului, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr. 671/2011 privind
aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei
electorale la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor din data de 21 august 2011 şi ale HG
nr. 748/2011 privind unele măsuri necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor parţiale.
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S-a pus accent pe respectarea prevederilor legale referitoare la: asigurarea logisticii
necesare privind dotarea şi funcţionarea birourilor secţiilor de votare; asigurarea condiţiilor
necesare modului de păstrare şi actualizare a listelor electorale permanente; predarea celui de-al
doilea exemplar la judecătoria arondată; transmiterea modificărilor efectuate în LEP la
judecătoria arondată; efectuarea modificărilor şi în copiile după LEP, după primirea acestora şi
raportarea în scris a modificărilor după ce copiile au fost predate la secţiile de votare; asigurarea
condiţiilor necesare pentru consultarea şi verificarea de către alegători a LEP.
De asemenea, li s-au adus la cunoştinţă celor în cauză atribuţiile privind emiterea
dispoziţiilor de delimitare şi numerotare a secţiilor de votare, ţinând cont de numărul maxim de
alegători ce pot fi arondaţi fiecărei secţii de votare, prevederile referitoare la stabilirea locurilor
speciale de afişaj electoral, precum şi sancţiunile prevăzute de lege pentru nerespectarea
atribuţiilor ce le revin conform reglementărilor legale în vigoare.
În săptămâna 8-12 august 2011, au fost efectuate instruiri ale operatorilor din cadrul
secţiilor de votare, instruiri la care au participat 20 de reprezentanţi ai Autorităţii Electorale
Permanente din cadrul sediului central şi al filialelor Vest, Nord-Vest, Sud – Muntenia, Nord-Est
şi Sud-Est, precum şi reprezentanţi ai Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
În cadrul instruirilor a fost prezentat proiectul-pilot de informatizare a activităţilor
electorale desfăşurate în cadrul secţiilor de votare la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor
din data de 21. 08. 2011, operaţiunile ce vor fi desfăşurate în cadrul secţiilor de votare şi au fost
realizate aplicaţii practice ale programului.
În săptămâna 15 – 19 august 2011, la sediile Instituţiei Prefectului Neamţ şi Maramureş
au avut loc instruiri ale preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitorilor
acestora, la care au fost prezenţi şi operatorii din cadrul secţiilor de votare şi secretarii unităţilor
administrativ-teritoriale din cadrul colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor
din data de 21 august 2011.
Instruirea a fost realizată de Autoritatea Electorală Permanentă, cu participarea
reprezentanţilor Instituţiei Prefectului, preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie,
reprezentanţilor Inspectoratului Judeţean de Jandarmi, Inspectoratului de Poliţie, Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă şi reprezentantului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.
Problemele dezbătute au fost cele referitoare la atribuţiile preşedinţilor şi ale locţiitorilor
birourilor secţiilor de votare, precum şi cele referitoare la modalitatea de completare a
proceselor-verbale, după închiderea votării, întocmirea dosarelor cu rezultatele votării şi predarea
acestora către biroul electoral de circumscripţie, aspecte de ordin logistic privind circuitul
documentelor şi materialelor utilizate în procesul electoral. A fost înmânat preşedinţilor
birourilor secţiilor de votare Ghidul preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare
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elaborat la nivelul instituţiei.
De asemenea, direcţia şi filialele au asigurarat personalul de specialitate necesar realizării
operaţiunilor tehnice pentru stabilirea rezultatului alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor
din Colegiul uninominal nr. 6, Circumscripţia Electorală nr. 29 - judeţul Neamţ şi Colegiul
uninominal nr. 2, Circumscripţia Electorală nr. 26 - judeţul Maramureş din data de 21 august
2011. O altă activitate importantă a constat în derularea proiectului-pilot privind informatizarea
secţiilor de votare, prilej cu care au desfăşurat activităţi specifice, ca personal tehnic auxiliar pe
lângă birourile electorale de circumscripţie ale judeţelor Neamţ şi Maramureş, în perioada 16. 08.
2011 – 23. 08. 2011, 17 salariaţi (întreg personalul direcţiei, precum şi personal din cadrul
filialelor Vest, Nord-Vest, Centru, Sud-Vest Oltenia, Nord-Est şi Sud-Est). Aceştia au asigurat
suportul tehnic de specialitate la staţia de prelucrare date şi au sprijinit activităţile specifice
derulării proiectului-pilot privind informatizarea secţiilor de votare.
Nu un ultimul rând, trebuie menţionată şi activitatea specifică desfăşurată în cadrul
birourilor electorale de circumscripţie prin desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale
Permanente în birourile electorale de circumscripţie ale judeţelor Neamţ şi Maramureş, respectiv
directorii filialelor ce arondează judeţele în care au avut loc alegeri parţiale, d-na Oana Istrate şi
dl. Constantin Chiriac, aceştia deţinând şi poziţia de purtători de cuvânt ai birourilor de
circumscripţie, calitate în care au susţinut declaraţii de presă şi au oferit informări tuturor
instituţiilor mass-media interesate.
Totodată, de la nivelul filialelor Nord-Vest şi Nord-Est s-au desemnat, ca personal tehnic
auxiliar, trei funcţionari care au sprijinit desfăşurarea activităţilor specifice ale biroului electoral
de circumscripţie.
4. Alegeri locale parţiale
Pentru realizarea obiectivelor propuse, echipele de îndrumare şi control constituite la
nivelul direcţiei şi al filialelor au desfăşurat activităţi concrete la unităţile administrativteritoriale şi la instituţiile publice, în vederea constatării modului în care acestea pregătesc
organizarea şi desfăşurarea în condiţii de legalitate a alegerilor locale parţiale.
Conform Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, în ţara noastră se pot organiza alegeri parţiale pentru
următoarele autorităţi ale administraţiei publice locale: consilii locale, consilii judeţene, primari
şi preşedinţi ai consiliilor judeţene. Primarii comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor
municipiului Bucureşti şi primarul general al municipiului Bucureşti, precum şi preşedinţii
consiliilor judeţene se aleg în circumscripţii electorale, prin scrutin uninominal, în timp ce
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vicepreşedinţii consiliilor judeţene, precum şi viceprimarii se aleg prin vot indirect de către
consiliile judeţene, respectiv consiliile locale. Candidaturile pentru consiliile locale şi consiliile
judeţene, precum şi cele pentru primari şi preşedinţi ai consiliilor judeţene se propun de către
partidele politice sau de alianţele politice constituite potrivit Legii partidelor politice nr. 14/2003.
De asemenea, îşi mai pot depune candidatura alianţele electorale constituite în conformitate cu
prevederile legale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi
candidaţii independenţi.
În anul 2011, pe teritoriul României au fost organizate alegeri locale parţiale în 13
localităţi, în care au fost aleşi 10 primari şi 3 consilii locale.

Fig. 24 Alegeri locale parţiale
Motivele care au determinat organizarea de alegeri locale parţiale în anul 2011 au fost
cauzate de decesul, demiterea sau demisia primarilor, dizolvarea consiliilor locale sau ca urmare
a condamnării la o pedeapsă privativă de libertate.
În urma centralizării rezultatelor referitoare la alegerea consiliilor locale organizate în 3
localităţi, şi anume în comuna Surduc (jud. Sălaj), comuna Oraşul Nou (jud. Satu Mare) şi
comuna Seleuş (jud. Arad), se constată că mandatele au fost atribuite astfel: Partidul Naţional
Liberal (14 mandate), Partidul Social Democrat (9 mandate), UDMR (8 mandate), Partidul
Democrat Liberal (6 mandate), candidaţilor independenţi (1 mandat).
În ceea ce priveşte alegerile pentru primar, acestea au fost organizate în 10 localităţi:
comuna Almaşu (jud. Sălaj), comuna Apold (jud. Mureş), comuna Bărăganu (jud. Constanţa),
comuna Baru (jud. Hunedoara), comuna Cernăteşti (jud. Buzău), comuna Corni (jud.
Botoşani), comuna Horia (jud. Tulcea), comuna Scorţeni (jud. Prahova), comuna Tulnici (jud.
Vrancea), municipiul Baia Mare (jud. Maramureş).
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În ceea ce priveşte repartizarea mandatelor de primar pe partide politice în cele 13
localităţi, Partidul Democrat Liberal a obţinut 5 mandate, Partidul Naţional Liberal a obţinut 2
mandate, Alianţa PSD+PC a obţinut 1 mandat, USL a obţinut 1 mandat, iar candidaţii
independenţi 1 mandat.
În scopul verificării modului în care au loc activităţile de pregătire a alegerilor locale
parţiale, toate filialele Autorităţii Electorale Permanente au desfăşurat activităţi de îndrumare
electorală şi control la primăriile localităţilor în care au avut loc alegeri locale parţiale, astfel:
Filiala
Filiala Centru
Filiala Sud Est

Alegeri pentru Primar
Localitatea
Judeţul
comuna Apold
Mureş
comuna Bărăganu
Constanţa
comuna Cernăteşti Buzău
comuna Horia
Tulcea
comuna Tulnici
Vrancea

Alegeri pentru Consiliul Local
Localitatea
Judeţul

comuna Surduc
Filiala Nord Vest

Filiala Sud
Muntenia
Filiala Vest
Filiala Nord-Est

Sălaj
Satu
comuna Oraşul Nou Mare
comuna Almaşu
municipiul Baia
Mare

Sălaj

comuna Scorţeni
comuna Baru

Prahova
Hunedoara

Maramureş

comuna Seleuş
comuna Corni

Arad

Botoşani

Tabel nr. 1 Localităţi în care au avut loc alegeri parţiale
Având în vedere prevederile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei locale cu modificările şi completările ulterioare, cu un an înainte de
expirarea duratei normale a mandatului nu se mai organizează alegeri pentru consiliile locale,
primari, preşedinţi ai consiliilor judeţene, pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti,
pentru primarul general al Municipiului Bucureşti.
În anul 2011, ultimele alegeri locale parţiale s-au organizat în comuna Tulnici, judeţul
Vrancea, la data de 22. 05. 2011.
În cadrul activităţilor desfăşurate cu ocazia alegerilor locale parţiale s-au urmărit modul
de elaborare a copiilor de pe listele electorale permanente şi complementare, modul de arondare,
amplasare şi dotare a secţiilor de votare, desfăşurarea campaniei electorale cu respectarea
prevederilor legale.
S-a participat, de asemenea, la instruirea preşedinţilor şi locţiitorilor birourilor electorale
ale secţiilor de votare. Pe parcursul perioadelor electorale, filialele în a căror rază teritorială au
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avut loc alegeri locale parţiale au transmis informări săptămânale cu privire la stadiul organizării
şi desfăşurării acestora.
În ziua desfăşurării alegerilor s-a monitorizat modul de desfăşurare a scrutinului şi de
stabilire a rezultatelor.
Tot în perioada electorală s-a acordat sprijin pentru elaborarea programelor calendaristice
ale activităţilor electorale şi s-a ţinut în permanenţă legătura cu factorii responsabili în
organizarea şi desfăşurarea alegerilor.
Direcţia de Îndrumare, Control şi Coordonarea Filialelor a adus la cunoştinţa conducerii
Autorităţii Electorale Permanente rezultatele tuturor alegerilor parţiale. Totodată, rezultatele s-au
transmis către Direcţia Informatică, în vederea postării acestora pe site-ul autorităţii, către
Serviciul de Comunicare şi Relaţii cu Publicul, în vederea aducerii la cunoştinţă publică a
acestora, precum şi către Direcţia de Control al Finanţării Partidelor Politice şi a Campaniilor
Electorale, în vederea urmăririi depunerii rapoartelor de către mandatarii financiari.

5. Referendumuri locale
Chiar dacă, potrivit prevederilor legale, Autoritatea Electorală Permanentă nu are atribuţii
în organizarea şi desfăşurarea referendumurilor, autorităţile administraţiei publice locale au
solicitat instituţiei sprijin de specialitate, ceea ce indică aprecierea la adresa profesionalismului
funcţionarilor instituţiei privind acordarea de îndrumări şi oferirea de soluţii care să conducă la
încheierea unor astfel de consultări în condiţii foarte bune din punct de vedere logistic şi legal.
Astfel, cu sprijinul organelor administraţiei publice locale, s-au monitorizat activităţile
pregătitoare pentru asigurarea condiţiilor logistice necesare participării la scrutin şi s-a menţinut
o legătură permanentă cu factorii responsabili cu organizarea referendumurilor, cărora li s-a
asigurat asistenţă de specialitate.
În baza Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu
modificările şi completările ulterioare, în ţara noastră se pot organiza referendumuri naţionale şi
referendumuri locale. În ceea ce priveşte referendumurile locale, acestea vizează problemele de
interes deosebit din unităţile administrativ-teritoriale şi subdiviziunile administrativ-teritoriale
ale municipiilor ce pot fi supuse aprobării locuitorilor. Referendumul local se poate organiza în
toate satele şi localităţile componente ale comunei sau oraşului ori numai în unele dintre acestea.
În cazul referendumului la nivel judeţean, acesta se poate desfăşura în toate comunele şi oraşele
din judeţ ori numai în unele dintre acestea, care sunt direct interesate. De asemenea, problemele
supuse referendumului local se stabilesc de către consiliile locale sau judeţene, la propunerea
primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean sau a unei treimi din numărul
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consilierilor locali, respectiv al consilierilor judeţeni, iar cetăţenii sunt chemaţi să se pronunţe
prin "DA" sau "NU" asupra problemei supuse referendumului, decizând cu majoritatea voturilor
valabil exprimate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale respective.
În ceea ce priveşte referendumurile locale, în anul 2011 au fost organizate 3 astfel de
evenimente electorale. Problemele supuse atenţiei cetăţenilor au fost „Modificarea limitelor
administrative ale comunelor Band şi Mădăraş prin includerea satului Fînaţele Mădăraşului în
comuna Mădăraş” şi „Desfiinţarea unităţii administrativ-teritoriale judeţul Constanţa”.
Referendumurile au fost validate conform art. 5 alin. 2 din Legea 3/2000.

Nr.crt.

1

2

Judeţ

Mureş

Mureş

Localitatea
Comuna
Mădăraş

Comuna Band

Problema
Modificarea
limitelor
administrative ale comunelor Band
şi Mădăraş prin includerea satului
Fînaţele Mădăraşului în comuna
Mădăraş
Modificarea
limitelor
administrative ale comunelor Band
şi Mădăraş prin includerea satului
Fînaţele Mădăraşului în comuna
Mădăraş

Prezenţa
la vot
78,49%

55,36%

Validat Rezultate

DA

Da - 878
Nu - 4

DA

Da 2530
Nu - 134

Nu a fost întocmit procesul
verbal privind centralizarea
voturilor
şi
constatarea
rezultatului referendumului

3

Constanţa

Municipiul
Constanţa

Desfiinţarea unităţii administrativ
- teritoriale judeţul Constanţa

4.

Bucureşti

Municipiul
Bucureşti

Reorganizare administrativAnulat
teritorială a municipiului Bucureşti

Tabel nr. 2 Localităţi în care au avut loc referendumuri locale
În municipiul Bucureşti, în data de 13. 04. 2011, prin Hotărârea nr. 63 a Consiliului
General al Municipiului Bucureşti, s-a aprobat desfăşurarea unui referendum local care a avut
drept obiect consultarea locuitorilor cu privire la modificarea organizării administrativ-teritoriale
şi a funcţionării autorităţilor administraţiei publice locale. Ulterior, pe data de 10. 06. 2011,
Hotărârea nr. 63 a fost abrogată prin Hotărârea nr. 112 a Consiliului General al Municipiului
Bucureşti, referendumul nemaiavând loc.
De menţionat că Primarul general al municipiului Bucureşti, anterior declanşării
procedurilor de organizare a referendumului, precum şi pe parcursul desfăşurării procedurilor de
organizare şi până la momentul anulării acestuia, a solicitat Autorităţii Electorale Permanente
sprijin de specialitate privind elaborarea programului calendaristic, estimarea cheltuielilor
specifice unei astfel de consultări, interpretări asupra prevederilor legale în materie, precum şi
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informaţii asupra elementelor de logistică electorală şi organizatorică. De asemenea, s-a acordat
sprijin la nivel de personal prin desemnarea a două persoane în comisiile tehnice de specialitate
organizate la nivelul primăriei, de la nivelul Filialei Bucureşti-Ilfov, şi a cinci persoane în
aparatul tehnic al Biroului Electoral Municipal, din cadrul sediului central, care să îndrume
activitatea specifică unei astfel de structuri. Având în vedere declaraţiile politice privind
posibilitatea reorganizării administrative a teritoriului României, s-au monitorizat, la nivel
naţional, prin intermediul filialelor, declaraţiile de intenţie sau deciziile luate de autorităţile
locale privind intenţia de organizare a unor referendumuri care să aibă ca obiect al consultărilor
reorganizarea administrativă.
Direcţia de Îndrumare, Control şi Coordonarea Filialelor a adus la cunoştinţa conducerii
Autorităţi Electorale Permanente rezultatele tuturor referendumurilor locale. Totodată, rezultatele
s-au transmis către Direcţia Informatică, în vederea postării acestora pe site-ul Autorităţii şi către
Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul, în vederea aducerii la cunoştinţă publică a acestora.
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V. INFORMATICĂ ELECTORALĂ
Principalele activităţi desfăşurate de Direcţia Informatică pe parcursul anului 2011 pot fi
evidenţiate pe două paliere:
1.

Activităţi de suport:
a. Asigurarea bunei funcţionări a reţelei de calculatoare şi tehnică de calcul din
cadrul Autorităţii şi al filialelor sale prin acţiuni specifice de mentenanţă
preventivă şi reactivă.
b. Securizarea reţelei de comunicaţii date interne în vederea protecţiei informaţiilor
şi prevenţiei de disfuncţionalităţi pe diverse servicii din reţea.
c. Asigurarea bunei funcţionări a portalului web al Autorităţii.
d. Asistenţa tehnică pentru utilizatorii sistemelor informatice din cadrul Autorităţii
e. Răspunsuri la note, cereri de informare, petiţii şi asistenţa diferitelor departamente
din cadrul AEP privind întocmirea de răspunsuri şi alte materiale.
f. Dezvoltarea sistemului procedural intern în vederea creşterii eficienţei utilizării
resurselor.
g. Dezvoltarea cunoştinţelor specifice în domeniul informaticii, prin urmărirea şi
studierea noilor tehnologii apărute şi prin prezenţa la conferinţe cu prezentări de
noi tehnologii în domeniul informatizării proceselor electorale.
h. Asistenţa acordată compartimentelor specializate în procesul de achiziţii prin
participarea la elaborarea de documentaţii şi participarea în cadrul comisiilor de
achiziţii.

2. Proiecte:
a. Studiul de fezabilitate privind dezvoltarea unui sistem informatic integrat pentru
managementul proceselor electorale.
b. Achiziţia şi implementarea sistemului informatic al Registrului Electoral.
c. Asigurarea suportului privind centralizarea datelor şi evitarea votului ilegal la
alegerile parţiale parlamentare.
d. Dezvoltarea aplicaţiei istoricului alegerilor şi publicarea pe site-ul Autorităţii.
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Studiul de fezabilitate
Obiectivul

general al studiului

de

fezabilitate a

fost dezvoltarea unui

plan

pentru

implementarea sistematică în România a unui sistem informatic integrat pentru managementul
proceselor electorale (SEME).
Etapele studiului au fost:
•

Etapa 1 – Planul şi programul detaliat al studiului de fezabilitate

•

Etapa 2 – Evaluarea cerinţelor utilizatorului

•

Etapa 3 – Evaluarea cerinţelor funcţionale

•

Etapa 4 – Planul de implementare şi de investiţii aferent SEME

•

Etapa 5 – Raportul Final

Arhitectura generală a SEME:
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Principalele beneficii ale implementării SEME:
•

Implementarea sistemului SEME va duce la raţionalizarea şi eficientizarea proceselor
electorale, precum şi la îmbunătăţirea comunicării cu toate părţile implicate în procesul
electoral. Acestea vor determina optimizarea operaţiunilor recurente şi vor contribui la
reducerea costurilor guvernamentale.

•

Sistemul SEME va furniza diverse instrumente de comunicare via video-conferinţă cu
birourile regionale şi cu oficialii altor instituţii în vederea schimbului eficient de
informaţii în perioada dinainte şi în timpul procesului electoral, ducând astfel la
reducerea costurilor de deplasare şi implicit a bugetului alocat.

•

Sistemul de management al resurselor/documentelor privind alegerile (EDRMS) va oferi
eficienţă diferitelor fluxuri de lucru prin automatizarea majorităţii proceselor şi
procedurilor electorale pentru AEP; orice alt departament al instituţiilor implicate în
alegeri va beneficia de funcţiile sale multiple, inclusiv de localizarea înregistrărilor,
raportarea înregistrărilor, producerea de rapoarte statistice, istoricul votărilor şi trenduri
înregistrate.

•

Un alt beneficiu al EDMRS constă în posibilitatea ca AEP, MAI etc. să publice informaţii
de interes comun, să urmărească legislaţia în vigoare sau în stadiu de proiecte legislative;
securitatea este necesară totodată şi pentru detectarea încercărilor de acces ale a
utilizatorilor neautorizaţi.

•

Îmbunătăţirea fluxului de lucru, creşterea eficienţei şi furnizarea unui mecanism pentru a
face informaţia disponibilă cât mai rapid cu putinţă implementează o politică de bună
guvernare în cadrul AEP.

•

Modulul de raportare performant va permite AEP să furnizeze atât rapoarte, cât şi
informaţiile solicitate de alte persoane sau instituţii implicate în proces.

•

Acesta va oferi cetăţenilor posibilitatea de a vizualiza istoricul rezultatelor alegerilor
anterioare, în baza raportului de consolidare a rezultatelor alegerilor. Sistemul va gestiona
de asemenea păstrarea înregistrărilor diverselor documente şi va furniza facilităţi de
distrugere sigură a înregistrărilor.

•

Românii din străinătate vor avea acces la portalul web pentru a obţine informaţii
despre alegeri, ca de exemplu locaţii ale secţiilor de votare, data, orele la care secţiile
sunt deschise în ţara de reşedinţă temporară a acestora.

•

Elementul de configurare SEME al alegerilor va furniza uniformitate în gestiunea
diferitelor procese ale scrutinelor.
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•

AEP va folosi SEME în relaţia instituţională cu partidele politice, inclusiv în aria de
control al finanţării acestora. De asemenea, SEME va oferi informaţii automate privind
reglementări informaţionale ale campaniei, precum publicitatea şi zonele în care semnele
electorale vor fi amplasate.

•

Partidelor politice li se poate asigura acces limitat la utilizarea sistemului – exemplu:
introducerea direct în sistem a datelor relevante privind candidatul şi partidul politic.

•

Datele vor fi introduse şi aprobate o singură dată în cadrul SEME. Când se produce un
raport privind un lot de buletine, informaţia referitoare la candidaţi va fi printată corect pe
buletin şi în rapoartele aferente, reducând astfel probabilitatea apariţiei unor greşeli
despre partide sau candidaţi.

•

Adresa completă sau o descriere a locaţiei vor fi disponibile prin intermediul
componentei GIS a sistemului SEME. Utilizarea informaţiilor furnizate de GIS va ajuta
la determinarea noilor locaţii pentru secţiile de votare, o dată cu fluctuaţiile la nivelul
populaţiei în diverse zone ale României.

•

Cu 18.000 de secţii de votare de gestionat, componenta GIS va oferi suport valoros,
esenţial atât la nivel local, al secţiilor de votare, cât şi la nivel central – BEC, AEP.

•

Gestionarea personalului la cele 18.000 de locaţii este dificilă, totuşi prin intermediul
SEME procesul va fi automatizat.

•

SEME va permite ca AEP să efectueze monitorizarea alegerilor într-o manieră mai
eficientă, reducând posibilitatea producerii de erori în procesul de comunicare directă
cu directorii

celor

8

filiale, cu

prefecţii sau

cu

alţi

oficiali de

la birourile

managementului electoral.
•

Cetăţenii români vor beneficia de un call center furnizat în cadrul SEME. Ei pot pune
întrebări generale cu privire la legea electorală, depune plângeri sau raporta incidentele
survenite la secţia lor de votare sau se pot interesa cu privire la locaţia lor de votare.

•

Platforma e-learning va fi deosebit de importantă pentru succesul general al SEME şi
pentru viitoarele alegeri. Instruirea necesară implementării cu succes a sistemului va
îmbunătăţi nivelul de încredere al românilor în exercitarea dreptului de vot.

•

În timp ce sistemul de înregistrare al votanţilor nu este un produs direct al SEME, acesta
va fi integrat cu noul sistem şi românii vor avea mai multă încredere în listele electorale
prin prisma transparenţei create.

•

SEME va oferi integritate întregului proces electoral şi va consolida unul dintre
conceptele de bază ale democraţiei, un om – un vot.
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•

Una din schimbările cele mai evidente aduse de către SEME va fi implementarea unui
sistem electronic de votare.

•

Sistemul va prezenta votantului instrucţiuni uşor de urmat pentru folosirea
echipamentului, informaţii cu privire la numărul de candidaţi pe care acesta are dreptul să
îi voteze şi va genera notificări înainte de înregistrare în cazul în care votantul a selectat
mai mulţi sau mai puţini candidaţi.

•

Buletinul de vot va fi criptat şi numărat electronic de către echipamentul dedicat, creat să
îndeplinească această funcţie => o raportare mai rapidă, mai sigură şi auditabilă.

•

Per ansamblu, sistemul SEME va promova transparenţa în toate etapele managementului
proceselor electorale, va furniza instrumente către AEP şi către alţi oficiali electorali care
au responsabilităţi în cadrul alegerilor şi va furniza instrumente pentru diseminarea
informaţiilor către votanţi, precum materiale de instruire educaţionale.

•

SEME va furniza instrumente pentru a menţine uniformitatea în aplicarea şi operarea
legilor

electorale.

Pentru

îndeplinirea

acestei

sarcini,

AEP

poate pregăti directive detaliate şi instrucţiuni cu privire la procesele electorale.
•

AEP si Guvernul vor putea constata eficienţa sistemului prin prisma costurilor alegerilor.

Registrul electoral
Registrul electoral reprezintă un sistem informatic care gestionează în mod centralizat
informaţii referitoare la toţi cetăţenii români, inclusiv la cei cu domiciliul în străinătate, care au
împlinit vârsta de 18 ani şi au drept de vot.
În vederea realizării acestui sistem a fost oganizată în anul 2011 o licitaţie deschisă
pentru semnarea unui contract-cadru pe 3 ani care are ca scop implementarea tuturor
funcţionalităţilor necesare. A fost aleasă varianta de acord-cadru din cauza complexităţii acestui
sistem şi a imposibilităţii implementării tuturor funcţionalităţilor în mai puţin de un an.
Soluţia aleasă este una modulară, uşor de extins la nivel naţional. Pe parcursul anului
2011 sistemul a fost implementat la sediul AEP, urmând ca în anul 2012 să fie extins la nivel
naţional prin implementarea unui portal care va pune la dispoziţie interfeţe către utilizatorii
externi.
Sistemul acoperă următoarele funcţionalităţi generale:
•

Gestiune alegători – în sistem se vor regăsi toate persoanele cu drept de vot din România.
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•

Migrare de date de la Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind
Evidenţa Persoanelor – sistemul nu va permite modificarea datelor despre alegători
(incluzând introducerea, modificarea, ştergerea). Popularea bazei cu datele despre
alegători se va realiza prin importul datelor de la EP şi actualizarea lor periodică, tot prin
import.

•

Liste de alegători – sistemul va permite generarea listelor de alegători pe baza tipului de
alegeri. Alegătorii vor fi împărţiţi pe secţii de votare în funcţie de domiciliul acestora şi
„raza” secţiei de votare.

•

Generare rapoarte – sistemul va avea încorporat un generator de rapoarte care va permite
definirea proprie a rapoartelor fără a fi nevoie de cunoştinţe de programare pentru a
programa interfaţa raportului.

•

Criptare/decriptare de informaţii – în baza de date sunt stocate date cu caracter personal.
Aceste date vor fi criptate, astfel încât să nu fie scrise în clar în baza de date.

•

Management de documente – sistemul va permite încărcarea de documente justificative
referitoare la pierderea dreptului de vot de către un alegător. Aplicaţia va permite
generarea pachetelor electorale pentru fiecare secţie în parte.

•

Managementul secţiilor de votare – sistemul va permite managementul secţiilor de
votare.
Având în vedere timpul limitat aflat la dispoziţia implementatorului, precum şi limitarea

bugetară, în anul 2011 nu a putut fi realizat decât modulul central al aplicaţiei, urmând ca
majoritatea funcţionalităţilor să fie dezvoltate în anul 2012, o dată cu extinderea la nivel naţional.
Alegeri parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia Electorală nr. 29 - judeţul
Neamţ, Colegiul uninominal nr. 6, şi Circumscripţia Electorală nr. 26 - judeţul
Maramureş, Colegiul uninominal nr. 2
În conformitate cu dispoziţiile legale, organizarea activităţilor de verificare şi centralizare a
proceselor-verbale în cadrul staţiilor de prelucrare a revenit Direcţiei Informatică din cadrul
Autorităţii Electorale Permanente.
În vederea respectării atribuţiilor legale, au fost luate următoarele măsuri:
•

a fost dezvoltată, testată şi implementată o aplicaţie informatică prin intermediul căreia au
fost centralizate datele şi generate în mod automat rapoartele centralizatoare;
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•

a fost implementat, la nivelul fiecărei staţii de prelucrare, un sistem unitar de înregistrare
a intrărilor şi ieşirilor de documente (au fost scanate toate versiunile de procese-verbale
primite şi au fost păstrate metadatele privind ora recepţionării);

•

a fost organizat un sistem de monitorizare a prezenţei la vot în fiecare secţie de votare;

•

a fost instruită şi testată o echipă formată din personalul Autorităţii care s-a ocupat de
centralizarea şi verificarea datelor din procesele-verbale.

În vederea asigurării unei bune desfăşurări a acestor alegeri parţiale au fost organizate de
către reprezentanţii Direcţiei Informatică instruiri cu preşedinţii şi locţiitorii preşedinţilor
birourilor secţiilor de votare, instruiri care au vizat în mod direct completarea proceselor-verbale
şi a formularelor întocmite de către Direcţia Logistică Electorală.
În urma desfăşurării procesului electoral şi a analizei proceselor-verbale greşit completate, a fost
observată predilecţia completării eronate a câmpurilor corespunzătoare numărului de alegători
înscrişi în liste. Aceste greşeli, specifice fiecărui scrutin, ar putea fi înlăturate printr-o selecţie
mai riguroasă a personalului, urmată de instruirea periodică şi, în primul rând, de o testare a
grupului de persoane din care urmează a se face desemnarea preşedinţilor secţiilor de votare şi a
locţiitorilor acestora.
Din punct de vedere al securizării sistemului informatic utilizat în centralizarea datelor, a fost
folosit un sistem închis, fără posibilitate de conectare la internet sau orice altă reţea, cu aplicaţii
verificate, iar cele de tip comercial (sistem de operare, aplicaţii de calcul tabelar, antivirus) au
fost licenţiate şi actualizate.
Cu prilejul acestor alegeri, a fost implemetat cu ajutorul reprezentanţilor Serviciului de
Telecomunicaţii Speciale un proiect-pilot care a atins următoarele obiective:
•

verificarea online a identităţii persoanelor prezente în secţiile de votare la cele două
scrutine în vederea realizării următoarelor scopuri:

o evitarea votului ilegal (votul multiplu sau votul persoanelor care au drepturile
electorale suspendate);
o contorizarea în timp real a prezenţei la vot;
o informarea corectă a alegătorilor cu privire la secţia de votare la care trebuie să
voteze.
•

verificarea proceselor-verbale la nivelul secţiilor de votare, în vederea corectării
posibilelor greşeli apărute la nivelul secţiei în prezenţa tuturor membrilor secţiei de votare;

•

centralizarea rapidă a rezultatelor.
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Istoricul alegerilor
Istoricul alegerilor este un sistem informatic cu interfaţă web, publicat pe site-ul Autorităţii,
care permite tuturor utlizatorilor găsirea facilă a rezultatelor alegerilor generale la toate scrutinele
de după anul 1990.
Acest sistem a fost dezvoltat integral cu resurse din cadrul Direcţiei Informatică, necesitatea lui
fiind evidenţiată de cererile numeroase de informaţii privind rezultatele alegerilor din diverşi
ani.
Aplicaţia poate fi accesată prin internet la adresa: http://www.roaep.ro/alegeri
Aplicaţia a fost dezvoltată cu scopul de a fi foarte uşor de utilizat, iar informaţiile să fie
găsite rapid prin interfaţa grafică, dar şi prin liste ierarhice:

Principalele probleme cu care se confruntă Direcţia Informatică sunt generate de lipsa de
personal şi, implicit, de încărcarea foarte mare pe fiecare resursă din direcţie. De asemenea,
neasigurarea personalului aferent birourilor judeţene ale AEP ne va aduce în imposibilitatea
îndeplinirii unor obligaţii legale. Alte piedici în calea bunei desfăşurări a activităţii direcţiei
constau în neacordarea bugetelor necesare şi în termenele foarte strânse de achiziţii şi
implementare.
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VI.CONTROLUL FINANŢĂRII PARTIDELOR ŞI A CAMPANIILOR ELECTORALE
Capitolul I - Activitatea de control privind modul de finanţare
a activităţii partidelor politice în anul 2011

În conformitate cu art. 36 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor
politice şi a campaniilor electorale, republicată, Autoritatea Electorală Permanentă desfăşoară
anual activităţi de verificare a surselor de venit la fiecare formaţiune politică sau ori de câte ori
sunt sesizări pe această linie.
În vederea exercitării atribuţiilor care revin Autorităţii Electorale Permanente, potrivit
legii susmenţionate, Departamentul de Control al Finanţării Partidelor Politice şi a Campaniilor
Electorale a organizat şi efectuat în anul 2011, începând cu luna ianuarie, activităţi de control
pentru verificarea modului de finanţare a formaţiunilor politice în anul financiar 2010.
Verificările s-au desfăşurat conform “Planului anual de control” aprobat de conducerea
Autorităţii Electorale Permanente, în care

au fost cuprinse 140 de organizaţii politice,

reprezentând 17 partide politice, după cum urmează:
Repartizarea numărului total de controale pe filiale:
Filiala

Total

Dep.

N-E

S-E

BucureştiIlfov

Sud
Muntenia

S-V
Oltenia

V

N-V

Centru

Nr .
controale

140

25

15

14

13

18

11

13

18

13

Repartizarea partidelor controlate pe filiale:

Partid / Filiala AEP

Dep

N-E

Bucureşti
Ilfov

S-E

Sud
S-V
Muntenia Oltenia

V

N-V

Centru Total

FDGR
Partidul Civic
Maghiar

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Partidul Pentru Patrie

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

PAS

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

PC

2

2

3

1

4

1

1

1

1

16

PD-L

5

4

3

4

4

2

3

3

2

30
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PIN

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

PNG-CD

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

PNL

5

3

3

3

3

3

2

3

2

27

PNŢCD

4

1

1

2

-

1

1

1

1

12

PRM

-

1

1

-

4

-

-

1

1

8

PSD

4

3

2

3

3

2

1

3

2

23

UDMR
Uniunea Bulgară din
Banat
Uniunea Croaţilor din
România
Uniunea Sârbilor din
România

1

-

-

-

-

1

-

3

2

7

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

UNPR

1

1

1

-

-

1

2

1

1

8

Total

25

15

14

13

18

11

13

18

13

140

Din totalul de 140 de organizaţii politice, 25 au fost verificate de către Departamentul de
Control al Finanţării Partidelor Politice şi a Campaniilor Electorale, 13 de către Filiala BucureştiIlfov, 13 de către Filiala Vest, 11 de către Filiala Sud-Vest Oltenia, 14 de către Filiala Sud-Est,
15 de către Filiala Nord-Est, 13 de către Filiala Centru, 18 de către Filiala Sud Muntenia şi 18
de către Filiala Nord-Vest.
Obiectivele controalelor planificate au fost stabilite conform tematicii aprobate de
conducerea Autorităţii Electorale Permanente, urmărind în principal organizarea contabilităţii
curente, modalităţile şi forma de înregistrare, evidenţa şi publicarea donaţiilor, cotizaţiilor şi
veniturilor proprii ale partidelor politice, reglementate prin Normele Metodologice de aplicare a
Legii nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată,
aprobate prin HG 749/2007. Verificările efectuate au urmărit fiecare sursă de finanţare.
Finanţarea privată
- Art. 3 alin. (1) din Legea 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor
electorale, republicată, prevede: „Sursele de finanţare a activităţii unui partid politic sunt:
a) cotizaţii ale membrilor de partid;
b) donaţii, legate şi alte liberalităţi;
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c) venituri provenite din activităţi proprii;
d) subvenţii de la bugetul de stat”.
Partidele politice au obligaţia de a organiza şi conduce evidenţa contabilă în conformitate
cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale
Ordinului Ministerul Economiei şi Finanţelor nr. 1969/2007 privind reglementările contabile
pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.
Nu toate formaţiunile politice verificate în anul 2011 au respectat prevederea art. 3 alin.
(3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale,
republicată, respectiv „partidele politice au obligaţia de a-şi organiza contabilitate proprie,
conform reglementărilor contabile în vigoare.”
•

La organizaţia PSD Bacău au fost încasate 2 cotizaţii în sumă de 1.960 lei fără a

se întocmi chitanţe, au fost găsite chitanţe fără serie şi fără număr, formularele de evidenţă a
cotizaţiilor cod FC1 nu coincid cu sumele pentru care s-au întocmit chitanţe, nu au fost
întocmite şi transmise formularele de evidenţă a cotizaţiilor cod FC7. Pentru aceste nereguli
organizaţia PSD Bacău a fost sancţionată contravenţional cu avertisment verbal.
•

PNŢCD, Sediul Central, nu a depus bilanţul contabil până la data prevăzută de

lege şi nu a efectuat inventarierea elementelor de patrimoniu în conformitate cu normele privind
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi pasiv aprobate prin O.M.F.P. nr.
2861/2009. Pentru aceste fapte partidul a fost sancţionat contravenţional cu avertisment verbal.
- Art. 4 alin.4 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a
campaniilor electorale, republicată, prevede : „Partidele politice au obligaţia de a publica în
Monitorul Oficial al României, Partea I, cuantumul total al veniturilor din cotizaţii până la data
de 31 martie a anului următor, precum şi lista membrilor de partid care au plătit într-un an
cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară”.
- Art. 5 alin.(10) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a
campaniilor electorale, republicată, prevede: „La efectuarea donaţiei, partidul politic are
obligaţia de a solicita persoanei juridice donatoare prezentarea unei declaraţii pe propria
răspundere privind respectarea condiţiei prevăzute la alin. (9): se interzice persoanelor juridice
care, la data efectuării donaţiei, au datorii exigibile mai vechi de 60 de zile la bugetul de stat,
bugetul asigurărilor sociale sau la bugetele locale să facă donaţii partidelor politice, cu excepţia
situaţiei când au de recuperat sume mai mari decât datoria proprie”.
Toate formaţiunile politice verificate în anul 2011 au respectat prevederile art. 4 şi art. 5
din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale,
republicată.
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- Art. 9 alin.(1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a
campaniilor electorale, republicată, prevede: „Partidele politice au obligaţia de a publica în
Monitorul Oficial al României, Partea I, lista persoanelor fizice şi juridice care au făcut într-un
an fiscal donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară,
precum şi suma totală a donaţiilor confidenţiale primite până la data de 31 martie a anului
următor.
(2) Lista prevăzută la alin. (1) trebuie să conţină următoarele elemente:
a) pentru persoanele fizice: numele şi prenumele donatorului, codul numeric personal, cetăţenia,
valoarea, felul donaţiei şi data la care a fost efectuată;
b) pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, naţionalitatea, codul unic de înregistrare,
valoarea, felul donaţiei şi data la care a fost efectuată donaţia”.
•

UNPR Bacău nu a transmis sediului central al partidului lista persoanelor fizice

care au făcut într-un an fiscal donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază
minime brute pe ţară pentru a fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31
martie 2011, abatere sancţionată contravenţional cu avertisment şi confiscarea sumei de 18.540
lei;
•

pentru aceeaşi abatere, PSD Ilfov a fost sancţionat contravenţional cu

avertisment scris şi cu confiscarea sumei de 8.516 lei;
•

pentru nepublicarea codului numeric personal al persoanelor care au facut

donaţii, PNL, Sediul Central, a fost sancţionat contravenţional cu avertisment scris. De
asemenea, datorită faptului ca nu au fost prezentate documentele de identificare a persoanelor
care au donat procentul de 2 % din impozitul pe venit, PNL, Sediul Central, a fost sancţionat
contravenţional cu amendă de 5.000 lei şi cu confiscarea sumei de 10.819,21 lei.
- Art.10 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a
campaniilor electorale, republicată, prevede: „Partidele politice nu pot accepta donaţii sau
servicii prestate cu titlu gratuit de la o autoritate ori instituţie publică, de la o regie autonomă, de
la o companie naţională, societate comercială sau societate bancară cu capital integral ori
majoritar de stat”.
•

PDL Cluj a încasat o donaţie de la Instituţia Prefectului Cluj, fapt pentru care a

fost sancţionat contravenţional cu amendă de 5.000 lei şi cu confiscarea sumei de 6.070 lei.
Din controalele

efectuate, a rezultat că toate formaţiunile politice s-au încadrat în

plafoanele de venituri specificate de Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a
campaniilor electorale, republicată.
- Art.11 alin.(1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a
campaniilor electorale, republicată, prevede: „Acceptarea donaţiilor din partea altor state ori a
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organizaţiilor din străinătate, precum şi din partea persoanelor fizice sau juridice străine este
interzisă”.
•

FDGR Cluj a acceptat donaţii de la un număr de 4 cetăţeni străini, abatere care a

fost sancţionată contravenţional cu avertisment şi cu confiscarea sumei de 8.271 lei.
Alte surse de venituri
Art.12 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor
electorale, republicată, prevede: „Partidele politice nu pot desfăşura activităţi specifice
societăţilor comerciale. Fac excepţie următoarele activităţi din care partidele politice pot obţine
venituri:
a) editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de propagandă şi cultură
politică proprii;
b) organizarea de întruniri şi seminarii cu tematică politică, economică sau socială;
c) acţiunile culturale, sportive şi distractive;
d) serviciile interne;
e) închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni socialculturale şi pentru organizarea birourilor parlamentare;
f) înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu, dar numai după cel puţin 10 ani de la
înregistrarea în patrimoniu, cu excepţia partidelor politice aflate în curs de dizolvare. Termenul
de 10 ani nu se aplică în situaţia bunurilor imobiliare moştenite;
g) înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu, numai dacă nu reprezintă acte de comerţ.
Partidele politice pot obţine venituri din dobânzi bancare”.
•

PSD Cluj a realizat venituri din activităţi comerciale prin subînchirierea spaţiului

partidului, fapt pentru care a fost sancţionat contravenţional cu amendă de 5.000 lei si cu
confiscarea sumei de 3.700 lei;
Art.12 alin.(3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a
campaniilor electorale, republicată, prevede: „Partidele politice au obligaţia de a publica în
Monitorul Oficial al României, Partea I, cuantumul total al veniturilor provenite din alte surse,
pâna la data de 31 martie a anului următor.”
•

PD-L, Sediul Central, nu a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,

până la 31 martie 2011, toate veniturile obţinute din alte surse de finanţare, abatere sancţionată
contravenţional cu amendă de 5.000 lei şi cu confiscarea sumei de 6.012,49 lei.
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Finanţarea publică
- Art.14 alin.(1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a
campaniilor electorale, republicată, prevede: „Partidele politice primesc anual subvenţie de la
bugetul de stat, în condiţiile legii.“
- Art. 20 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor
electorale, republicată, prevede: „Veniturile care provin din subvenţii de la bugetul de stat pot
avea următoarele destinaţii:
a) cheltuieli materiale pentru întreţinerea şi funcţionarea sediilor;
b) cheltuieli de personal;
c) cheltuieli pentru presă şi propagandă;
d) cheltuieli privind organizarea de activităţi cu caracter politic;
e) cheltuieli de deplasare în ţară şi în străinătate;
f) cheltuieli pentru telecomunicaţii;
g) cheltuieli cu delegaţiile din străinătate;
h) cheltuieli cu cotizaţiile datorate organizaţiilor politice internaţionale la care este afiliat partidul
politic;
i) investiţii în bunuri mobile şi imobile, necesare activităţii partidelor respective;
j) cheltuieli de protocol;
k) cheltuieli de birotică;
l) cheltuieli pentru campania electorală.
(2) Este interzisă folosirea veniturilor provenite din subvenţii de la bugetul de stat pentru
oricare alte destinaţii decât cele prevăzute de lege.
(3) Eficienţa şi oportunitatea acestor cheltuieli se hotărăsc de organele de conducere ale
partidelor politice, potrivit statutului lor şi dispoziţiilor legale.”
•

PD-L, Sediul Central, a achitat din sumele primite ca subvenţie de la Bugetul de

stat penalităţi de întârziere către furnizori şi o amendă, abatere pentru care a fost sancţionat
contravenţional cu avertisment şi cu confiscarea sumei de 312,10 lei.
Pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la întocmirea formularelor de
evidenţă a cotizaţiilor cod FC1 si cod FC2, PNŢCD, Organizaţia Sector 4, a fost sancţionată
contravenţional cu avertisment verbal.
Pentru toate aceste nereguli sesizate în timpul derulării acţiunilor de verificare, controlorii
financiari au făcut recomandări de respectare a prevederilor legale, respectiv:
-

sursele de venituri ale formaţiunii politice să fie evidenţiate în contabilitate

respectând principiile contabile;
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-

încasarea cotizaţiilor şi donaţiilor să se efectueze cu respectarea prevederilor Legii

nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată şi
Normelor metodologice de aplicare a legii;
-

să se efectueze operaţiunile de inventariere a patrimoniului conform prevederilor

art.7 alin.(1) din Legea nr. 82/1991 republicată, art.13 alin.(4) din H.G nr.749/2007 şi O.M.E.F.
nr. 2861/2009 necesare închiderii exerciţiului financiar;
-

să publice în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista persoanelor fizice şi

juridice care au făcut într-un an fiscal donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de
bază minime brute pe ţară conform art. nr. 9 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor
politice şi a campaniilor electorale, republicată.
Situaţia veniturilor înregistrate în anul 2010, de către sediile centrale ale partidelor
politice şi cuprinse în contul rezultatului exerciţiului, se prezintă după cum urmează:
-leiNr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Partid
PD-L
PNL
PSD
UDMR
Uniunea Croaţilor din România
PC
UNPR
Uniunea Sârbilor din România
Partidul Civic Maghiar
PNTCD
PRM *
Partidul Pentru Patrie
PAS
PIN
FDGR
Uniunea Bulgară din Banat
PNG-CD
Total

Cotizaţii

Donaţii

4.349.937
4.330.730
4.934.597
724.111
1.072.328
212.856
209
51.857
36.682
11.851
11.628
2.978
700
15.740.464

4.465.291
2.929.076
681.432
431.896
31.982
183.906
30.890
33.349
294.877
2.100
17.016
8.750
16.500
9.250
9.136.315

Alte
venituri
683.015
335.434
813.800
101.728
60.766
6
27
58.038
2
2
16
1.618
1
684
11.127
2.066.264

Subvenţii
buget
2.281.636
1.322.125
2.284.258
1.257.735
2.225.370
59.149
9.430.273

Total
general
11.779.879
8.917.365
8.714.087
2.515.470
2.286.136
1.163.465
396.789
89.137
85.208
294.879
38.798
30.485
20.379
16.500
12.912
11.827
36.373.316

*Sumele au fost obţinute prin însumarea veniturilor organizaţiilor controlate şi nu sunt
sumele totale obţinute de partidele respective.
Capitolul II – Alegeri parţiale 2011
A.

Alegeri locale parţiale

În temeiul prevederilor Legii nr. 334/2006, privind finanţarea partidelor politice şi a
campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr. 749/2007
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privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor
politice şi a campaniilor electorale, republicată, la nivelul filialelor Autorităţii Electorale
Permanente s-au desfăşurat acţiuni de control al campaniilor electorale derulate cu prilejul
alegerilor locale parţiale în diferite circumscripţii din ţară.
Acţiunile de control au urmărit respectarea prevederilor legale în vigoare în materie de
alegeri locale.
Etapele acestor acţiuni de control au urmărit:
1.

Înregistrarea

mandatarilor

financiari

ai

partidelor

şi

candidaţilor

independenţi
În baza prevederilor art. 26, alin.(12) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor
politice şi a campaniilor electorale, republicată, toate formaţiunile politice, asociaţiile/uniunile
aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi aveau obligaţia să înregistreze
oficial la Autoritatea Electorală Permanentă mandatarii financiari.
,,Calitatea de mandatar financiar se dobândeşte numai după înregistrarea sa oficială la
Autoritatea Electorală Permanentă. Înregistrarea mandatarului financiar se realizează în
intervalul dintre momentul aducerii la cunoştinţă publică a datei alegerilor şi începerea
campaniei electorale, făcându-se publică în presă sau pe pagina de internet a partidului.”
La declararea şi înregistrarea mandatarilor financiari a fost utilizat formularul cod MF1
sau formularul cod MF2.
Formaţiunile politice şi candidaţii independenţi ce au participat la aceste alegeri au declarat şi
înregistrat mandatarii financiari.
2.

Verificarea veniturilor încasate de formaţiunile politice şi candidaţii

independenţi
În cazul acestor alegeri s-au verificat:
-

declararea şi înregistrarea donaţiilor şi legatelor primite de partidele politice şi

candidaţii independenţi în timpul campaniei electorale;
-

organizarea evidenţei veniturilor primite pentru campania electorală, a

transferurilor altor fonduri provenite din veniturile obţinute în afara perioadei electorale.
Donaţiile şi legatele primite după deschiderea campaniei electorale de la persoanele fizice
şi juridice au fost declarate Autorităţii Electorale Permanente de către mandatarii financiari în
termen de 5 zile lucrătoare de la primire.
Donaţiile şi legatele primite după deschiderea campaniilor electorale pot fi folosite pentru
campania electorală numai după declararea lor la Autoritatea Electorală Permanentă.
Situaţia veniturilor în funcţie de partidele participante şi candidaţii independenţi este
prezentată în tabelele de mai jos.
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PRIMARI PENTRU ALEGERILE LOCALE DIN 2011
-lei-

Partid/candidat

Venituri
Donaţii

Transfer

Total

PSD

28.240

31.806

60.046

PD-L

110.872

6.500

117.372

PNL

16.928

2.210

19.138

1.360

-

1.360

360

-

360

5.300

6.672

11.972

PC

400

-

400

USL

500

11.860

12.360

PRM

170

-

170

-

-

-

164.130

59.048

223.178

UNPR
UDMR
Candidaţi independenţi

PNG-CD
Total general

CONSILIERI LOCALI PENTRU ALEGERILE LOCALE DIN 2011
-leiPartid/candidat

Venituri
Transfer

Donaţii

Total

PSD

1.064

940

2.004

PD-L

6.341

-

6.341

-

3.000

3.000

1.360

-

1.360

UDMR

-

600

600

Candidaţi independenţi

-

-

-

PNŢCD

-

-

-

PNG-CD

-

-

-

TOTAL

8.765

4.540

13.305

PNL
UNPR

Suma totală a veniturilor primite în timpul alegerilor locale parţiale în cursul anului 2011
a fost de 236.483 lei, din care 223.178 lei pentru primari şi 13.305 lei pentru consilieri locali. Din
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totalul acestor venituri, 73 % reprezintă transferuri de la partide la începerea

campaniei

electorale şi 27 % donaţii specifice campaniei electorale.
Structura acestor venituri este prezentată în graficul de mai jos:

Venituri - surse

donaţii
27%

transferuri
donaţii
transferuri
73%

3.

Verificarea cheltuielilor efectuate de formaţiunile politice şi candidaţii independenţi

Limita maximă a cheltuielilor care pot fi efectuate de un partid politic, alianţă electorală
sau candidat independent pentru campania electorală se calculează prin însumarea valorilor
maxime permise prin lege pentru fiecare candidat propus pentru alegeri.
În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea 334/2006, privind finanţarea partidelor
politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, limita
maximă este de:
a.

30 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de

primar al unei comune;
b.

2.500 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de

primar al unui municipiu sau oraş;
c.

20 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de

consilier local în consiliile comunale.
Ca urmare a verificărilor, nu s-au constatat depăşiri privitoare la limitele maxime ale
cheltuielilor admise de lege.
Situaţia cheltuielilor în funcţie de formaţiunile politice participante şi candidaţii
independenţi este prezentată în tabelele de mai jos.
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PRIMARI PENTRU ALEGERILE LOCALE DIN 2011
-leiCheltuieli
Partid/candidat

Tipărituri

Publicitate

Publicitate,

stradală

presă,radio,TV

Alte servicii

Total

PSD

27.849

3.197

1.000

10.059

42.105

PD-L

59.740

17.954

40.180

15.047

132.921

PNL

12.796

2.035

1.451

1.542

17.824

USL

3.175

4.179

5.000

-

12.354

400

-

-

-

400

10.220

4.960

5.492

-

20.672

99

-

70

-

169

-

558

530

117

1.205

6.000

27.393

6.199

-

39.592

17.388

7.816

10.356

550

36.110

PNG-CD

-

-

-

-

-

TOTAL

137.667

68.092

70.278

27.315

303.352

PC
PNŢCD
PRM
UNPR
UDMR
Candidaţi independenţi

CONSILIERI LOCALI PENTRU ALEGERI LOCALE DIN 2011
-leiCheltuieli
Partid/candidat

Tipărituri

Publicitate

Publicitate,

Alte

stradală

presă,radio,TV

servicii

Total

PSD

1.903

-

-

10

1.913

PD-L

2.808

1.140

8.933

2.715

15.596

PNL

2.318

1.500

-

128

3.946

-

-

-

-

-

600

-

-

-

600

Candidaţi independenţi

-

-

-

-

-

PRM

-

-

-

-

-

PNG-CD

-

-

-

-

-

PC

-

-

-

-

-

7.629

2.640

8.933

2.853

22.055

UNPR
UDMR

TOTAL
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Din totalul cheltuielilor de 325.407 lei, suma de 303.352 lei a fost folosită pentru
candidaţii la funcţia de primar, iar suma de 22.055 lei pentru candidaţii la funcţia de consilier
local, ponderea cea mai însemnată fiind reprezentată de tipărituri şi alte materiale promoţionale,
adică 145.296 lei (45%). Restul o reprezintă publicitate stradală 70.732 lei (22%), publicitatepresă-radio-tv 79.211 lei (24%), alte cheltuieli 30.168 lei ( 9%).
Cheltuielile au depăşit cu 88.924 lei veniturile, această sumă urmând a fi achitată din
veniturile pe care formaţiunile politice le vor realiza în perioada post-campanie.
Grafic privind situaţia cheltuielilor din campania electorală :

Alte servicii
9%

Tiparituri
Publicitate stradala

Publicitate,
presa, radio, TV
24%

Tiparituri
45%

Publicitate, presa,
radio, TV
Alte servicii

Publicitate
stradala
22%

4. Depunerea şi verificarea declaraţiilor, rapoartelor şi a documentelor justificative
În cadrul alegerilor locale parţiale din anul 2011 toţi mandatarii financiari desemnaţi de
către formaţiunile politice şi candidaţii independenţi au depus la sediile filialelor Autorităţii
Electorale Permanente următoarele documente:
a.

Declaraţia privind respectarea limitelor maxime ale cheltuielilor pentru campania

electorală;
b.

Declaraţia privind respectarea condiţiilor legale privind finanţarea partidelor

politice/candidaţi independenţi pe perioada campaniei electorale;
c.

Declaraţia privind numărul de materiale de propagandă electorală produse,

defalcat pe categorii;
d.

Raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale (însoţit de documentele

justificative, în original şi copie).
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În termen de 15 zile de la data desfăşurării alegerilor, mandatarii financiari desemnaţi
sunt obligaţi să depună la Autoritatea Electorală Permanentă un raport detaliat al veniturilor şi
cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic şi candidat independent.
După expirarea acestui termen, Autoritatea Electorală Permanentă asigură aducerea la
cunoştinţă publică a listei partidelor politice şi candidaţilor independenţi care au depus rapoartele
detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale, pe măsură ce acestea sunt depuse, prin
publicări succesive în Monitorul Oficial al României, Partea I.
5.

Organizarea de sesiuni de instruire a mandatarilor financiari desemnaţi de

partidele politice şi candidaţii independenţi.
Pentru a veni în sprijinul competitorilor electorali la alegerile parţiale locale din 2011, la
nivelul filialelor Autorităţii Electorale Permanente s-au organizat sesiuni de instruire la care au
participat mandatarii financiari desemnaţi şi reprezentanţi ai formaţiunilor politice competitoare.
În acest sens, a fost întocmit “Ghidul mandatarului financiar pentru alegerile locale
parţiale din anul 2011”. Acest ghid prezintă atribuţiile mandatarilor financiari, obligaţiile
formaţiunilor politice legate de activitatea mandatarilor financiari, formularele necesare a fi
întocmite atât în timpul campaniei electorale, cât şi după încheierea alegerilor, precum şi
sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării prevederilor legale.
Activitatea privind alegerile locale parţiale din anul 2011 a revenit ca sarcină filialelor
Autorităţii Electorale Permanente, respectiv:
•

Filiala Regională Sud - Est;

•

Filiala Regională Vest;

•

Filiala Regională Nord – Vest;

•

Filiala Centru;

•

Filiala Sud – Muntenia.
B. Alegeri parţiale pentru Camera Deputaţilor în anul 2011
1.

Date privind partidele, alianţele politice/electorale, asociaţiile/uniunile

aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi care au participat la alegerile
parţiale pentru Camera Deputaţilor în anul 2011
În anul 2011 au avut loc două scrutine pentru alegerile parţiale pentru Camera
Deputaţilor.
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În conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr. 670 din 29 iunie 2011 a fost
stabilită ziua de duminică, 21 august 2011, ca dată a desfăşurării alegerilor parţiale pentru
Camera Deputaţilor în Circumscripţia electorală nr. 29 - judeţul Neamţ, Colegiul uninominal nr.
6, şi Circumscripţia electorală nr. 26 - judeţul Maramureş, Colegiul uninominal nr. 2.
2.

Date privind declararea şi înregistrarea mandatarilor financiari de către

partidele, alianţele politice şi electorale, asociaţiile/uniunile aparţinând minorităţilor
naţionale şi candidaţii independenţi care au participat la alegerile parţiale pentru Camera
Deputaţilor în anul 2011
În baza prevederilor art. 26 alin.12 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor
politice şi a campaniilor electorale, republicată, toate formaţiunile politice, asociaţiile/uniunile
aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi aveau obligaţia să înregistreze
oficial la Autoritatea Electorală Permanentă mandatarii financiari.
„Calitatea de mandatar financiar se dobândeşte numai după înregistrarea sa oficială la
Autoritatea Electorală Permanentă. Înregistrarea mandatarului financiar se realizează în
intervalul dintre momentul aducerii la cunoştinţă publică a datei alegerilor şi începerea
campaniei electorale, făcându-se publică în presă sau pe pagina de Internet a partidului.”
La declararea şi înregistrarea mandatarilor financiari a fost utilizat formularul cod MF1
sau formularul cod MF2 prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 749/2007 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicarea a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor
politice şi a campaniilor electorale, republicată.
Pentru alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia electorală nr. 29 judeţul Neamţ, Colegiul uninominal nr. 6, şi Circumscripţia electorală nr. 26 - judeţul
Maramureş, Colegiul uninominal nr. 2, din evidenţele existente în cadrul Departamentului de
Control al Finanţării Partidelor Politice şi a Campaniilor Electorale, rezultă că au fost înregistraţi
mandatari financiari pentru următorii participanţi la alegeri:
Circumscripţia electorală nr. 29 - judeţul Neamţ, Colegiul uninominal nr. 6
Nr.
crt.

Formaţiune politică

Mandatar

Nr. înregistrare

Total mandatari

financiar

AEP

declaraţi la AEP

1.

Uniunea Social Liberală

1

425/03.08.2011

1

2.

Partidul Democrat – Liberal

1

437/05.08.2011

1

TOTAL MANDATARI

2
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Circumscripţia electorală nr. 26 - judeţul Maramureş, Colegiul uninominal nr. 2
Nr.

Formaţiune politică

Crt.

Mandatar

Nr. înregistrare

Total mandatari

financiar

AEP

declaraţi la AEP

1.

Uniunea Social Liberală

1

159/26.07.2011

1

2.

Partidul Democrat – Liberal

1

162/05.08.2011

1

3.

Partidul Ecologist Român

1

161/03.08.2011

1

4.

Partidul România Mare

1

160/03.08.2011

1

TOTAL MANDATARI

4

4

3. Date privind veniturile. Declararea şi înregistrarea donaţiilor şi legatelor de către
mandatarii financiari
Donaţiile şi legatele primite după deschiderea campaniilor electorale de la persoanele
fizice sau juridice trebuie declarate Autorităţii Electorale Permanente de către mandatarul
financiar, în termen de 5 zile lucrătoare de la primire.
Donaţiile şi legatele primite după deschiderea campaniilor electorale pot fi folosite, în
campania electorală a unui partid, numai după declararea lor la Autoritatea Electorală
Permanentă. (art. 23, alin.(1) şi (2) - Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi
a campaniilor electorale, republicată).
A.

În timpul campaniei electorale pentru alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor

în Circumscripţia electorală nr. 29 - judeţul Neamţ, Colegiul uninominal nr. 6, Autoritatea
Electorală Permanentă nu a înregistrat sume reprezentând donaţii primite pentru campanie.
Veniturile înregistrate de către participanţii la alegeri sunt constituite exclusiv din sume
transferate de la partid şi sunt menţionate pe formaţiuni politice în tabelul următor:
‐lei‐
Nr.

Denumire formaţiune

Total venituri din

Total donaţii primite

Total

crt.

politică

transferuri de la partid

pentru campanie

venituri

1.

Partidul Democrat - Liberal

2.

Uniunea Social Liberală
TOTAL GENERAL
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131.350

-

131.350

38.477

-

38.477

169.827

-

169.827

Pentru finanţarea campaniei electorale au fost angajate venituri totale de 169.827 lei, din
care 100 % reprezintă transferuri de la partide/venituri încasate înainte de campania electorală .
B. Veniturile înregistrate de către participanţii la alegeri sunt constituite din sume
transferate şi donaţii specifice campaniei electorale şi sunt menţionate pe formaţiuni politice în
tabelul următor:
-leiNr.

Denumire formaţiune

Total venituri din

Total donaţii primite

Total

crt.

politică

transferuri de la partid

pentru campanie

venituri

1.

Uniunea Social Liberală

95.000

-

95.000

2.

Partidul Democrat – Liberal

68.900

-

68.900

3.

Partidul Ecologist Român

-

-

-

4.

Partidul România Mare

-

2.000

2000

163.900

2.000

165.900

TOTAL

Pentru finanţarea campaniei electorale au fost angajate venituri totale de 165.900 lei, din
care 99 % reprezintă transferuri de la partide/venituri încasate înainte de campania electorală şi 1
% donaţii primite pentru campanie.

Prezentăm grafic situaţia veniturilor care au fost angajate în campania electorală
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4.

Date

privind

cheltuielile

efectuate

de

partidele

politice,

alianţele

politice/electorale şi candidaţii independenţi pentru campania electorală
Limita maximă a cheltuielilor care pot fi efectuate de un partid politic, alianţă electorală
sau candidat independent pentru campania electorală se calculează prin însumarea valorilor
maxime permise prin lege pentru fiecare candidat propus pentru alegeri.
În conformitate cu prevederile art. 30 alin.(2) şi alin.(3) lit.(a), din Legea nr.334/2006
privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, limita
maximă este de:
-

350 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de

deputat;
-

la nivel central, suplimentar faţă de limitele maxime admise pentru fiecare

candidat, partidul poate cheltui o sumă de maximum 50 de salarii de bază minime brute pe ţară
pentru fiecare candidat.
a)

Din Rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale depuse la

Autoritatea Electorală Permanentă de către mandatarii financiari rezultă că în campania
electorală pentru alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia electorală nr. 29
- judeţul Neamţ, Colegiul uninominal nr. 6, au fost cheltuiţi 188.109 lei.
În tabelul de mai jos sunt consemnate cheltuielile totale ale candidaţilor înscrişi în cursa
pentru alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia electorală nr. 29 - judeţul
Neamţ, Colegiul uninominal nr. 6
-leiDin care:
Nr.

Denumire formaţiune

Total

Tipărituri şi

Publicitate

crt.

politică

cheltuieli

alte materiale

presă,

promoţionale

radio, Tv

1.

Partidul Democrat - Liberal

2.

Uniunea Social Liberală
TOTAL

Publicitate

Alte

stradală

cheltuieli

149.632

69.031

10.025

13.083

57.493

38.477

32.046

1.720

3.087

1.624

188.109

101.077

11.745

16.170

59.117

Valoarea cheltuielilor a depăşit cu 22.208 lei valoarea veniturilor, având ca principală
justificare faptul că o parte din cheltuielile angajate în timpul campaniei electorale urmează a fi
decontate din veniturile pe care formaţiunile politice le vor realiza în perioada de după campanie.
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Prezentăm grafic situaţia cheltuielilor care au fost făcute în campania electorală

b)

Din Rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale depuse la

Autoritatea Electorală Permanentă de către mandatarii financiari rezultă că în campania
electorală pentru alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia electorală nr. 26
– judeţul Maramureş, Colegiul uninominal nr. 2 au fost cheltuiţi 369.038 lei.
În tabelul de mai jos sunt consemnate cheltuielile totale şi cele efectuate cu promovarea
imaginii candidaţilor înscrişi în cursa pentru alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor în
Circumscripţia electorală nr. 26 – judeţul Maramureş, Colegiul uninominal nr. 2

-leiDin care:
Nr.

Denumire formaţiune

Total

Tipărituri şi

Publicitate

crt.

politică

cheltuieli

alte materiale

presă,

promoţionale

radio, Tv

Publicitate

Alte

stradală

cheltuieli

1.

Uniunea Social Liberală

200.144

9.784

146.495

39.174

4.691

2.

Partidul Democrat – Liberal

128.464

10.029

97.651

14.563

6.221

3.

Partidul Ecologist Român

38.430

12.522

21.908

4.000

-

4.

Partidul România Mare

2.000

2.000

-

-

-

369.038

34.335

266.054

57.737

10.912

TOTAL

Valoarea cheltuielilor a depăşit cu 203.138 lei valoarea veniturilor, având ca
principală justificare faptul că o parte din cheltuielile angajate în timpul campaniei electorale
urmează a fi decontate din veniturile pe care formaţiunile politice le vor realiza în perioada de
după campanie.
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5. Date privind legalitatea încasărilor şi a plăţilor efectuate de formaţiunile politice,
asociaţiile/uniunile aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi în
campania electorală.

Art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a
campaniilor electorale, republicată, prevede că: „În termen de 15 zile de la data desfăşurării
alegerilor, mandatarul financiar este obligat să depună la Autoritatea Electorală Permanentă un
raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic, alianţă politică,
organizaţie a cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale sau candidat independent.”
Termenul a fost respectat de către toate formaţiunile politice.
În conformitate cu art. 39 alin. (3), Autoritatea Electorală Permanentă trebuie să se
pronunţe, prin hotărâre, asupra corectitudinii evidenţelor contabile electorale şi asupra legalităţii
plăţilor făcute.
Controlorii electorali din cadrul Departamentului de Control al Finanţării Partidelor
Politice şi a Campaniilor Electorale au verificat şase rapoarte detaliate de venituri şi cheltuieli
electorale.
În urma verificărilor s-a constatat:
►mandatarii financiari coordonatori au depus în termenul prevăzut de lege „Declaraţia
privind respectarea prevederile art. 23 – 25 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii
partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată”;
►au fost respectate de către toate formaţiunile politice, asociaţiile/uniunile aparţinând
minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi prevederile art. 24 din Legea nr. 334/2006
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privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, prin care
se interzice finanţarea campaniei electorale, în mod direct sau indirect, de către persoane fizice
ori juridice străine;
►partidele politice, alianţele electorale, precum şi candidaţii independenţi au declarat
Autorităţii Electorale Permanente, prin mandatarul financiar, numărul de materiale de
propagandă electorale produse, defalcat pe categorii, respectându-se prevederile art. 29, alin.4
din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor
electorale, republicată;
► în conformitate cu art. 30 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii
partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, limita maximă a cheltuielilor care pot
fi efectuate de un partid politic sau o alianţă politică ori electorală în fiecare campanie electorală
se calculează prin însumarea valorilor maxime permise prin lege pentru fiecare candidat propus
pentru alegeri.
Din verificările efectuate asupra rapoartelor detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor
electorale, întocmite de către mandatarii financiari, a rezultat că nu au fost cazuri de depăşire a
plafonului maxim permis prin lege.
Mandatarii financiari au depus la Autoritatea Electorală Permanentă „Declaraţia privind
respectarea plafoanelor prevăzute la art. 30 alin. (3)” în termenul prevăzut de lege.
6. Concluzii
Se poate aprecia faptul că, în campania electorală pentru alegerile parţiale pentru Camera
Deputaţilor din anul 2011, comparativ cu cele anterioare, s-a înregistrat o îmbunătăţire a
activităţii desfăşurate pe linie financiară de către personalul desemnat a conduce şi evidenţia
cheltuielile şi sursele de finanţare, creându-se totodată posibilităţi pentru:
•

creşterea transparenţei privind sursele de finanţare a campaniei electorale utilizate

de participanţi;
•

asigurarea unei mai bune coordonări din punct de vedere financiar a activităţilor

desfăşurate pe plan central şi local, privind veniturile şi cheltuielile aferente campaniei
electorale;
•

verificarea activităţilor de tipărire şi distribuire a materialelor de propagandă

electorală.
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Capitolul III – Soluţionarea sesizărilor în anul 2011
În anul 2011, în cadrul Departamentului de Control al Finanţării Partidelor Politice şi a
Campaniilor Electorale au fost înregistrate şi soluţionate 11 petiţii având ca obiect cereri de
punere la dispoziţie a unor documente privind finanţarea partidelor politice sau reclamarea unor
aspecte privind încălcarea obligaţiei de a imprima pe toate materialele de propagandă electorală
numele partidului politic sau candidatului care le-a comandat şi denumirea operatorului
economic care le-a realizat.
Două petiţii au avut ca obiect punerea la dispoziţia petenţilor a unor documente sau
situaţii cum ar fi rapoarte detaliate de venituri şi cheltuieli electorale depuse de mandatarii
financiari ai formaţiunilor politice şi sumele donate de anumite persoane

pentru

alegeri

anterioare. Solicitările au fost făcute de redactorii unor cotidiene centrale şi ai unor redacţii de
ştiri, iar cele 6 reclamaţii privind încălcarea dispoziţiilor art. 29 alin(2) din Legea nr.334/2006
privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, au fost adresate de
formaţiuni politice.
Petenţilor care au solicitat transmiterea de date sau documente li s-a răspuns în termenul
legal de 30 de zile, conform art. 8 alin(1) din Ordonanţa nr. 27/2002, aducându-li-se la cunoştinţă
că datele solicitate au fost sau urmează să fie publicate în Monitorul Oficial al României, Partea
I, conform art. 38 alin(2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a
campaniilor electorale, republicată, unde pot fi studiate de orice persoană interesată.
La soluţionarea petiţiilor privind încălcarea prevederilor art. 29 din Legea nr. 334/2006
privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, nu s-a putut proba
comiterea unor fapte de natură contravenţională din cauza faptului că sesizările nu conţineau
elemente clare pentru a putea identifica provenienţa materialelor publicitare sau persoanele care
le-au comandat. Cu ocazia verificărilor care s-au efectuat, nu au fost identificate afişe,
documente sau alte înscrisuri care să dovedească provenienţa materialelor publicitare ori să ducă
la identificarea persoanelor care le-au comandat şi/sau folosit.
Pentru două solicitări care au avut ca obiect interpretarea art. 29 din Legea nr. 334/2006
privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, şi legalitatea
expunerii unor afişe şi a unor banere în afara perioadei electorale s-a dispus declinarea către
secţiile de poliţie competente teritorial.
În anul 2011, Departamentul de Control al Finanţării Partidelor Politice şi a Campaniilor
Electorale a primit o petiţie de la Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi pentru
Petiţii din cadrul Camerei Deputaţilor, prin care ne-a solicitat soluţionarea unui memoriu
referitor la încălcarea legii finanţării partidelor politice. În memoriu se face referire numai la
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fapte povestite de terţe persoane, nicidecum la existenţa unor dovezi cu privire la cele relatate,
astfel că funcţionarii Departamentului de Control nu au putut lua nicio masură cu privire la
aspectele sesizate.
La toate solicitările s-a răspuns în termenul legal prevăzut de legislaţia în vigoare.
La soluţionarea petiţiilor primite în anul 2011 nu au existat cazuri în care să se dispună
sancţionarea.
Alte activităţi ale Departamentului de Control
În anul 2011, în perioada februarie-octombrie, personalul Departamentului de Control al
Finanţării Partidelor Politice şi a Campaniilor Electorale a participat la programul “EEMS –
Managementul sistemului electronic electoral”, program susţinut de Guvernul SUA în colaborare
cu Autoritatea Electorală Permanentă.
De asemenea, personalul Departamentului de Control al Finanţării Partidelor Politice şi a
Campaniilor Electorale a participat în luna decembrie 2011 la proiectul de sprijin acordat
Autorităţii Electorale Permanente şi autorităţilor locale pentru implementarea bunelor practici în
managementul electoral de către Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.
Discuţiile au vizat sistemul electoral românesc, cadrul legal care reglementează
finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, precum şi controlul finanţării.
S-au identificat factori care limitează şi îngreunează activitatea de finanţare şi control,
care duc la birocraţie şi pot fi surse potenţiale de corupţie. Au fost făcute propuneri pentru
modificarea cadrului legislativ în ceea ce priveşte nivelul finanţării, statutul donaţiilor,
înregistrarea operaţiunilor de finanţare în contabilitatea partidelor politice, auditarea situaţiilor
financiare ale partidelor politice, a metodologiei de control, pentru creşterea transparenţei şi
simplificarea activităţii de finanţare şi raportare. De asemenea, au fost prezentate practici uzuale
în alte ţari şi experienţa internaţională în ceea ce priveşte finanţarea şi controlul activităţilor
politice, inclusiv a campanilor electorale.
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VII. STUDII ŞI DOCUMENTARE
Chiar dacă anul 2011 nu a fost unul cu agendă electorală excesiv de încărcată, fiind
premergător unor confruntări de importanţă majoră în viaţa politică a ţării – alegerile pentru
autorităţile administraţiei locale şi alegerile parlamentare prevăzute să se desfăşoare la termen, în
2012 – activitatea de studii şi documentare în cadrul Autorităţii Electorale Permanente s-a centrat
în intervalul la care ne referim pe probleme şi tematici ţinând, cu prioritate, de aspectele de ordin
legislativ şi procedural privind perfecţionarea procesului electoral, precum şi de exigenţele
informării diferitelor categorii de destinatari – oficiali electorali, reprezentanţi ai autorităţilor,
cetăţeni – angrenaţi în organizarea şi derularea diferitelor tipuri de alegeri.
În conformitate cu prevederile art. 64 (2) din Legea 35/2008, Autoritatea Electorală
Permanentă, prin Direcţia Studii, Documentare şi Monitorizarea Procesului Electoral, cu
sprijinul celorlalte direcţii de specialitate şi al filialelor sale teritoriale a elaborat şi a înaintat
celor două Camere ale Parlamentului României raportul de activitate al instituţiei pe anul
precedent – 2010.
Valorificând experienţa acumulată pe parcursul ultimilor ani în materie electorală,
identificând posibilităţile reale de consolidare instituţională şi poziţionare a Autorităţii Electorale
Permanente în angrenajul democraţiei electorale din România, la finele anului 2011 a fost
elaborat un raport de sinteză cu titlul “Exercitarea atribuţiilor AEP. 2004-2011 - dificultăţi,
propuneri, iniţiative” care să poată fi pus la dispoziţia instituţiilor statului, partidelor politice şi
societăţii civile în vederea impulsionării dezbaterilor publice şi dinamizării procesului legislativ
în domeniul electoral.
Studiile, sintezele informative şi materialele cu caracter documentar elaborate pe
parcursul anului 2011 în cadrul Autorităţii Electorale Permanente au fost concepute ca suport
necesar al celorlalte activităţi, ele având un rol funcţional, evidenţiind faţete relevante ale unor
componente importante de ordin legislativ, instituţional şi managerial prin care procesul electoral
din România şi din alte state ale lumii, în primul rând cele din Uniunea Europeană, poate fi supus
unor reevaluări şi modificări cerute de evoluţiile înregistrate în sfera politică. Din aceste
considerente, respectivele materiale documentare au avut cadre de referinţă sincronice şi
diacronice, raportate la realităţile electorale româneşti sau printr-un efort analitic comparativ al
altor sisteme electorale din diverse ţări, selectându-se elemente viabile, compatibile, confirmate
de-a lungul timpului, susceptibile de a fi asimilate în legislaţia şi în practica electorală autohtonă.
Au fost astfel întocmite documentare vizând: modificarea Constituţiei şi a legii electorale
(analizându-se cazul Ungariei), a fost studiată tipologia fraudelor electorale (reexaminându-se
atât rapoartele organismelor internaţionale consacrate alegerilor din ţări precum Turcia, Georgia,
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Rusia, Ucraina, Bulgaria, Republica Moldova, cât şi monitorizările proprii), funcţionarea
instituţiilor menite să soluţioneze situaţiile intrate sub incidenţa contenciosului electoral
(edificatoare fiind construcţiile instituţionale din SUA şi Mexic).
În continuarea acţiunilor iniţiate anterior, pe linia informării şi instruirii electorale a
categoriilor distincte de publicuri-ţintă şi utilizatori (persoane cu responsabilităţi în funcţionarea
birourilor electorale la toate nivelurile, votanţi etc.), Autoritatea Electorală Permanentă a urmărit
să ofere seturi de informaţii utile atât cu ocazia unor evenimente la zi (ex.: alegerile parlamentare
parţiale din 21 august 2011 în circumscripţia electorală nr. 29, colegiul uninominal nr. 6 judeţul
Neamţ şi circumscripţia electorală nr. 26, colegiul uninominal nr. 2 din judeţul Maramureş), cât
şi în regim extra-electoral, mesajele fiind direcţionate către tineri şi persoane cu dizabilităţi. Au
fost elaborate ghiduri pentru instruirea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi
a locţiitorilor acestora care au conţinut şi prezentarea proiectului-pilot informatic implementat în
secţiile de votare la alegerile parlamentare parţiale. De asemenea, au fost realizate afişe
informative despre data şi locul în care se organizează scrutinurile.
O atenţie deosebită a fost acordată în anul 2011 programului aflat în curs de desfăşurare
privind creşterea gradului de participare a tinerilor şi, în special a celor aflaţi la primul vot, în
viaţa politică din România. Obiectivele urmărite au fost: conştientizarea de către cei mai tineri
votanţi a drepturilor lor politice fundamentale, de a alege şi a fi aleşi, exercitarea dreptului de vot
şi consolidarea în rândul tinerilor a unui comportament electoral proactiv, valorizarea de către
aceştia a principiilor şi normelor democratice, pe fondul ataşamentului faţă de o cultură civică
activă. În acest context, Direcţia Studii, Documentare şi Monitorizarea Procesului Electoral, în
colaborare cu Direcţia Îndrumare, Control Electoral şi Coordonare Filiale şi cu sprijinul filialelor
teritoriale ale AEP, a iniţiat o serie de întâlniri şi dezbateri cu tinerii, la nivelul unităţilor de
învăţământ liceal – pe o tematică electorală de interes direcţionat, apelându-se la modalităţi
moderne de accesare a informaţiei şi metode interactive de comunicare. Cu acest prilej a fost
promovat site-ul www.primulvot.ro , creat în acest scop şi care prin numărul în creştere de
accesări îşi dovedeşte pe deplin utilitatea. Astfel de acţiuni au fost găzduite de unităţi de
învăţământ din judeţele Călăraşi, Hunedoara, Caraş-Severin, Giurgiu, Vâlcea, Alba şi din
Municipiul Bucureşti.
În cursul anului 2011 a fost finalizat şi raportul de cercetare cu tema “Interesul tinerilor
pentru viaţa politică din România”. Studiul a fost realizat în cadrul Autorităţii Electorale
Permanente prin aplicarea a 938 de chestionare unor elevi cu vârste cuprinse între 16 şi 19 ani,
din mai multe judeţe ale ţării. În urma centralizării şi analizării datelor obţinute în urma efectuării
acestui studiu, au putut fi reliefate două concluzii principale.
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În primul rând, faptul că interesul declarat al tinerilor pentru domeniul politic se situează la
valori foarte scăzute pentru toate elementele componente. A doua concluzie este mai importantă
şi în mod sigur mai surprinzătoare decât prima, aproximativ 60 % dintre tinerii chestionaţi au
declarat că doresc să participe la următorul proces electoral în calitate de votanţi. Având în
vedere caracterul schimbător al opiniilor politice ale liceenilor, este recomandată efectuarea
periodică a unor astfel de cercetări.
Concomitent, au fost continuate eforturile de documentare privind reglementările
legislative şi procedurile în materie electorală referitoare la accesul persoanelor cu dizabilităţi în
secţiile de votare şi la celelalte facilităţi ce trebuie asigurate acestora astfel încât exercitarea
drepturilor lor electorale să nu fie grevate de discriminări sau alte impedimente. A fost elaborat şi
testat un ghid de interviu – parte a metodologiei de cercetare preconizate pentru o viitoare
cercetare sociologică – având ca obiectiv participarea persoanelor cu dizabilităţi la procesul
electoral.
Activitatea de studii şi documentare la nivelul Autorităţii Electorale Permanente s-a
diversificat, în condiţiile în care implicarea instituţiei în programe şi proiecte cu asistenţă sau
colaborare internaţională a cunoscut o intensificare semnificativă. În acest sens, au fost elaborate
sinteze informative, materiale documentare, texte ale unor intervenţii şi comunicări prezentate la
reuniuni ştiinţifice, academice sau de natură politico-diplomatică precum ACEEEO sau
seminarul internaţional „Africa de Nord şi Europa de Est: perspective şi experienţe împărtăşite”.
Totodată, participarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente la dezbaterea
problematicii electorale, a necesităţii perfecţionării sistemului electoral din România a devenit
mai consistentă, mai vizibilă şi apreciată de partenerii din mediul academic şi societatea civilă
(organizaţii profesionale – ex. Uniunea Juriştilor; organizaţii nonguvernamentale – Asociaţia Pro
Democraţia, Institutul de Politici Publice, Fundaţia Soros, Transparency International; institute
de cercetare şi instituţii de învăţământ superior – Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii
Internaţionale al Academiei Române, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative,
Universitatea Bucureşti ş.a.).
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VIII. RELAŢII EXTERNE
În planul relaţiilor internaţionale, Autoritatea Electorală Permanentă s-a remarcat în
cursul anului 2011 printr-o prezenţă activă la mai multe reuniuni şi misiuni internaţionale de
observare a alegerilor, prin participarea la cursuri de formare în domeniul electoral, precum şi
prin demararea unor proiecte de parteneriat cu organisme internaţionale de prestigiu care au
crescut vizibilitatea instituţiei şi au consolidat legăturile cu partenerii externi.
Relaţiile cu Comisia Europeană
În data de 14 februarie 2011, un reprezentant al AEP a participat la Bruxelles la
Reuniunea Grupului de experţi în materie electorală, convocată de Direcţia Generală Justiţie,
Libertate şi Securitate din cadrul Comisiei Europene.
Conform programului anunţat, în prima parte a reuniunii au fost discutate mai multe
aspecte legate de alegerile europene, inclusiv calea de urmat cu referire la Directiva 93/109/CE
(alegeri europene). În acest sens, la 27 octombrie 2010 au fost adoptate de Comisie Raportul
privind cetăţenia UE în 2010 (COM/2010/603) şi Raportul privind alegerile europene în 2009
(COM/2010/605). Aceste rapoarte au anunţat o serie de acţiuni privind asigurarea aplicării
drepturilor electorale ale cetăţenilor UE, precum şi recomandări de urmat pentru perioada
următoare.
De asemenea, reprezentanţii statelor membre UE prezente la reuniune au verificat dacă
termenele limită de închidere a listelor electorale au fost înregistrate corect şi au transmis datele
considerate necesare pentru a identifica cetăţenii din listele electorale.
În partea a doua a reuniunii, au fost discutate răspunsurile primite de la diferitele statemembre ale UE la chestionarul referitor la aplicarea Directivei 94/80/CE privind alegerile locale,
în vederea întocmirii raportului privind alegerile locale din 2011.
În cadrul reuniunii, s-a precizat că raportul ce va fi adoptat va prezenta o situaţie
centralizată a legislaţiilor naţionale ce transpun directiva, precum şi a demersurilor şi iniţiativelor
ce au fost derulate pentru a încuraja cetăţenii europeni ne-naţionali să participe la viaţa politică la
nivel local.
Seminarul internaţional „Africa de Nord şi Europa de Est: perspective şi experienţe
împărtăşite – o punte peste douăzeci de ani”
În perioada 13 - 15 iulie 2011, a avut loc la Bucureşti seminarul internaţional „Africa de
Nord şi Europa de Est: perspective şi experienţe împărtăşite – o punte peste 20 de ani”.
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Evenimentul a fost organizat de AEP în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe şi
Programul Naţiunile Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în România.
Seminarul a reunit peste 40 de participanţi din Egipt şi Tunisia, reprezentanţi ai
instituţiilor publice implicate în organizarea alegerilor, ai presei, ai mediului academic şi ai
societăţii civile, precum şi experţi români şi internaţionali. Această iniţiativă a fost anunţată în
timpul vizitelor ministrului de externe al României, Teodor Baconschi, la Tunis şi Cairo în luna
iunie 2011.
În perspectiva alegerilor ce se profilau la sfârşitul anului, oficialii din cele două ţări s-au
arătat interesaţi de evoluţia legislaţiei româneşti în materie electorală după 1989, de modul de
organizare şi funcţionare a AEP, de atribuţiile instituţiei electorale româneşti în ceea ce priveşte
controlul finanţării partidelor politice, precum şi de alte aspecte privind validarea şi exercitarea
mandatului parlamentarilor etc.
De asemenea, un interes deosebit a fost acordat modului de constituire şi funcţionare a
Biroului Electoral Central, competenţelor şi limitelor activităţii acestui organism în raport cu
misiunea îndeplinită de AEP în perioadele dintre alegeri, evidenţiindu-se totodată particularităţile
activităţilor celor două instituţii.
Lucrările seminarului s-au concentrat asupra primelor alegeri post-autoritare care
reprezintă momente cardinale pentru consacrarea noului curs democratic printr-un scrutin liber,
credibil şi transparent.
Seminarul a constituit o platformă stimulativă de dezbateri, reuşind să pună la dispoziţia
partenerilor egipteni şi tunisieni experienţa concretă acumulată de România în materie electorală
şi, în acelaşi timp, să aşeze chestiunea primelor alegeri post-autoritare într-o perspectivă
comparativă mai amplă, prin prezentarea altor exemple de democratizare de pe continentele
european, african sau american.
În cadrul seminarului, s-au realizat contacte directe şi s-a convenit asupra unor programe
de cooperare între ONG-uri şi autorităţile electorale româneşti, egiptene şi tunisiene, precum şi
între Ministerul Justiţiei, Consiliul Suprem al Magistraturii şi Institutul Naţional al Magistraturii
din România şi instituţii omoloage.
De asemenea, seminarul de la Bucureşti a oferit un cadru deschis pentru facilitarea
comunicării directe între reprezentanţii unor instituţii şi organizaţii din cele două ţări, precum şi
între reprezentanţii instituţiilor implicate în alegeri din Egipt şi Tunisia.
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Relaţiile cu Asociaţia Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO)
În data de 4 martie 2011, reprezentanţii AEP au participat la Ljubljana la Reuniunea
Comitetului Executiv al ACEEEO. Lucrările au fost prezidate de doamna Emilia Rytko,
preşedintele în exerciţiu al ACEEEO şi secretar general al Fundaţiei pentru Alegeri. De
asemenea, în perioada 15-18 iunie 2011, s-au desfăşurat la Budapesta, lucrările celei de-a 20-a
Conferinţe Anuale a ACEEEO, cu tema „Independenţa Organismelor de Management Electoral”.
În anul 2011, organizaţia a celebrat cea de-a 20-a aniversare cu o conferinţă jubiliară
organizată în Ungaria, ţara care a avut iniţiativa înfiinţării sale în anul 1991. De altfel, în primele
6 luni ale anului 2011, Ungaria a deţinut preşedinţia Uniunii Europene, o bună oportunitate
pentru asociaţie de a atrage atenţia Uniunii Europene asupra activităţilor pe care le desfăşoară în
domeniul electoral în Europa, precum şi asupra proiectelor pe care le derulează statele sale
membre.
Dintre organizaţiile partenere ale ACEEEO care au participat la acest eveniment jubiliar
menţionăm: Fundaţia Internaţională pentru Sisteme Electorale - IFES (Statele Unite ale
Americii); Centrul pentru Studii Parlamentare (Marea Britanie) şi Fundaţia pentru Alegeri
(Ungaria).
Şedinţele plenare ale conferinţei s-au concentrat pe următoarele subiecte: Alegeri
democratice - organisme de management electoral independente; Independenţa politică a
organismelor electorale - relaţia lor cu autorităţile guvernamentale; Rolul partidelor politice relaţiile dintre partidele şi organismele electorale; Influenţa organismelor electorale asupra
proceselor politice.
Cursuri BRIDGE 34 de formare profesională în domeniul electoral
Pe baza unui sondaj de evaluare a nevoilor specifice realizat în cursul anului 2009,
Secretariatul ACEEEO a iniţiat demersuri pentru organizarea unor cursuri BRIDGE de
construcţie a capacităţii instituţionale pentru organismele de management electoral membre ale
ACEEEO.
Demarat în anul 1999, în urma unei reuniuni organizate la Canberra (Australia) ce a vizat
structura şi conţinutul unui program de construcţie a capacităţii administratorilor electorali,
programul BRIDGE numără în prezent 24 de module (aprox. 5000 de pagini), însumând
aproximativ 50 de săptămâni de training. Programul este considerat cel mai consistent curs de
dezvoltare profesională disponibil în administraţia electorală, fiind dezvoltat chiar de
34

Iniţialele BRIDGE se referă (în lb. engleză) la Construcţia Resurselor în Democraţie, Guvernare şi Alegeri.
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administratorii electorali, experţi cu o bogată experienţă în alegeri din întreaga lume. Cursurile
BRIDGE îmbunătăţesc aptitudinile, cunoaşterea şi încrederea în corectitudinea procesului
electoral atât a oficialilor electorali, cât şi a participanţilor implicaţi, respectiv reprezentanţii
mass-media, ai partidelor politice şi observatorii electorali.
Programul a fost finanţat printr-un un grant regional oferit de Institutul Federal pentru
Sisteme Electorale (IFES).
În perioada 3-7 octombrie 2011, au avut loc cursuri de instruire vizând două module
funcţionale ale programului BRIDGE: 1) Introducere în administraţia electorală şi 2) Planificare
strategică şi financiară. Tematica modulelor a cuprins toate aspectele legate de procesul electoral,
a vizat studierea elementelor care privesc managementul financiar, al resurselor umane şi al
planificării pe termen scurt şi lung. La cursuri au participat 15 profesionişti din diferite ţări
precum Armenia, Bosnia-Herţegovina, Georgia, Ungaria, Letonia, Lituania, Macedonia,
Republica Moldova, România, Serbia şi Slovenia.
Totodată, în perioada 21 noiembrie-3 decembrie 2011 au avut loc cursurile vizând
obţinerea certificatului de facilitator BRIDGE. Training-ul regional organizat la Budapesta a fost
primul de acest fel destinat facilitatorilor BRIDGE din Europa Centrală şi de Est şi, de aceea, a
constituit o bună oportunitate în perspectiva implementării BRIDGE ca instrument de dezvoltare
a capacităţilor în regiune. La cursurile organizate la Budapesta au participat 21 de persoane din
14 ţări, reprezentând 12 organizaţii de management electoral, 5 organizaţii internaţionale şi 2
ONG-uri.
Pe lângă exersarea abilităţilor de facilitatori şi aprofundarea conţinutului modulelor
BRIDGE, cursurile au abordat şi aspecte legate de implementarea efectivă a programului. O
analiză comună a identificat nevoile specifice în acest domeniu, pe baza acestora fiind avansate
propuneri pentru o dezvoltare sustenabilă a programului BRIDGE în regiune. Având în vedere
fondurile alocate pentru instruirea facilitatorilor, s-a subliniat importanţa continuării programului
BRIDGE în regiune pentru a avea un impact instituţional substanţial.
Proiect de parteneriat cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
în România
Încă din anul 2008, Autoritatea Electorală Permanentă din România, cu sprijinul
Ministerului Afacerilor Externe, a stabilit relaţii de colaborare cu Divizia de Asistenţă Electorală,
Departamentul de Afaceri Politice al Organizaţiei Naţiunilor Unite, respectiv Programul
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare din România.
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În cursul anului 2011, AEP şi PNUD România au semnat un acord de cooperare în
domeniul electoral vizând oferirea de asistenţă organismului de management electoral şi
administraţiei publice locale din România în vederea consolidării capacităţii acestora de a
implementa cele mai bune practici în managementul electoral, în conformitate cu standardele
internaţionale.
Accentul este pus pe următoarele domenii: a) un curs de formare pentru managementul
AEP şi administraţiile publice locale care vor fi încorporate într-un program de instruire regional
Marea Neagră ce urmează să fie implementat în România; b) sprijin pentru includerea
managementului AEP în cursurile regionale BRIDGE; c) consultanţă juridică pe probleme legate
de finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale.
Proiectul este prevăzut a se finaliza la sfârşitul lunii iunie 2012.
Alte activităţi de relaţii externe

−

În străinătate:

În cursul anului 2011, reprezentanţii AEP au efectuat mai multe deplasări în vederea
participării la reuniuni şi conferinţe internaţionale, dintre care menţionăm: Reuniunea şefilor
administraţiilor electorale din Europa de Est şi Asia Centrală (Georgia, 8-12 februarie);
Reuniunea de bune practici în domeniul electoral la nivelul Europei şi al CSI (Slovacia, 25-28
mai); Forumul regional privind egalitatea de şanse în procesul de luare a deciziilor (Turcia, 1417 noiembrie).
De asemenea, reprezentanţii AEP au mai participat la întâlnirea de lucru pentru
definitivarea „Manualului de bune practici în domeniul

întocmirii

listelor electorale”

(Ungaria, 12-14 ianuarie) şi la misiunea de observare a alegerilor locale din Republica
Moldova (Republica Moldova, 3-6 iunie).
−

În ţară:

Alte activităţi organizate în ţară ce merită a fi consemnate vizează întâlniri cu reprezentanţi ai
Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare din România cu privire la proiectul de parteneriat
dintre cele două instituţii; primirea, în cursul lunii mai, a unei delegaţii parlamentare din Indonezia,
respectiv în cursul lunii noiembrie a unei delegaţii a Curţii Constituţionale Supreme din Egipt. De
asemenea, în cursul lunii martie au avut loc convorbiri informale cu reprezentanţi ai unei companii din
Statele Unite ale Americii pentru implementarea de tehnologii electorale care să sprijine alegătorii
cu dizabilităţi din România.
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IX.

ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABILĂ ŞI DE RESURSE UMANE

Pentru realizarea obiectivelor conferite de legea sa de organizare şi funcţionare, Autoritatea
Electorală Permanentă a beneficiat, în baza Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, de
un buget de venituri şi cheltuieli în sumă de 22.410 mii lei pe următoarea structură:
TOTAL GENERAL

22.410 mii lei

CAPITOL 51.01 AUTORITĂŢI PUBLICE

16.016 mii lei

CHELTUIELI CURENTE

7.534 mii lei

Titlul I Cheltuieli de personal

6.112 mii lei

Titlul II Bunuri şi servicii

1.422 mii lei

CHELTUIELI DE CAPITAL

8.482 mii lei

Titlul X Active nefinanciare

8.482 mii lei

CAPTOL 54.01 ALTE SERVICII PUBLICE

6.394 mii lei

CHELTUIELI CURENTE

6.394 mii lei

Titlul IX Alte cheltuieli

6.394 mii lei

În baza aprobării actelor normative privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare
pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale din România din anul 2011,
Ministerul Finanţelor Publice a aprobat introducerea modificărilor corespunzătoare în volumul şi
structura bugetului Autorităţii Electorale Permanente, astfel:
Denumire indicator

Buget iniţial

mii lei -

HG nr. 748/2011

Buget actualizat

Total general

22.410

295

22.705

Autorităţi publice

16.016

295

16.311

Cheltuieli curente

7.534

255

7.789

Cheltuieli de personal

6.112

103

6.215

Bunuri şi servicii

1.422

152

1.574

Cheltuieli de capital

8.482

40

8.522

Active nefinanciare

8.482

40

8.522

Alte servicii publice

6.394

6.394

Cheltuieli curente

6.394

6.394
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Prin Ordonanţa Guvernului nr. 96 / 2011 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2011, au
fost introduse următoarele modificări în volumul şi structura bugetului Autorităţii Electorale
Permanente:
Denumire indicator

Buget actualizat

mii lei –

Modificări (+,-)

Buget rectificat

Total general

22.705

-1.342

21.363

Autorităţi publice

16.311

-958

15.353

Cheltuieli curente

7.789

-353

7.436

Cheltuieli de personal

6.215

-685

5.530

Bunuri şi servicii

1.574

317

1.891

15

15

Transferuri
Cheltuieli de capital

8.522

-605

7.917

Active nefinanciare

8.522

-605

7.917

Alte servicii publice

6.394

-384

6.010

Cheltuieli curente

6.394

-384

6.010

În urma analizei efectuate în privinţa utilizării creditelor bugetare alocate instituţiei noastre pe
parcursul anului 2011, în conformitate cu prevederile art. 54 din Legea nr. 500/2002 privind
finanţele publice şi ale hotărârilor de guvern care au stabilit măsurile de organizare şi desfăşurare
a celor două procese electorale parţiale care au avut loc în anul 2011, a fost propusă spre trecere
la fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului suma de 266 mii lei, bugetul definitiv al
Autorităţii Electorale Permanente având următoarea structură:
Denumire indicator

Buget rectificat

mii lei -

Modificări (+,-)

Buget definitiv

Total general

21.363

-266

21.097

Autorităţi publice

15.353

-227

15.126

Cheltuieli curente

7.436

-187

7.249

Cheltuieli de personal

5.530

-187

5.343

Bunuri şi servicii

1.891

1.891

15

15

Transferuri
Cheltuieli de capital

7.917

-40

7.877

Active nefinanciare

7.917

-40

7.877

Alte servicii publice

6.010

-39

5.971

Cheltuieli curente

6.010

-39

5.971
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Pe parcursul exerciţiului bugetar 2011, Autorităţii Electorale Permanente i s-au deschis
credite bugetare în valoare de 21.097 mii lei, din care au fost efectuate plăţi în valoare de 20.100
mii lei, rezultând un procent de realizare de 95,27 %.
Modul de utilizare a fondurilor bugetare alocate în anul 2011, pe total instituţie şi detaliat pe
titluri de cheltuieli, se prezintă astfel:
- mii lei Detaliere

Credite deschise

Plăţi efectuate

Procent de realizare

Total

21.097

21.005

99,56

51.01 Autorităţi executive

15.126

15.034

99,39

Cheltuieli curente

7.249

7.224

99,65

Cheltuieli de personal

5.343

5.318

99,53

Bunuri şi servicii

1.891

1.891

100,00

15

15

100,00

Cheltuieli de capital

7.877

7.810

99,15

Active nefinanciare

7.877

7.810

99,15

54.01 Alte servicii publice

5.971

5.971

100,00

şi legislative

Transferuri

Creditele aprobate prin buget la titlul I „Cheltuieli de personal” au asigurat plata integrală a
drepturilor de personal, inclusiv pe luna noiembrie 2011, pentru un număr mediu de salariaţi de
126 de persoane.
Angajarea cheltuielilor a avut la bază actele şi documentele justificative, respectiv state de
funcţii, contracte individuale de muncă, notele de fundamentare aprobate de către ordonatorul
principal de credite. Ponderea acestor cheltuieli, de 5.318 mii lei, din totalul bugetului la
capitolul 51.01, de 15.126 mii lei, este de 35,16 %, detalierea la acest titlu prezentându-se astfel:
- mii lei Denumire indicator

Buget definitiv

Plăţi efective

Cheltuieli de personal

5.343

5.318

Cheltuieli cu salariile în bani

4.140

4.132

Salarii de bază

3.817

3.811

189

189

35

34

Alte sporuri
Indemnizaţie de delegare
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Alte drepturi salariale în bani
Contribuţii

99

99

1.203

1.186

858

852

24

20

208

208

12

6

101

100

Contribuţii asigurări sociale de stat
Contribuţii pentru asigurări de şomaj
Contribuţii pentru asigurările sociale de
sănătate
Contribuţii pentru asigurările de accidente
de muncă
Contribuţii pentru concedii

Creditele aprobate prin buget la titlu II „Bunuri şi servicii” au asigurat necesarul de fonduri
pentru funcţionarea, întreţinerea şi dotarea instituţiei. Angajarea cheltuielilor a avut la bază actele
şi documentele justificative, respectiv contracte de prestări servicii, achiziţii de bunuri, notele de
fundamentare aprobate de ordonatorul principal de credite.
Suma alocată iniţial în anul 2011 acestui titlu de cheltuieli a fost de 1.422 mii lei,
suplimentată cu 152 mii lei pentru alegerile parţiale care au avut loc în anul 2011, respectiv cu
suma de 317 mii lei prin ordonanţa de rectificare.
Precizăm că în anii 2008-2011 creditele bugetare destinate acoperirii cheltuielilor cu bunurile
şi serviciile au fost în mod constant subdimensionate, raportându-ne la necesitatea de a asigura
funcţionarea sediului central din Bucureşti şi a celor 8 sedii ale filialelor care funcţionează în
zonele de dezvoltare regională.
Suma aferentă acestor cheltuieli, de 1.891 mii lei din total buget definitiv de 15.126 mii lei,
reprezintă o pondere de 12,50 %; detalierea la acest titlu se prezintă astfel:
- mii lei Denumire indicator

Buget definitiv

Bunuri şi servicii

Plăţi efective
1.891

1.891

Bunuri şi servicii

942

942

Reparaţii curente

27

27

Bunuri de natura obiectelor de

47

47

Deplasări, detaşări

131

131

Cărţi şi publicaţii

13

13

2

2

730

730

inventar

Pregătire profesională
Alte cheltuieli
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Creditele aprobate prin buget la titlu 71 „Cheltuieli de capital” au asigurat necesarul de
fonduri pentru dotarea instituţiei şi au permis finalizarea operaţiunilor principale pentru
constituirea registrului electoral şi a conectorilor necesari la nivel central.
Angajarea cheltuielilor a avut la bază actele şi documentele justificative, respectiv contracte
de prestări servicii, achiziţii de bunuri, notele de fundamentare aprobate de ordonatorul principal
de credite.
Suma aferentă acestor cheltuieli, de 7.810 mii lei din total buget definitiv de 15.126 mii lei,
reprezintă o pondere de 51,63 %; detalierea la acest titlu se prezintă astfel:
- mii lei Denumire indicator

Buget definitiv

Plăţi efective

Cheltuieli de capital

7.877

7.810

Dotări independente

7.877

7.810

Suma aferentă capitolului 54.01 „Alte servicii publice”, de 5.971 mii lei din total buget
definitiv de 5.971 mii lei, reprezintă o pondere de 100,00%; detalierea la acest capitol se
prezintă astfel:
- mii lei Denumire indicator

Buget definitiv

Plăţi efective

Alte servicii publice

5.971

5.971

Cheltuieli curente

5.971

5.971

Finanţarea partidelor politice

5.971

5.971
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X. AUDITUL PUBLIC INTERN
Raportul anual reprezintă o evaluare a activităţii de audit intern din cadrul Autorităţii
Electorale Permanente şi prezintă progresele înregistrate la nivelul instituţiei prin implementarea
recomandărilor, fiind întocmit pentru perioada 08. 02. 2011 – 31. 12. 2011.
Din punct de vedere al domeniilor auditate, situaţia se prezintă astfel:
A. Procesul bugetar – evaluarea sistemului de control intern corespunzător planificării,
angajării, lichidării, ordonanţării şi plăţii cheltuielilor, aprobării si evidenţei angajamentelor
bugetare şi legale, contabilităţii şi controlului financiar aferent.
Conform Planului anual de audit, în perioada 22. 02. 2011 - 19. 03. 2011 a fost efectuată
o misiune de audit privind respectarea normelor de închidere a exerciţiului bugetar pe anul 2010
care a avut ca obiective: auditarea bilanţului contabil, auditarea contului de execuţie bugetară şi a
anexelor la situaţiile financiare (politicile contabile, note explicative) încheiate la 31. 12. 2010.
În urma acestei misiuni de audit, s-a întocmit un raport cu următoarele constatări:
- contabilitatea este organizată în compartiment distinct la nivelul AEP, înregistrările în
evidenţa contabilă realizându-se pe bază de documente justificative, în mod cronologic şi
sistematic, prin respectarea succesiunii documentelor, semnate pentru control financiar preventiv
intern şi aprobate pentru efectuare de către ordonatorul principal de credite. De asemenea,
evidenţa cheltuielilor efective de casă şi a cheltuielilor efective este ţinută detaliat, pe elementele
cheltuielilor bugetare, de la capitol bugetar până la articol şi aliniat bugetar;
- controlul financiar preventiv propriu a fost organizat şi exercitat în anul 2010, la nivelul
AEP, conform prevederilor O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar
preventiv, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 522/2003, precum şi ale
Ordinului nr. 51/2004 şi Ordinului nr. 12 /2006 emise de ordonatorul principal de credite.
Persoanele împuternicite cu exercitarea vizei CFPP au avizele Ministerului Finanţelor Publice nr.
360947/20.12.2004, respectiv nr. 63027 /31.01. 2006. În anul 2010, nu s-au înregistrat refuzuri
de viză de control financiar preventiv propriu. Trimestrial, s-au înaintat Ministerului Finanţelor
Publice rapoartele privind activitatea de control financiar preventiv.
Inventarierea patrimoniului pe anul 2010 s-a efectuat în baza Ordinului Preşedintelui
AEP nr. 336/06. 12. 2010, potrivit reglementărilor şi normelor emise în acest sens de Ministerul
Finanţelor Publice. Comisia a întocmit un proces-verbal de inventariere, nr. 11564/3/30. 12.
2010.
Conturile anuale redau o imagine fidelă a situaţiei financiar-contabile şi
patrimoniale a instituţiei la data de 31. 12. 2010, în conformitate cu prevederile legale
menţionate.
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B. Achiziţii publice – evaluarea sistemului de control intern care este ataşat activităţii de
achiziţii publice din cadrul instituţiei. Tematica nu a făcut obiectul planului de audit pe anul 2011
şi va fi planificată prioritar în anul 2013.
C. Resurse umane – salarizare – aspecte de management al resurselor umane,
menţinerea si dezvoltarea celor mai adecvate modalităţi de asigurare cu personal competent,
respectarea regulilor sistemului de recrutare şi salarizare, evaluarea personalului. Pentru acest
domeniu s-a întocmit un raport de audit în anul 2007 şi este planificat în anul 2012 pentru a fi din
nou auditat.
D. Sistemul informatic (auditul funcţiei IT) – politica managerială privind achiziţionarea
de tehnică de calcul şi aplicaţii informatice adecvate specificului instituţiei, pârghiile de control
implementate la nivelul structurii IT cu privire la sistemele de securitate a datelor şi
informaţiilor. În anul 2011 nu s-au efectuat misiuni de audit privind sistemul informatic.
E. Alte domenii
I. Auditarea Serviciului Administrativ şi Relaţii de Protocol
Constatări :
- fişele de post nu conţin toate atribuţiile cuprinse în ROF;
- arhiva AEP este gestionată de Serviciul Secretariat General, în condiţiile în care ROF- ul
prevede că aceasta trebuie organizată de Serviciul administrativ şi relaţii de protocol;
- se impune numirea de către şeful de serviciu a unui responsabil cu întocmirea unui registru de
riscuri;
- organizarea activităţii de protecţie şi securitate a muncii şi a activităţii de prevenire şi stingere a
incendiilor trebuie să se realizeze conform legislaţiei;
- este necesară revizuirea procedurilor operaţionale şi a procedurilor de sistem.
II. Auditarea activităţii Serviciului Relaţii Externe
Constatări:
- având în vedere efectivul redus şi atribuţiile din ROF, pentru o mai bună desfăşurare a
activităţii Serviciului Relaţii Externe, traducerile materialelor de interes pentru activitatea AEP
să se realizeze de către Direcţia de studii, documentare şi monitorizarea procesului electoral,
conform art. 22, alin. 1, lit. k din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare;
- în cadrul Serviciului Relaţii Externe nu există un responsabil cu realizarea unui registru de
riscuri care să fie permanent actualizat;
-întocmirea documentelor s-a realizat conform legislaţiei specifice, atribuţiilor din
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi din fişele de post;
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- procedurile operaţionale sunt întocmite conform legislaţiei în vigoare, însă trebuie revizuite
şi completate.
III. Misiunea intersectorială privind evaluarea stadiului de implementare a sistemului de
control intern/managerial la nivelul Autorităţii Electorale Permanente
Prin misiunea intersectorială coordonată de Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul
Public Intern (U.C.A.A.P.I.) s-a urmărit efectuarea unei analize obiective a componentelor
sistemului de control intern/managerial, îndrumarea Comisiei de monitorizare în vederea
remedierii deficienţelor apărute şi informarea obiectivă a conducerii Autorităţii cu privire la
stadiul implementării sistemului de control intern/managerial.
Comisia de monitorizare a fost înfiinţată târziu, la 31. 01. 2011.

Membrii comisiei şi

preşedintele nu au fost instruiţi în domeniul controlului intern/managerial. De aceea, procesul de
implementare a sistemului de control intern/managerial întâmpină numeroase dificultăţi. De
asemenea, atât membrii comisiei, cât şi cei ai grupului de lucru sunt implicaţi şi în alte activităţi
ale AEP, motiv pentru care nu s-au respectat termenele prevăzute în Programul SCM.
Lipsa de personal cu care se confruntă AEP este o altă cauză ce a condus la neimplementarea
standardelor de control intern/managerial. La acest moment sunt ocupate 126 de posturi din 294
disponibile.
Recomandări:
- Instruirea membrilor Comisiei şi ai grupului de lucru în domeniul controlul intern/managerial.
- Membrii Comisiei de monitorizare să aibă o implicare mai mare în implementarea sistemului
de control intern/managerial.
- Înlocuirea preşedintelui Comisiei de monitorizare.
IV. Misiuni de consiliere privind implementarea sistemului de control intern/managerial la
nivelul Autorităţii Electorale Permanente
În cursul anului 2011, am efectuat mai multe misiuni de consiliere în vederea implementării
sistemului de control intern/managerial ce au fost consemnate şi în procesele-verbale de şedinţă
ale Comisiei de monitorizare.
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XI. ACHIZIŢIILE PUBLICE
Biroul Achiziţii Publice îşi desfăşoară activitatea în bază prevederilor

Hotărârii

birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 2/2007 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente, cu
modificările şi completările ulterioare, având potrivit art. 29^1, următoarele atribuţii:
•

elaborarea programului anual de achiziţii în baza bugetului realizat de Direcţia Buget-

Finanţe, Contabilitate şi Resurse Umane;
•

întocmirea Raportului anual privind monitorizarea atribuirii contractelor de achiziţie

publică şi transmiterea acestuia până la data de 31 martie a fiecărui an către Autoritatea
Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;
•

gestionarea dosarului cu documente pentru achiziţionarea lucrărilor, produselor şi

serviciilor, în condiţiile legii;
•

elaborarea fişei de date a achiziţiei pentru atribuirea contractului de achiziţie publică;

•

publicarea în sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP) a anunţurilor de

intenţie/participare/atribuire;
•

publicarea în SEAP a documentaţiei de atribuire a contractului de achiziţie publică şi a

clarificărilor;
•

constituirea şi păstrarea dosarelor de achiziţie publică.
Având în vedere aspectele legale mai sus enumerate, precum şi sumele disponibile în

bugetul pe anul 2011 al Autorităţii, personalul încadrat al Biroul Achiziţii Publice a desfăşurat în
anul care s-a încheiat, urmatoarele activităţi:
1. a elaborat forma finală a Programul anual de achiziţii pentru anul 2011, precum şi
Programul de achiziţii pentru anul 2012;
2. a iniţiat, derulat şi finalizat procedura de “Licitaţie deschisă” pentru semnarea unui acord
– cadru privind realizarea sistemului informatic al Registrului Electoral;
3. a iniţiat, derulat şi finalizat procedurile de “Cerere de ofertă” pentru achiziţia de
“Bonuri valorice de benzină”.
4. a achiziţionat prin metoda “cumpărării directe” mai multe tipuri de produse, dintre care
amintim: servere de reţea informatică, programe software informatic, componente de reţea
informatică, unităţi de climatizare, program de consultare bază de date legislativă, programe
antivirus informatic, articole de papetarie, cartuşe şi tonere de imprimante etc.
5. a achiziţionat prin metoda “cumpărării directe” mai multe tipuri de servicii necesare
desfăşurării în bune condiţii a activităţilor Autorităţii, din care amintim serviciile de consultanţă
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şi asistenţă IT, de întreţinere a perifericelor informatice si de birou, de traducere a unor
documente etc.
6. a achiziţionat pachetele de călătorie (bilete de avion, cazare, asigurări de călătorie,
asigurări tip “Carte Verde”) pentru deplasările în străinătate ale personalului angrenat în diferite
activităţi şi misiuni internaţionale.
Toate aceste activităţi au presupus întocmirea, după caz, a referatelor de necesitate, a
notelor justificative de selectare a procedurii, a notelor justificative de alegere a operatorilor
economici câştigători, a fişelor de date ale achiziţiilor, a notelor de stabilire a criteriiilor de
selecţie sau atribuire, a ordinelor Preşedintelui Autorităţii de constituire a comisiilor de evaluare
a ofertelor depuse în cadrul procedurilor, a comunicatelor către operatorii economici participanţi
cu oferte în cadrul procedurilor de achiziţie publică şi către diferite entităţi publice ale statului, a
dosarelor ce au fost înaintate Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, precum şi
colaborarea cu diferite compartimente ale Autorităţii pentru desfăşurarea cât mai eficientă a
activităţilor.
Totodată, personalul Biroului Achiziţii Publice a fost angrenat, potrivit legii, în toate
activităţile

comisiilor de evaluare a ofertelor depuse de operatorii economici în cadrul

procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică.
De asemenea, Biroul Achiziţii Publice a îndeplinit şi alte sarcini stabilite de lege, de
regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi de preşedintele Autorităţii, ca de exemplu
participarea în cadrul unei subcomisii de inventariere a patrimoniului Autorităţii, în cadrul
Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern/managerial .
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XII. SERVICIUL ALOCARE SUBVENŢII
În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) şi art. 51 din Legea nr. 334/2006 privind
finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 12 din Hotărârea Parlamentului nr. 2/2007
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale
Permanente cu modificările ulterioare, s-a constituit şi funcţionează, în cadrul Autorităţii
Electorale Permanente, Serviciul Alocare Subvenţii.
Potrivit prevederilor art. 26 din Hotărârea Parlamentului nr. 2/2007, Serviciul Alocare
Subvenţii are următoarele atribuţii principale:
a) calculează cuantumul subvenţiei de la bugetul de stat, pe baza dispoziţiilor legale în
vigoare;
b) depune lunar subvenţia de la bugetul de stat în contul fiecărui partid politic;
c) constată nerespectarea de către partidele politice a dispoziţiilor art. 3 alin. (3), art. 4 alin.
(4), art. 9, art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (4), art. 39 şi art. 40 alin. (2) din Legea nr.
334/2006 şi propune măsurile corespunzătoare;
d) îndeplineşte atribuţiile specifice pe linie de subvenţii prevăzute de Legea nr. 334/2006.
Totodată, Serviciul Alocare Subvenţii îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege, de
regulament sau de Preşedintele Autorităţii.
A. Referitor la alocarea subvenţiei
Autoritatea Electorală Permanentă, prin Serviciul Alocare Subvenţii, are obligaţia potrivit
dispoziţiilor art. 20 din

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind

finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 749/2007 de a acorda subvenţia de la bugetul de stat în prima decadă a lunii.
Pentru anul 2011 suma care a fost alocată de la bugetul de stat pentru subvenţiile ce se
acordă partidelor politice potrivit art. 15 şi 16 din Legea nr. 334/2006 a fost de 5.970.514 lei, cu
0,39% mai mare decât în anul 2010 - 5.947.168 lei, cu 14,35% mai mică decât în anul 2009 6.970.494,45 lei şi cu 25,84% mai mică decât în anul 2008 – 8.051.000 lei, conform anexei 4.
Suma alocată de la bugetul de stat pentru plata subvenţiilor partidelor politice în anul
2011 a fost împărţită între Partidul Social Democrat, Partidul Conservator, Partidul Naţional
Liberal şi Partidul Democrat Liberal, conform anexei 5.
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Suma de 5.970.514 lei a fost repartizată integral în anul 2011, detalii privind repartizarea
pe luni/partide regăsindu-se în anexa 6.
Activitatea referitoare la acordarea subvenţiei presupune următoarele:
•

întocmirea formulei de calcul potrivit legii şi rezultatelor alegerilor locale şi

parlamentare;
•

întocmirea propunerii de angajare a cheltuielilor cu subvenţiile pentru partidele politice şi
a angajamentului bugetar;

•

întocmirea documentaţiei necesare deschiderii de credite la Ministerul Finanţelor Publice,

respectiv - scrisoare către Ministerul Finanţelor Publice de solicitare a deschiderii de credite,
Notă justificativă, Dispoziţie bugetară, Borderoul privind transmiterea dispoziţiilor pentru
deschiderea creditelor bugetare la Trezoreria Municipiului Bucureşti ;
•

prezentarea documentaţiei controlorului delegat al Ministerului Finanţelor Publice pentru

acordarea vizei de control financiar preventiv delegat;
•

transmiterea la Ministerul Finanţelor Publice a documentaţiei necesare deschiderii de

credite pentru acordarea subvenţiilor cuvenite partidelor politice;
•

întocmirea ordonanţărilor în vederea efectuării plăţii subvenţiilor;

•

întocmirea ordinelor de plată şi depunerea acestora la Trezoreria Municipiului Bucureşti

în prima decadă a fiecărei luni;
•

publicarea lunară pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente a situaţiei privind

repartizarea subvenţiei.
Începând cu luna martie 2009, opţiunea UDMR a fost de a renunţa la subvenţia acordată
de Autoritatea Electorală Permanentă în conformitate cu prevederile art. 14-22 coroborate cu art.
48 ale Legii nr. 334/2006, în favoarea subvenţiei acordate prin legile bugetare anuale
organizaţiilor cetăţenilor minorităţilor naţionale membre ale Consiliului Minorităţilor Naţionale,
fapt ce a impus recalcularea sumelor lunare necesare finanţării partidelor politice prin transferul
sumei cuvenite UDMR pe tot parcursul anului 2011, în valoare de 423.486 lei, astfel:
transferarea sumei de 384.000 lei de la capitolul bugetar 5401, titlul 59, art. 03 – Finanţarea
partidelor politice, la capitolul bugetar 5001, titlul 20 – Bunuri şi servicii - şi a sumei de 39.486
lei la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.
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B. Referitor la alte activităţi ordonate
B.1. Restituirea depozitelor constituite de competitorii electorali la alegerile parţiale
pentru Camera Deputaţilor din anul 2011
Serviciul Alocare Subvenţii a fost însărcinat să întocmească documentaţiile necesare
restituirii depozitelor constituite potrivit legii de către candidaţii la alegerile parţiale pentru
Camera Deputaţilor din anul 2011 şi la virarea acestor sume, atât beneficiarilor de drept, partide
politice, alianţe politice/electorale, organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale
care au obţinut cel puţin 2% din numărul de voturi valabil exprimate, candidaţilor independenţi
care au obţinut cel puţin 20% din numărul de voturi valabil exprimate în colegiul în care au
candidat, cât şi persoanelor care au renunţat sau cărora le-au fost respinse candidaturile de către
Birourile Electorale de Circumscripţie.
În anul 2011 s-au restituit 7 depozite, în valoare totală de 22.050 lei, astfel: 4 depozite
constituite de competitorii electorali la alegerile parlamentare parţiale din 5 decembrie 2010, în
valoare de 12.000 lei şi 3 depozite constituite de competitorii electorali la alegerile parlamentare
parţiale din 21 august 2011, în valoare de 10.050 lei.
În anul 2011 s-au transferat la bugetul de stat 12 depozite, în valoarea totală de 37.050 lei,
astfel: 9 depozite nerestituite competitorilor electorali la toate alegerile parlamentare parţiale din
anul 2010, în valoare de 27.000 lei şi 3 depozite nerestituite competitorilor electorali la alegerile
parlamentare parţiale din din 21 august 2011, în valoare de 10.050 lei.
B.2. Răspunsuri la corespondenţa repartizată de conducerea instituţiei
Serviciul Alocare Subvenţii a formulat răspunsuri la corespondenţa repartizată acestuia,
printre care putem aminti răspunsuri către reporteri sau redactori ai diferitelor instituţii media din
ţară în ceea ce priveşte subvenţiile de la bugetul de stat acordate partidelor politice şi răspunsuri
la cererile de restituire a depozitelor constituite cu ocazia desfăşurării alegerilor parţiale pentru
Camera Deputaţilor în anul 2011.
B.3. Participarea la întâlnirile de lucru cu consultanţii internaţionali Jurij Toplak
şi Constantine Palicarsky
În intervalul 28 noiembrie 2011 – 15 decembrie 2011 o persoană din cadrul Serviciului
Alocare Subvenţii, alături de colegii de la Departamentul de Control al Finanţării Partidelor
Politice şi a Campaniilor Electorale, Direcţia Legisalţie şi legătura cu Parlamentul şi Biroul
Juridic Contencios, a participat la întâlnirile cu consultanţii internaţionali în cadrul proiectului
„Sprijin acordat Autorităţii Electorale Permanente şi autorităţilor locale pentru implementarea
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bunelor practici în managementul electoral” derulat de

Programul Naţiunilor Unite pentru

Dezvoltare, în parteneriat cu Autoritatea Electorală Permanentă, şi având ca temă principală de
discuţie implementarea recomandărilor formulate de Grupul

Statelor Împotriva Corupţiei

(GRECO) în domeniul finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale.
În urma desfăşurării întâlnirilor de lucru, a fost organizată o masă rotundă cu tema
”Transparenţă şi anticorupţie în finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor
electorale”, ocazie cu care consultanţii internaţionali Jurij Toplak şi Constantine Palicarsky şi-au
prezentat rapoartele care vor sta la baza finalizării proiectului de modificare a Legii nr. 334/2006
privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale şi a Hotărârii de
guvern 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006
privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.
B.4. Propuneri de modificare a Legii 334/2006 privind finanţarea activităţii
partidelor politice şi a campaniilor electorale şi a Hotărârii de guvern 749/2007 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea
activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
Serviciul Alocare Subvenţii a fost implicat în activitatea privind formularea unei serii de
propuneri pentru modificarea Legii nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice
şi a campaniilor electorale şi a Hotărârii de guvern 749/2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi
a campaniilor electorale.
B.5. Inventarierea patrimoniului Autorităţii Electorale Permanente pe anul 2011
Serviciul Alocare Subvenţii a fost implicat, de asemenea, în activitatea de inventariere a
elementelor de activ şi de pasiv ale Autorităţii Electorale Permanente pe anul 2011 prin
includerea unei persoane din cadrul serviciului în comisia centrală de inventariere şi prin
numirea altei persoane

ca gestionar al cărţilor aflate în biblioteca Autorităţii Electorale

Permanente.
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XIII. ACTIVITATEA DE INFORMARE PUBLICĂ
Informarea cetăţenilor, a organizaţiilor neguvernamentale şi a mass-media
practicată de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pe întreg parcursul anului 2011 sa derulat în condiţii corespunzătoare, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a
transparenţei instituţionale.
Cererile venite pe adresa instituţiei sub formă de memorii (pe suport de hârtie sau
electronic) şi sub formă de solicitări telefonice (în special din partea mass-media) au fost
rezolvate cu promptitudine şi eficienţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public.
La alegerile parlamentare parţiale din anul 2011 au fost acreditate 17 instituţii
mass-media, după cum urmează: Agenţia Naţională de Presă AGERPRES (2 persoane),
Realitatea TV (11 persoane), TVR Cluj (2 persoane), TV Sighet şi Sighet FM (2
persoane), B1 TV Channel (9 persoane), Antena 3 (13 persoane), SC CANAL 7 SRL (2
persoane), Trustul de presă eMaramureş (9 persoane), ziarul Graiul Maramureşului (3
persoane), ziarul Glasul Maramureşului (5 persoane), S.C. Coza Media S.A./Maramureş
TV (6 persoane), Informaţia Zilei de Maramureş (9 persoane), Grupul de presă Accent Monitorul de Neamţ şi Roman (8 persoane), Detectivul de presă ŞOC (1 persoană),
Mesagerul de Neamţ (7 persoane), Neamţ TV (18 persoane), S.C. TVM Media Grup
S.R.L. (7 persoane). În acelaşi context, s-au eliberat trei adeverinţe pentru următoarele
ONG-uri: Pro Democraţia, filiala Piatra Neamţ, Fundaţia United Europe şi Asociaţia
pentru Demnitate şi Valoare Umană.
Merită menţionat faptul că în anul 2011 AEP a eliberat 53 adeverinţe pentru
cetăţenii români cu reşedinţa în alte state membre ale Uniunii Europene care intenţionau
să-şi depună candidaturile la alegerile locale din statele respective.
Toate aceste evenimente au focalizat şi intensificat interesul şi solicitările de
informaţii cu caracter electoral cu mult înainte şi, mai ales, în proximitatea datelor la care
au avut loc.
În toată această perioadă, AEP a răspuns cu promptitudine solicitărilor massmedia, ONG-urilor şi cetăţenilor, consolidând o comunicare interactivă. Interesul
solicitanţilor s-a oprit asupra aplicării legislaţiei electorale, delimitării colegiilor
uninominale, actualizării listelor electorale permanente, condiţiilor pentru depunerea
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candidaturilor etc. De asemenea, alegătorii, organizaţiile neguvernamentale şi asociaţiile,
în virtutea dreptului la petiţionare şi informare, au depus memorii, solicitări şi cereri prin
care doreau să afle informaţii de ordin tehnic sau legislativ pentru o problematică sau
alta.
O scurtă trecere în revistă a principalelor teme care au făcut obiectul memoriilor,
sesizărilor şi solicitărilor arată că centrul de interes s-a axat pe aplicarea legislaţiei
electorale, delimitarea secţiilor de votare, condiţiile de depunere a candidaturilor,
actualizarea listelor electorale permanente (vezi anexa 7).
Memoriile şi

solicitările primite pe adresa instituţiei au fost înregistrate şi

transmise către compartimentele Autorităţii pentru competentă soluţionare şi rezolvare
(vezi anexa 8).
Interesul crescând al cetăţenilor, dar şi al ONG-urilor şi mass-media, pentru
finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru depunerea candidaturilor
şi delimitarea secţiilor de votare a dovedit că preocuparea pentru viaţa politică nu s-a
diminuat în acest interval de timp.
În virtutea aplicării Legii nr. 544/2001, s-au înregistrat 641 de solicitări, care au
fost rezolvate favorabil. Dintre acestea, 286 au fost solicitări scrise, iar 355 pe suport
electronic (vezi anexa 9).
Pe site-ul AEP au fost amplasate de fiecare dată secţiuni dedicate alegerilor care
cuprindeau harta secţiilor de votare, calendarul electoral, legislaţia, hotărâri şi decizii ale
BEC, procedurile de eliberare a adeverinţelor pentru ONG-uri şi a acreditărilor pentru
mass-media. Mijloc eficient de informare a tuturor celor interesaţi, pagina de web a AEP
a înregistrat 27.907 vizite, din care 16.670 vizitatori unici, fiind vizitate 136.943 de
pagini.
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XIV. SECRETARIATUL GENERAL
În anul 2011 au fost înregistrate 7293 de lucrări, din care:
-

documente intrate în instituţie – 3702;

-

documente emise de instituţie şi adresate altor instituţii sau unor persoane fizice –
1853;

-

la nivelul AEP, între compartimente, au fost formulate 1738 de solicitări.
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XV.CONCLUZII

1. În domeniul legislativ obiectivele principale urmărite de A.E. P. în anul 2011 au
fost finalizarea proiectului de lege electorală (Codul electoral) şi demararea reformei
cadrului normativ privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale.
Proiectul de Lege privind Codul electoral reuneşte materia reglementată de 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, Legea nr. 370/2004 pentru
alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.
33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu
modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului.
Acest proiect urmăreşte uniformizarea soluţiilor legale disparate existente în legislaţia
actuală, precum şi reglementarea pentru prima dată a unor situaţii juridice semnalate de
practica electorală; coroborarea regulilor, conceptelor şi instituţiilor juridice specifice
diferitelor tipuri de scrutine; simplificarea mijloacelor de acţiune a administraţiei
electorale prin coerenţa şi predictibilitatea procedurilor; asigurarea stabilităţii
procedurilor electorale şi, indirect, a predictibilităţii actului de administraţie electorală;
implementarea procedurilor necesare pentru prevenirea fraudelor electorale.
Proiectul de lege privind Codul electoral a fost trimis preşedinţilor celor două Camere
ale Parlamentului, spre a fi prezentat deputaţilor şi senatorilor şi, eventual, însuşit ca
iniţiativă legislativă de către aceştia.
Pe de altă parte, pentru a aduce iniţiativa sa în atenţia tuturor participanţilor la
procesul electoral, în luna ianuarie 2011, Autoritatea Electorală Permanentă a organizat o
întâlnire cu reprezentanţii partidelor politice în cadrul căreia au fost prezentate
principalele prevederi ale Proiectului de lege privind Codul electoral.
2. Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente privind actualizarea colegiilor
uninominale detaliază organizarea administrativ-teritorială a României, fapt ce nu s-a mai
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întâmplat de aproximativ 45 de ani (!), de la momentul adoptării Legii nr. 2/1968 privind
organizarea administrativă a teritoriului.
Pe de altă parte, luând în considerare modificările legislative intervenite în domeniul
electoral la finele anului 2011, nu s-a mai considerat oportună, cel puţin pe moment,
publicarea unei hotărâri a Autorităţii Electorale Permanente privind actualizarea
colegiilor uninominale, rezultatele operaţiunilor de actualizare a colegiilor uninominale
putând fi valorificate în cadrul activităţii comisiilor parlamentare însărcinate cu
modificarea delimitării acestora.
În urma efectuării operaţiunilor de actualizare a colegiilor uninominale, respectiv a
Registrului secţiilor de votare s-a ajuns la concluzia că se resimte lipsa unei legi care să
prezinte actualizat şi detaliat organizarea administrativ-teritorială, acest fapt afectând nu
numai operaţiunile de organizare a procesului electoral (delimitarea secţiilor de votare, a
colegiilor uninominale, arondarea alegătorilor, întocmirea şi actualizarea listelor
electorale etc.), ci şi alte domenii aflate în legătură (evidenţa populaţiei, atribuirea actelor
de identitate, evidenţa cetăţenilor comunitari, efectuarea recensământului etc.).
Pe de altă parte, având în vedere faptul că, prin Hotărârea Guvernului nr. 14/2009
privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor
locale parţiale din perioada 2009 – 2012 nu se precizează numărul maxim de zile pentru
care pot fi plătiţi membrii birourilor electorale, considerăm necesară completarea acesteia
în conformitate cu celelalte acte normative adoptate în materie, cu aplicabilitate la alte
tipuri de alegeri.
Totodată, considerăm că merită a fi analizată oportunitatea elaborării unor standarde
minime de cost, pe baza unor criterii precum: numărul secţiilor de votare, numărul
alegătorilor înscrişi în listele electorale, alte aspecte specifice unităţilor administrativteritoriale.
3. Având în vedere misiunea Autorităţii Electorale Permanente de a-şi consolida
capacitatea operaţională şi de a-şi întări rolul principal în cadrul procesului electoral ca
unică autoritate publică specializată în domeniu, în anul 2012 este necesară creşterea
vizibilităţii instituţiei, prin promovarea competenţelor sale în rândul autorităţilor
administraţiei publice cu atribuţii în domeniul electoral, în rândul competitorilor
electorali, în rândul mass–media şi organizaţiilor neguvernamentale, dar şi în rândul
alegătorilor.
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Pe cale de consecinţă, obiectivele propuse a fi realizate în cursul anului 2012 sunt
următoarele:
- creşterea sau menţinerea numărului de acţiuni de îndrumare electorală şi control la
autorităţi ale administraţiei publice locale cu atribuţii în domeniul electoral în care vor
avea loc alegeri parţiale sau referendumuri locale, în vederea aplicării unitare a
prevederilor legale;
- desfăşurarea activităţii de recontrol la unităţile administrativ-teritoriale unde s-au
constatat deficienţe;
- realizarea unor acţiuni de educare civică şi de informare cu privire la sistemul electoral
românesc şi importanţa exercitării dreptului de vot pe grupuri-ţintă de alegători;
- elaborarea de propuneri care să vizeze îmbunătăţirea sistemului electoral;
- consolidarea relaţiilor de colaborare cu instituţiile publice cu atribuţii în materie
electorală, formaţiunile politice, mass-media etc.;
- perfecţionarea personalului prin participarea la cursuri de specialitate în domeniul
electoral şi prin schimburi de experienţă între filialele teritoriale;
- continuarea activităţilor de sprijin şi îndrumare a filialelor, în scopul întăririi rolului
acestora în organizarea şi desfăşurarea procesului electoral şi în vederea perfecţionării
pregătirii personalului.
4. În cadrul campaniei electorale pentru alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor
din anul 2011, comparativ cu cele anterioare, s-a înregistrat o îmbunătăţire a activităţii
desfăşurate pe linie financiară de către personalul desemnat a conduce şi evidenţia
cheltuielile şi sursele de finanţare, creându-se totodată posibilităţi pentru:
•

creşterea transparenţei privind sursele de finanţare a campaniei electorale utilizate
de participanţi;

•

asigurarea unei mai bune coordonări din punct de vedere financiar a activităţilor
desfăşurate pe plan central şi local, privind veniturile şi cheltuielile aferente
campaniei electorale;

•

verificarea activităţilor de tipărire şi distribuire a materialelor de propagandă
electorală.

5. Valorificând experienţa acumulată pe parcursul ultimilor ani în materie electorală,
identificând posibilităţile reale de consolidare instituţională şi poziţionare a Autorităţii
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Electorale Permanente în angrenajul democraţiei electorale din România, la finele anului
2011 a fost elaborat un raport de sinteză cu titlul “Exercitarea atribuţiilor AEP 2004-2011
- dificultăţi, propuneri, iniţiative” care să poată fi pus la dispoziţia instituţiilor statului,
partidelor politice şi societăţii civile în vederea impulsionării dezbaterilor publice şi
dinamizării procesului legislativ în domeniul electoral.
Studiile, sintezele informative şi materialele cu caracter documentar elaborate pe
parcursul anului 2011 în cadrul Autorităţii Electorale Permanente au fost concepute ca
suport necesar al celorlalte activităţi, ele având un rol funcţional, evidenţiind faţete
relevante ale unor componente importante de ordin legislativ, instituţional şi managerial
prin care procesul electoral din România şi din alte state ale lumii, în primul rând cele din
Uniunea Europeană, poate fi supus unor reevaluări şi modificări cerute de evoluţiile
înregistrate în sfera politică.
6. În planul relaţiilor internaţionale, Autoritatea Electorală Permanentă s-a remarcat în
cursul anului 2011 printr-o prezenţă activă la mai multe reuniuni şi misiuni internaţionale
de observare a alegerilor, prin participarea la cursuri de formare în domeniul electoral,
precum şi prin demararea unor proiecte de parteneriat cu organisme internaţionale de
prestigiu care au crescut vizibilitatea instituţiei şi au consolidat legăturile cu partenerii
externi.
7. În anul 2011, prin misiunea intersectorială coordonată de U.C.A.A.P.I., s-a urmărit
efectuarea

unei

analize

obiective

a

componentelor

sistemului

de

control

intern/managerial, îndrumarea Comisiei de monitorizare în vederea remedierii
deficienţelor apărute şi informarea obiectivă a conducerii Autorităţii cu privire la stadiul
implementării sistemului de control intern/managerial.
Comisia de monitorizare a fost înfiinţată târziu, la 31. 01. 2011. Membrii comisiei şi
preşedintele nu au fost instruiţi în domeniul controlului intern/managerial. De aceea,
procesul de implementare a sistemului de control intern/managerial întâmpină numeroase
dificultăţi.
De asemenea, atât membrii comisiei, cât şi cei ai grupului de lucru sunt implicaţi şi în
alte activităţi ale AEP, motiv pentru care nu s-au respectat termenele prevăzute în
Programul SCM.
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Lipsa de personal cu care se confruntă AEP este o altă cauză ce a condus la
neimplementarea standardelor de control intern/managerial. La acest moment sunt
ocupate 126 de posturi din 294 disponibile.
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