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I. INTRODUCERE  
 

 

Anul 2008 a reprezentat pentru Autoritatea Electorală Permanentă o perioadă marcată de 

responsabilităţi majore la scară naţională decurgând din organizarea şi desfăşurarea a două 

importante confruntări electorale: alegerea autorităţilor administraţiei locale, în iunie, şi alegerea 

Camerei Deputaţilor şi a Senatului, la 30 noiembrie. 

În acest context, Autoritatea Electorală Permanentă a trebuit să facă faţă unor exigenţe 

noi, sporite, datorate unor modificări survenite la nivelul sistemului electoral românesc ca urmare 

a introducerii scrutinului uninominal pentru alegerea preşedinţilor consiliilor judeţene, a 

deputaţilor şi senatorilor. 

Organizarea celor două scrutine naţionale a presupus eforturi şi iniţiative pe multiple 

planuri: legislativ, procedural, logistic, organizatoric, informaţional şi educaţional-civic, 

activitatea Autorităţii Electorale Permanente subscriindu-se tuturor acestora. 

Raportul de faţă, înaintat celor două Camere ale Parlamentului României, reflectă modul 

în care Autoritatea Electorală Permanentă şi-a îndeplinit atribuţiile între perioadele electorale, de 

la  urmărirea asigurării din timp a dotărilor specifice secţiilor de votare şi a modului de păstrare a 

acestora între perioadele electorale, la monitorizarea actualizării listelor electorale permanente, la 

asigurarea transparenţei utilizării fondurilor alocate pentru organizarea şi desfăşurarea procesului 

electoral, la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, până la instruirea 

oficialilor electorali şi informarea alegătorilor cu privire la diferite aspecte tehnice şi procedurale 

ale procesului electoral. 
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II. DOMENIUL LEGISLATIV 
 

 

 În cursul anului 2008, Autoritatea Electorală Permanentă a elaborat mai multe proiecte 

de acte normative care au avut ca obiect de reglementare organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale, organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor pentru Parlamentul României, precum şi finanţarea activităţii partidelor politice şi a 

campaniilor electorale. 

 

 Alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 

 În vederea organizării în bune condiţii a alegerilor autorităţilor administraţiei publice 

locale, Autoritatea Electorală Permanentă a iniţiat, împreună cu Ministerul Internelor şi 

Reformei Administrative, proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 20/2008 privind 

unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei 

publice locale1 care a modificat şi completat Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Prin elaborarea proiectului de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 20/2008, s-a 

urmărit transpunerea Directivei Consiliului nr. 94/80/EC din 19 decembrie 1994 privind 

condiţiile de exercitare a dreptului de a alege şi de a candida în alegerile locale de către 

cetăţenii Uniunii Europene rezidenţi într-un stat membru a cărui cetăţenie nu o deţin.  

 Totodată, avându-se în vedere experienţa scrutinelor organizate în 2004 şi 2007, au 

fost îmbunătăţite prevederile legale privind aspectele tehnice ale organizării şi desfăşurării 

alegerilor, prin detalierea cuprinsului proceselor verbale întocmite pentru constatarea 

rezultatelor alegerilor şi a obligaţiilor care incumbă Guvernului şi altor autorităţi în perioada 

electorală. 

 Având în vedere introducerea alegerii directe a preşedinţilor consiliilor judeţene prin 

scrutin majoritar cu un singur tur prin Legea nr. 35/20082, Autoritatea Electorală Permanentă 

împreună cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative a iniţiat proiectul de Ordonanţă 

                                                 
1 Monitorul Oficial nr. 177 din 7 martie 2008. 
2 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 nr. 196 din 13 
martie 2008. 
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de urgenţă a Guvernului nr. 32/20083 care a vizat corelarea dispoziţiilor din Legea nr. 35/2008 

cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2008. 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2008 privind unele măsuri pentru 

centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale 

din anul 20084, iniţiată de Autoritatea Electorală Permanentă, a reglementat achiziţionarea de 

către Autoritatea Electorală Permanentă a aplicaţiilor şi serviciilor informatice utilizate pentru 

centralizarea rezultatelor votării la alegerile locale din anul 2008. 

 Pentru realizarea acţiunilor necesare alegerii autorităţilor administraţiei publice locale, 

Autoritatea Electorală Permanentă a iniţiat împreună cu Ministerul Internelor şi Reformei 

Administrative, mai multe hotărâri de Guvern privind stabilirea datei alegerilor, calendarul 

perioadei electorale, documentele şi materialele necesare votării, precum şi cheltuielile 

necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor.5  

 Având în vedere că titlurile II, III şi IV din Legea nr. 35/2008 au intrat în vigoare după 

stabilirea datei alegerilor locale, la propunerea Autorităţii Electorale Permanente şi a 

Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, Guvernul a modificat hotărârile privind 

stabilirea datei alegerilor, programul calendaristic pentru realizarea activităţilor referitoare la 
                                                 
3 Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 32/2008 privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind 
finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale publicată în Monitorul Oficial nr. 217 din 21 
martie 2008. 
4 Monitorul Oficial nr. 250 din 31 martie 2008. 
5 HG nr. 264/2008 privind stabilirea datei de desfăşurare a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice 
locale din anul 2008, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 192 din 12 martie 2008 (a fost modificată 
prin HG nr. 319/2008); HG nr.265/2008 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea 
activităţilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale 
din anul 2008, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 192 din 12 martie 2008 (a fost modificată prin HG 
nr. 319/2008); HG nr. 266/2008 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2008; HG nr. 267/2008 privind numerotarea 
circumscripţiilor electorale judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale din anul 2008, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 192 din 12 martie 2008; HG nr. 
268/2008 pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, modelului copiei de pe lista 
electorală complementară, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe copia listei electorale 
permanente, complementare sau a listei suplimentare, al listei susţinătorilor, al declaraţiei de acceptare a 
candidaturii, al declaraţiei de renunţare la candidatură, precum şi a modelului listei membrilor organizaţiei 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, ce vor fi folosite pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale din anul 2008(a fost modificată prin HG nr. 319/2008), publicată în Monitorul Oficial al României nr. 200 
din 14 martie 2008; HG nr. 269/2008 privind stabilirea modelului timbrului autocolant şi a condiţiilor de tipărire, 
de gestionare şi de utilizare a acestuia la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2008, 
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 200 din 14 martie 2008; HG nr. 270/2008 privind stabilirea 
măsurilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 
2008, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 200 din 14 martie 2008; HG nr. 271/2008 pentru aprobarea 
modelului buletinelor de vot care vor fi folosite la alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 
2008(a fost modificată prin HG nr. 319/2008), publicată în Monitorul Oficial al României nr. 199 din 14 martie 
2008; HG nr. 273/2008 pentru aprobarea modelului ştampilelor care se folosesc la alegerile pentru autorităţile 
administraţiei publice locale din anul 2008, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 200 din 14 martie 
2008; HG nr. 272/2008 privind stabilirea modelelor proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării la 
alegerile locale din anul 2008, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 198 din 14 martie 2008. 
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organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 

2008, modelul listelor electorale, modelul buletinelor de vot6 precum şi modelul proceselor 

verbale7. 

 Totodată, Autoritatea Electorală Permanentă a adoptat, prin hotărâre, modelul 

certificatului doveditor al alegerii consilierilor, primarilor şi preşedinţilor consiliilor 

judeţene.8 

 

Alegerea Parlamentului României 

La data de 13 martie 2008 a fost adoptată de Camera Deputaţilor Legea nr. 35 pentru 

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

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

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

 Acest act normativ a fost iniţiat de Comisia de Cod electoral9 din care a făcut parte, 

fără drept de vot şi un reprezentant al Autorităţii Electorale Permanente. Dintre propunerile 

formulate de Autoritatea Electorală Permanentă în cadrul şedinţelor comisiei şi asumate de 

această comisie, amintim, în principal, definirea mai multor termeni utilizaţi în cuprinsul legii, 

înfiinţarea registrului secţiilor de votare, contestarea constituirii şi completării birourilor 

electorale, afişajul electoral, măsuri tranzitorii până la aplicarea dispoziţiilor privind registrul 

electoral. Totodată, având în vedere experienţa dobândită la scrutinele anterioare, Autoritatea 

Electorală Permanentă a formulat mai multe propuneri întemeiate pe hotărârile adoptate de 

Biroul Electoral Central. 

 După adoptarea Legii nr. 35/2008, Autoritatea Electorală Permanentă a iniţiat un 

proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea acesteia care 

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

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

de exercitare a dreptului de vot de către cetăţenii români cu reşedinţa în străinătate, condiţiile 

                                                 
6 HG nr. 319/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative emise pentru buna organizare a 
alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2008, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 
221 din 21 martie 2008. 
7 HG nr. 320/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 272/2008 privind stabilirea 
modelelor proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării la alegerile locale din anul 2008, publicată 
în Monitorul Oficial al României nr. 220 din 21 martie 2008. 
8 Hotărârea nr. 1 din 17 aprilie 2008 pentru aprobarea modelului certificatului doveditor al alegerii consilierilor, 
primarilor şi preşedinţilor consiliilor judeţene, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 313 din 22  aprilie 
2008. 
9 Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a Preşedintelui României, alegerile autorităţilor administraţiei publice locale, 
finanţarea campaniilor electorale şi alegerea europarlamentarilor înfiinţată prin Hotărârea nr. 6 din 10 mai 2006. 
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şi modul de utilizare a urnei speciale, alegerile parţiale, sondajele de opinie cu conţinut 

electoral, precum şi sancţionarea unor fapte care pot aduce atingere bunei desfăşurări a 

operaţiunilor electorale. 

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

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

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

noi cum ar fi cea de partide politice parlamentare.  

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

scopul de a facilita înţelegerea legii de către alegători şi candidaţi. Totodată, a fost stabilită o 

delimitare clară între actele adoptate de birourile şi oficiile electorale în soluţionarea litigiilor 

electorale şi în aplicarea individuală a legii şi actele adoptate de Biroul Electoral Central în 

interpretarea legii, primele fiind denumite decizii şi ultimele hotărâri, acestea fiind general 

obligatorii şi publicându-se în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

         Prin Ordonanţa de urgenţă mai sus menţionată, Autoritatea Electorală Permanentă a mai 

urmărit modificarea şi completarea dispoziţiilor legale care priveau delimitarea şi dotările 

minimale ale secţiilor de votare, posibilitatea competitorilor electorali de a retrage şi înlocui 

candidaţii, afişarea candidaturilor şi afişajul electoral, precum şi circuitul proceselor verbale. 

Au fost îmbunătăţite prevederi legale privind aspecte tehnice ale organizării şi desfăşurării 

alegerilor, prin detalierea cuprinsului proceselor verbale întocmite pentru constatarea 

rezultatelor alegerilor, prin detalierea modalităţii de repartizare şi alocare a mandatelor, 

precum şi prin precizarea obligaţiilor care incumbă Guvernului şi altor autorităţi în perioada 

electorală. 

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

ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă a iniţiat împreună cu Ministerul Internelor şi 

Reformei Administrative, mai multe hotărâri pentru buna organizare şi desfăşurare a 

alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din 30 noiembrie 2008. Acestea au privit 

cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor, programul 

calendaristic, stabilirea măsurilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor, modelul 

timbrului autocolant şi condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare ale acestuia, 

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

ştampilelor,  durata şi condiţiile de păstrare a buletinelor de vot întrebuinţate, a celor 
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contestate precum şi a celor neîntrebuinţate, a ştampilelor şi a celorlalte materiale utilizate în 

procesul electoral, modelul proceselor-verbale10. 

 De asemenea, Autoritatea Electorală Permanentă a adoptat hotărâri şi instrucţiuni 

referitoare la desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile 

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

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

acreditare pe lângă birourile şi oficiile electorale constituite pentru alegerea Camerei 

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

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

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

Senatului11. 

 

 

 

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

 În anul 2008, Autoritatea Electorală Permanentă a iniţiat mai multe proiecte de acte 

normative pentru modificarea şi completarea cadrului legal al finanţării activităţii partidelor 

politice şi a campaniilor electorale. Amintim, în primul rând, proiectul de Hotărâre de Guvern  

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/200612 

care a urmărit eliminarea unor formalităţi administrative excesive în sarcina partidelor politice 

şi a mandatarilor financiari.  

Totodată, în anul 2008, Autoritatea Electorală Permanentă a iniţiat două proiecte de 

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006. 

Primul13 a urmărit corelarea dispoziţiilor Legii nr. 334/2006 cu introducerea alegerii directe a 

preşedinţilor consiliilor judeţene iar al doilea14 cu introducerea scrutinului uninominal pentru 

alegerea deputaţilor şi a senatorilor. Este de precizat că experţi din cadrul instituţiei au 

participat la prezentarea şi susţinerea acestor proiecte de acte normative în plenul celor două 

Camere ale Parlamentului, dar şi la şedinţele comisiilor de specialitate.  

De asemenea, în cursul anului 2008 au avut loc mai multe serii de dezbateri şi întâlniri 

cu reprezentanţi ai partidelor politice pe marginea prevederilor legii privind finanţarea 

partidelor politice şi a campaniilor electorale vizând modul de organizare a evidenţei, 

înregistrarea şi verificarea datelor ce trebuie raportate AEP, precum şi alte aspecte de interes 

întâlnite în acest domeniu.  

 

                                                 
12 Hotărârea Guvernului  nr. 374/2008 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 749/2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 279 din 10 aprilie 2008. 
13 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2008 privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind 
finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, publicată în Monitorul Oficial nr. 217 din 21 
martie 2008. 
14 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind 
finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, publicată în Monitorul Oficial nr. 630 din 29 
august 2008. 
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III. LOGISTICĂ ELECTORALĂ 
 

 

Desfăşurarea activităţilor de logistică electorală vizează estimarea, planificarea, 

coordonarea şi monitorizarea alocării suportului necesar (resurse financiare, tehnico-materiale 

şi umane) pentru asigurarea unor condiţii corespunzătoare de desfăşurare a procesului 

electoral. Totodată, se urmăreşte şi asigurarea respectării principiilor privind eficienţa şi 

transparenţa administrării şi utilizării acestora. În conformitate cu competenţele stabilite prin 

dispoziţiile Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 

privind Statutul aleşilor locali, a Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, a Hotărârii nr. 2/2007 a Parlamentului României privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente, precum şi 

prin celelalte acte normative de punere în executare a legilor mai sus menţionate, au fost 

stabilite următoarele obiective principale:   

a) urmărirea asigurării din timp a dotărilor specifice secţiilor de votare, precum şi a 

modului de păstrare a acestora între perioadele electorale;  

b) asigurarea condiţiilor pentru exercitarea dreptului de vot în localurile secţiilor de 

votare;  

c) asigurarea sediilor birourilor electorale şi a secţiilor de votare, evidenţa delimitării 

şi numerotării circumscripţiilor electorale, a colegiilor uninominale şi a secţiilor de votare; 

d) activităţi privind administrarea Registrului Secţiilor de Votare; 

e) urmărirea asigurării fondurilor necesare organizării şi desfăşurării proceselor 

electorale; 

 f) asigurarea transparenţei utilizării fondurilor alocate pentru organizarea şi 

desfăşurarea procesului electoral; 

 g) organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale şi a referendumurilor din anul 

2008. 
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 Activităţi privind urmărirea asigurării din timp a dotărilor specifice secţiilor de 

votare, precum şi a modului de păstrare a acestora între perioadele electorale 

Urmărirea modului de asigurare a dotărilor specifice secţiilor de votare (urne şi cabine 

de vot, ştampile, tuşiere, recipiente pentru transportul buletinelor de vot), a modului de 

păstrare a acestora între perioadele electorale, precum şi a estimării şi alocării fondurilor 

necesare realizării eşalonate, din timp, a logisticii necesare se realizează prin centralizarea şi 

analizarea aspectelor constatate de către echipele de control ale Autorităţii Electorale 

Permanente. Pentru a permite o verificare unitară a aspectelor relevante privind asigurarea 

dotărilor specifice secţiilor de votare, a sediilor birourilor electorale şi a localurilor secţiilor de 

votare, precum şi a modului de asigurare a fondurilor necesare organizării şi desfăşurării 

procesului electoral s-a conceput şi utilizat „Lista de verificare” prezentată în Anexa nr. 1. 

Prin intermediul acesteia se pot verifica, în plan local, majoritatea aspectelor privind domeniul 

electoral. Componenta logistică a acestor verificări permite încadrarea unităţii administrativ-

teritoriale, din punct de vedere al numărului de locuitori, de alegători (cetăţeni români şi 

cetăţeni ai statelor membre din Uniunea Europeană), precum şi al numărului de secţii de 

votare organizate. Totodată, prin intermediul listei de verificare sunt consemnate o serie de 

aspecte privind logistica electorală, cum ar fi: 

• numărul şi tipo-dimensiunile cabinelor de vot şi al urnelor „fixe” şi speciale, 

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

• tipologia locaţiilor utilizate pentru organizarea secţiilor de votare; 

• prevederea fondurilor necesare organizării procesului electoral în bugetul 

autorităţilor administraţiei publice locale; 

• prevederea unor atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea procesului electoral în 

sarcina persoanelor încadrate la autorităţile administraţiei publice locale 

responsabile; 

• evidenţierea modului de asigurare a condiţiilor în localurile secţiilor de votare în 

ceea ce priveşte spaţiul necesar,  materialele de logistică electorală, asigurarea 

pazei şi protecţiei, inclusiv existenţa planurilor de evacuare, de pază, a dotărilor 

PSI; 

• identificarea măsurilor necesare, respectiv evidenţierea propunerilor privind buna 

desfăşurare a alegerilor. 

Aspectele constatate prin intermediul listelor de verificare au fost centralizate şi 

analizate reieşind următoarele aspecte: 
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• la scrutinul pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din iunie 

2008, dotările logistice permiteau reutilizarea în procent de 80-90%,                        

iar la cel pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului procentul mediu al dotărilor 

logistice recuperate şi reutilizate a fost de aproximativ 85%; 

• majoritatea autorităţilor administraţiei publice locale au prevăzut în bugetul 

unităţilor administrativ-teritoriale sumele necesare pentru asigurarea logisticii electorale şi a 

condiţiilor normale de desfăşurare a procesului electoral, iar în cazul în care nu au fost 

prevăzute fonduri s-a pus în vedere remedierea acestui aspect. La alegerile parlamentare 

instituţiile prefectului au asigurat achiziţionarea, în limitele bugetului alocat,  a logisticii 

electorale necesare; 

•  în mod curent,  materialele cel mai des utilizate la confecţionarea cabinelor şi 

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

îndeosebi din schelet metalic (profil metalic în formă de L, U sau O) cu elemente 

demontabile, şi/sau material lemnos, iar urnele fixe şi cele mobile sunt confecţionate, de 

regulă, din material lemnos (plăci PFL, PAL, placaj, panel, plăci presate din fibre orientate 

OSB). Au fost utilizate în acelaşi timp şi materiale de unică folosinţă (urne din carton), 

îndeosebi în municipiul Bucureşti; 

• în general,  cabinele şi urnele confecţionate sunt grele, dificil de manipulat şi 

ocupă la depozitare un spaţiu semnificativ. Ca urmare a utilizării repetate o parte a logisticii 

electorale prezintă uzură fizică şi morală, iar recondiţionarea logisticii electorale necesită 

fonduri relativ mari; 

• se impune realizarea unui program pe termen mediu şi  lung de modernizare a 

logisticii electorale, avându-se în vedere însă şi apariţia şi dezvoltarea unor materiale, 

echipamente şi aplicaţii informatice utilizate pentru exercitarea dreptului la vot (monitoare 

touchscreen, electronic pencil, echipamente optice de scanare a buletinului de vot, alte 

sisteme electronice). 

Prin Hotărârea nr. 4/2008, Autoritatea Electorală Permanentă a recomandat o serie de 

caracteristici tehnice ce trebuie avute în vedere la confecţionarea cabinelor şi urnele de vot, 

dar şi tipuri de materiale moderne, uşor de manevrat, asamblat şi depozitat; astfel, pentru 

cabinele de vot: asigurarea rezistenţei structurii şi a panourilor ce o compun (la oxidare, 

coroziune, la tracţiuni, la şocuri şi fricţiuni mecanice, la acţiunea agenţilor chimici şi 

atmosferici), precum şi a materialului utilizat pentru perdeaua de la intrare sau care acoperă, 

în unele cazuri, structura de bază (la acţiunea agenţilor chimici şi la umiditate); greutate 
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scăzută (între 5 - 25 kg/cabina de vot); durabilitate/durată de viaţă crescută (aproximativ 12 - 

15 ani, respectiv 3 - 4 cicluri electorale); rigiditatea structurii (pentru a asigura stabilitatea); 

design modern (utilizarea unui număr cât mai redus de culori); materiale pentru poliţe 

(sintetice, plastice sau acrilice încadrate cu ramă de aluminiu, rabatabile/demontabile, 

prevăzute cu sistem de fixare pe structură şi pereţii exteriori); materiale pentru structură 

(profil metalic, aluminiu, pvc cu inserţii metalice, oţel etc în formă de L, C, U sau O, care 

garantează rigiditatea şi permite diferite tipuri de îmbinări mecanice); materiale pentru 

panourile exterioare (sintetice, plastice, acrilice: polivinil cloride - PVC, plexiglas, 

policarbonat, polipropilenă, dibond, sticlex, forex, makrolon, copoliester, care nu necesită 

izolarea la coroziune şi care asigură un grad corespunzător de opacitate. În cazul utilizării 

materialului lemnos, acesta trebuie să asigure rezistenţă, rigiditate şi durabilitate crescute, 

corelate cu o greutate scăzută); materiale pentru perdele (în afara materialelor textile se pot 

utiliza folii din materiale sintetice: polivinil cloride - PVC, poliplan etc. cu rezistenţă crescută 

la rupere, dar care îşi păstrează flexibilitatea); volum util (1,4 mc÷2 mc); asigurarea 

manevrabilităţii prin prevederea unor accesorii şi dotări suplimentare (mânere pentru 

transport, huse, cleme şi clipsuri pentru fixarea perdelelor) şi funcţionalităţii (pliabile, 

modulare şi/sau demontabile necesită un spaţiu de depozitare redus); securizarea (închiderea a 

3 din cele 4 laturi de la înălţimea de 45 cm în sus, respectiv prin amplasarea, la intrare, a unei 

perdele de aceeaşi lungime cu zona securizată a peretelui cabinei).  

Pentru urnele de vot s-au avut în vedere: transparenţa/transluciditatea (prin utilizarea 

unor materiale ca plexiglas, policarbonat, polipropilenă, dibond, sticlex, forex, makrolon, 

copoliester, polipropilenă); asigurarea rezistenţei corpului principal şi a capacului la şocuri şi 

fricţiuni mecanice (incasabil), la variaţii de temperatură ce pot produce deformări 

(termorezistent), la agenţii corosivi; greutate scăzută, (între 0,5 - 10 kg/urnă); 

durabilitate/durată de viaţă crescută (aproximativ 12 - 15 ani, respectiv 3 - 4 cicluri 

electorale); dimensiunea fantei pentru introducerea buletinelor de vot în urnă (23 cm x 1,5 

cm, pentru buletinul de vot cu dimensiunea de 21 cm x 29,7 cm - formatul A4); spaţiul redus 

de depozitare (forma trunchiului de piramidă); volum util (între 300 - 350 litri/urna fixă, 

respectiv 30-40 litri/urna specială); designul modern; securizarea (prin sisteme de închidere 

cu cheie, lacăt şi/sau sigilare cu sigilii tip colier, şnur/panglică din material plastic/metal cu 

autoblocare). 

Pentru verificarea modului de asigurare a dotărilor specifice secţiilor de votare dar şi 

de păstrare a acesteia între perioadele electorale echipele de control au realizat vizionarea 



14 

 

acestora la locul de depozitare. Pentru constatarea stării fizice a acestora s-au realizat inclusiv 

documentare foto.  

În ceea ce priveşte depozitarea cabinelor şi a urnelor de vot, Autoritatea Electorală 

Permanentă a recomandat prin Hotărârea nr. 4/2008 utilizarea sediilor primăriilor ori a altor 

spaţii aflate în folosinţa sau administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, la sediul 

instituţiilor unde s-au organizat secţii de votare, prin încheierea unor procese-verbale de 

predare în custodie, iar cazul în care aceste spaţii sunt insuficiente pot fi utilizate şi  spaţii 

aparţinând unor persoane fizice ori juridice, cu condiţia încheierii unor acte juridice. Spaţiile 

de depozitare trebuie să prevină deteriorarea logisticii electorale (acoperite, uscate etc.). 

Totodată, s-a recomandat depozitarea la aceeaşi locaţie a tuturor materialelor necesare 

organizării şi desfăşurării procesului electoral. În multe cazuri spaţiile de depozitare nu 

corespund păstrării acestora, iar pe de altă parte datorită modului în care sunt confecţionate 

acestea ocupă un spaţiu relativ mare. Materialele de logistică electorală sunt păstrate, de 

regulă, în magazii aparţinând primăriilor sau rămân în custodia unităţilor de învăţământ ori a 

căminelor culturale în care se organizează secţii de votare.  

Lista unităţilor administrativ-teritoriale verificate din punct de vedere al logisticii 

electorale, materialele din care sunt confecţionate urnele şi cabinele de votare, locaţiile şi 

modul de păstrare sunt prezentate în Anexele nr. 2.-4.  

 

Achiziţionarea bunurilor şi serviciilor necesare desfăşurării procesului electoral 

 Pentru reducerea cheltuielilor necesare în vederea desfăşurării procesului electoral  

dispoziţiile art. 9 din HG nr. 984/2008 prevăd că „primarii vor utiliza bunurile materiale 

recuperate de la alegerile anterioare şi aflate în stare bună. Acolo unde bunurile materiale 

necesare dotării materiale corespunzătoare a secţiilor de votare nu se pot recupera, se vor 

achiziţiona unele noi de către instituţiile prefectului.” Achiziţionarea unor noi cabine şi urne 

de votare s-a făcut în limita fondurilor alocate, iar pentru confecţionarea acestora Autoritatea 

Electorală Permanentă a recomandat prin art. 9 al Hotărârii nr.4/2008, realizarea unor 

documentaţii tehnice de proiectare, realizare şi utilizare, astfel încât asamblarea şi 

dezasamblarea, precum şi manevrarea să poată fi realizate rapid şi simplu. Pentru rezolvarea 

problemelor generate printre altele de perioada scurtă  în care trebuie derulate procedurilor 

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

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

modificările şi completările ulterioare, a fost  propusă şi s-a aprobat prelungirea perioadei 
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electorale1. În nenumărate rânduri, Autoritatea Electorală Permanentă a menţionat că, în cazul 

organizării procesului electoral, nu poate fi invocată o situaţie de urgenţă, deoarece data 

scrutinului este cunoscută cu mult timp înainte, iar, pe de altă parte, a precizat că stabilirea 

resurselor financiare necesare finanţării organizării şi desfăşurării procesului electoral în 

preajma perioadei alegerilor generează probleme în derularea achiziţiilor necesare. În acest 

sens, au fost făcute propuneri pentru introducerea unor noi articole bugetare în planul 

bugetului de stat, stabilirea, pe lângă bugetul anual, a unor bugete multianuale, prevederea în 

bugetul Autorităţii Electorale Permanente a sumelor necesare pentru achiziţionarea dotărilor 

logistice necesare organizării şi desfăşurării procesului electoral, pentru derularea unor 

proiecte de studii şi cercetare, precum şi pentru dezvoltarea aplicaţiilor informatice 

parametrizate necesare centralizării rezultatelor votării sau pentru proiecte pilot de vot 

electronic. Dintre toate propunerile înaintate, cea mai importantă ar fi elaborarea unor 

propuneri de modificare a OUG nr. 34/2006, în sensul introducerii unei proceduri speciale, 

derogatorii, de achiziţii publice, având în vedere interesul public major pe care îl reprezintă 

procesul electoral, mai ales în ceea ce priveşte realizarea softului centralizării rezultatelor 

votării, precum şi a altor elemente ce compun „sistemul informatic electoral”, asocierea 

autorităţilor publice centrale „contractante” în cazul în care obiectul achiziţiei publice este 

unul comun. Pe de altă parte, merită a fi reiterate şi inconvenientele generate de alocarea 

greoaie a resurselor financiare necesare finanţării organizării şi desfăşurării procesului 

electoral – deschiderile bugetare, aprobate cu întârzieri ce generează probleme în derularea 

achiziţiilor necesare.  

În cadrul operaţiunilor de pregătire a procesului electoral, principalele achiziţii publice 

din punct de vedere al resurselor financiare alocate şi al complexităţii procedurilor sunt cele 

privind achiziţionarea realizării pachetului de aplicaţii şi servicii informatice necesare 

Biroului Electoral Central pentru centralizarea voturilor şi atribuirea mandatelor, cele privind 

achiziţionarea hârtiei şi a serviciilor de tipărire a buletinelor de vot şi a formularisticii 

electorale, precum şi cele privind achiziţionarea şi mentenanţa echipamentelor necesare 

pentru prelucrare şi comunicarea proceselor verbale de constatare a rezultatelor. 

 

                                                 
1 Prin dispoziţiile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
perioada electorală este mărită prin stabilirea datei  „cu cel puţin 75 de zile înaintea votării” faţă de  50 de zile 
cât era anterior. De asemenea, prin adoptarea art. 7 alin. (1) din Legea nr.35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare, perioada electorală este extinsă prin aducerea la cunoştinţă publică a datei alegerilor „cu cel puţin 90 
de zile înaintea votării” faţă de  45 de zile cât era prevăzut anterior.  
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Activităţi privind asigurarea condiţiilor pentru derularea operaţiunilor electorale 

în localurile secţiilor de votare 

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

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

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

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

minimală a acestora.”  În acest sens, s-a realizat o documentare corespunzătoare privind 

condiţiile de exercitare a dreptului de vot în alte state, îndeosebi în statele membre ale Uniunii 

Europene. S-a comunicat către compartimentele şi filialele Autorităţii Electorale  Permanente 

proiectul actului normativ prevăzut de art. 69 alin. (3) pentru formularea de observaţii şi 

propuneri. Prin adresa Autorităţii Electorale Permanente nr. 81554/23.09.2008 au fost 

consultate, în conformitate cu prevederile HG nr. 521/2005, principalele structuri asociative 

ale autorităţilor administraţiei publice locale. Hotărârea nr. 4 a Autorităţii Electorale 

Permanente privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească localurile secţiilor de votare 

pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a fost aprobată în data de 29 septembrie 

2008 şi publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 675 din 1 octombrie 2008.  Pentru a evita 

confuzia dintre secţia de votare, privită ca delimitare teritorială, în tot cuprinsul actului 

normativ mai sus menţionat este utilizat termenul de „local” al secţiei de votare (în sensul de 

clădire, spaţiu în care alegătorii îşi exercită dreptul de vot, respectiv sediul biroului electoral 

al secţiei de votare). Amenajarea localului secţiei de votare trebuie să fie realizată astfel încât 

„să se asigure condiţii corespunzătoare pentru exercitarea dreptului de vot şi respectarea 

caracterului oficial şi solemn al procesului electoral”. Prin actul normativ mai sus menţionat 

sunt reglementate aspecte privind tipologia şi caracteristicile pe care trebuie să le prezinte 

imobilele în care urmează să funcţioneze secţiile de votare, precum şi condiţii privind 

luminozitatea, accesul, paza şi securitatea secţiei de votare, a buletinelor de vot şi a celorlalte 

tipizate, protecţia participanţilor la procesul electoral. Totodată, se dispune necesitatea 

existenţei dotărilor prevăzute de legislaţia privind prevenirea şi stingerea incendiilor, a 

mijloacelor de comunicaţii, a energiei electrice, a condiţiilor igienico-sanitare, dar şi a 

confortului termic. 

Având în vedere faptul că „forma, dimensiunile, modalităţile de confecţionare şi 

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

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

secret al votului” au fost prevăzute recomandări privind confecţionarea, amplasarea şi 
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depozitarea acestora. Pentru prima dată, în legislaţia electorală românească este reglementată 

o modalitate concretă de estimare a dotărilor necesare în secţiile de votare (cabine, urne, 

ştampile, tuşiere etc.) în funcţie de criterii cuantificabile, cum ar fi spre exemplu, numărul 

alegătorilor, durata legală a votării. Astfel, se recomandă asigurarea unei cabine de vot pentru 

fiecare 300 de alegători arondaţi la o secţie de votare ori calcularea numărului de cabine de 

vot necesare după următoarea formulă: Ncv = Asv x Tmv/Tv2*, unde: 

    Ncv = necesar cabine de vot; 

    Asv = număr alegători arondaţi la o secţie de votare; 

    Tmv = timp mediu de votare pentru un alegător (aproximativ 2 - 3 minute); 

    Tv = perioada de timp legală pentru votare (14 ore). 

Pe lângă norma de cabine calculată pentru o secţie de votare s-a recomandat 

confecţionarea şi amplasarea unei cabine de vot pentru persoanele cu handicap locomotor care 

să fie dimensionată şi marcată corespunzător. Pentru asigurarea numărului de urne s-a 

recomandat ca la estimare să fie avute în vedere, pe lângă dispoziţiile3 art. 41 din Legea nr. 

35/2008 şi numărul alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente ale secţiei de votare şi 

numărul de pagini ale buletinelor de vot. În ceea ce priveşte ştampilele cu menţiunea 

"VOTAT", pentru eliminarea situaţiilor semnalate la alegerile locale când s-a raportat 

numărul insuficient al acestora în anumite secţii de votare, fapt ce a produs aglomeraţie, s-a 

stabilit că fiecare secţie de votare trebuie să dispună de un număr de ştampile egal cu cel al 

cabinelor de vot, dar nu mai mare decât numărul membrilor biroului electoral al secţiei de 

votare. De asemenea, numărul tuşierelor trebuie să fie cel puţin egal cu cel  ştampilelor. În 

urma analizării datelor şi informaţiilor privind desfăşurarea scrutinului din data de 30 

noiembrie 2008 se poate trage concluzia că, prin adoptarea hotărârii Autorităţii Electorale  

Permanente privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească localurile secţiilor de votare 

pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, au fost eliminate în mare parte situaţiile în 

                                                 
2 Spre exemplu, la o secţie de votare în ale cărei liste electorale permanente sunt înscrişi 1.500 de alegători, care 
votează la un interval de timp mediu de 3 minute, calculul numărului de cabine de vot necesar este următorul: 
necesar cabine de vot = 1.500 alegători x 3 minute per alegător împărţit la 840 minute (perioada de timp din ziua 
votării cuprinsă între orele 7,00 - 21,00) = 5,3. Se ia partea întreagă nerotunjită, rezultând astfel un număr de 5 
cabine de vot necesare. 
3 Care prevăd ca fiecare secţie de votare trebuie să dispună de cel puţin două urne distincte, una pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi una pentru alegerea Senatului, precum şi de o singură urnă specială, care se etichetează 
corespunzător. 
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care lipsa unor materiale şi dotări necesare a dus la îngreunarea şi chiar blocarea procesului 

electoral. 

   

Întocmirea şi administrarea Registrului secţiilor de votare 

Registrul secţiilor de votare a fost introdus prin dispoziţiile art. 18 alin. (1) din Legea 

nr.35/2008 pentru organizarea alegerii Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi reprezintă 

ansamblul înregistrărilor (date şi informaţii) privind delimitarea teritorială şi numerotarea 

secţiilor de votare din România. Acesta este administrat (întocmit, modificat, completat) de 

către Autoritatea Electorală Permanentă. În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 

35/2008 prefecţii comunică Autorităţii Electorale Permanente, pentru înregistrarea în 

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

circumscripţiei electorale. Secţiile de votare rămân fixe, cu excepţia modificărilor ce necesită 

actualizarea. Modificările de orice natură, inclusiv cele intervenite în structura unităţilor 

administrativ-teritoriale sau în planul urbanistic al localităţilor, se comunică de către prefecţi4 

de îndată Autorităţii Electorale Permanente. 

Prin adresele nr. 81350-81391/04.09.2008, AEP a solicitat instituţiilor prefectului să 

comunice numerotarea şi delimitarea circumscripţiilor electorale şi a secţiilor de votare, 

numărul colegiilor uninominale, precum şi datele de contact privind localul secţiilor de votare 

şi al birourilor electorale. Având în vedere complexitatea operaţiunilor privind delimitarea 

secţiilor de votare, elementul de noutate reprezentat de introducerea colegiilor uninominale şi  

modificările legislative privind norma de locuitori pentru o secţie de votare, solicitările 

Autorităţii Electorale Permanente au fost însoţite de machete-tip pentru introducerea datelor şi 

informaţiilor necesare şi de instrucţiuni de completare a acestora. Pe toată durata derulării 

operaţiunilor de numerotare şi delimitare a secţiilor de votare, de stabilire şi organizare a 

localului secţiei de votare s-a asigurat îndrumarea şi informarea necesară pentru autorităţile şi 

instituţiile publice cu atribuţii în domeniul electoral (instituţiile prefectului, servicii publice 

comunitare locale de evidenţă a populaţiei, primării). Totodată, au existat numeroase 

modificări în ceea ce priveşte arondarea la secţiile de votare, precum şi localurile unde au fost 

organizate secţii de votare, fapt ce a îngreunat centralizarea datelor. Pentru colectarea în timp 

util a datelor şi informaţiilor privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare, dar şi a 

altor informaţii electorale, se impune reglementarea stabilirii şi autorizării unor operatori la 

                                                 
4 În acest scop, primarii, secretarii localităţilor şi CNABDEP au obligaţia de a asigura toate datele, informaţiile şi 
sprijinul necesar prefecţilor. 
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nivelul instituţiei prefectului, a direcţiilor judeţene a CNABDEP, a primăriilor (persoanele cu 

atribuţii în domeniul electoral), precum şi dezvoltarea unei aplicaţii informatice care să 

permită  colectarea on-line a tuturor informaţiilor necesare.  

 

Conceperea unor instrumente pentru administrarea Registrului secţiilor de 

votare 

Pentru administrarea eficientă a datelor şi informaţiilor colectate a fost propusă şi 

aprobată realizarea unei aplicaţii informatice de tip bază de date. Pentru realizarea aplicaţiei 

au fost analizate elementele componente şi relaţiile funcţionale dintre acestea.  

 

 

Dintre funcţiunile registrului secţiilor de votare, menţionăm: 

• asigurarea evidenţei arondării arterelor, a unor secţiuni ale acestora, a imobilelor, a 

localităţilor ori a unor părţi componente ale acestora la secţiile de votare 

(delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare); 

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

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

circumscripţiei electorale din care aceasta face parte, denumirea şi adresa localului 

secţiei de votare, număr de telefon, fax etc.); 

• asigurarea bazei de date pentru informarea alegătorilor, a competitorilor electorali, 

a autorităţilor publice cu atribuţii în domeniul electoral; 
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• facilitarea unor estimări corecte a resurselor necesare, respectiv alocarea din timp a 

fondurilor destinate procesului electoral; 

• crearea unor instrumente logistice care să asigure suportul pentru colectarea 

datelor şi informaţiilor necesare actualizării colegiilor uninominale, remedierea 

erorilor privind delimitarea secţiilor de votare, inclusiv pentru organizarea viitoare 

a Registrului electoral; 

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

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

competitorii, logistica electorală, orice alte informaţii considerate utile; 

• asigurarea informaţiilor necesare pentru fundamentarea propunerilor de 

îmbunătăţire a  condiţiilor logistice, precum şi pentru elaborarea politicilor de management a 

operaţiunilor electorale. 

 

Informarea alegătorilor şi autorităţilor publice cu atribuţii în domeniul electoral 

cu privire la birourile electorale şi secţiile de votare constituite 

Pentru aducerea la cunoştinţă publică a informaţiilor privind adresa şi datele de 

contact ale birourilor electorale şi secţiilor de votare, ale preşedinţilor şi locţiitorilor birourilor 

electorale de circumscripţie, privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare, au fost 

solicitate datele necesare. După colectarea şi prelucrarea acestora au fost postate pe site-ul 

Autorităţii Electorale Permanente. Totodată, o parte din datele şi informaţiile menţionate au 

fost utilizate pentru „alimentarea” aplicaţiei informatice „Harta interactivă a alegerilor 

parlamentare din 30 noiembrie 2008”. În acest sens, s-a realizat o analiză complexă a 

funcţiunilor şi a modului de utilizare, astfel încât „Harta interactivă a alegerilor parlamentare 

din 30 noiembrie 2008” oferă posibilitatea căutării şi afişării localităţilor, a delimitării 

colegiilor uninominale pentru alegerea deputaţilor, respectiv a celor pentru alegerea 

senatorilor, a delimitării, numerotării şi adreselor secţiilor de votare din ţară şi din străinătate, 

a  oricărui candidat şi a fiecărui competitor electoral, precum şi situaţia voturilor valabil 

exprimate (atât reprezentarea grafică, cât şi procesele-verbale privind atribuirea mandatelor). 

Harta interactivă realizată de către AEP a fost remarcată şi de cotidianul „Adevărul” din 28 

noiembrie 2008, iar Agerpres a realizat un scurt interviu pe această temă. În ceea ce priveşte 

delimitarea şi numerotarea colegiilor uninominale, având în vedere elementul de noutate 

reprezentat de delimitarea electorală a teritoriului în colegii uninominale ce nu mai coincide 

cu limitele teritoriale ale unităţilor administrativ-teritoriale, s-a asigurat tot sprijinul pentru 
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asigurarea îndrumării  autorităţilor administraţiei publice, dar şi a informării persoanelor 

interesate.  

 

Activităţi privind urmărirea asigurării fondurilor necesare organizării şi 

desfăşurării proceselor electorale 

O atenţie deosebită a fost acordată modului de asigurare a fondurilor necesare 

realizării eşalonate, din timp, a logisticii necesare desfăşurării procesului electoral, elaborării 

proiectelor hotărârilor de Guvern privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor, precum şi altor măsuri care se impun pentru fundamentarea bugetului 

alegerilor. Astfel, pentru organizarea alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale a 

fost întocmit un Plan de măsuri5 prin care s-au stabilit următoarele obiective:  

• estimarea necesarului de fonduri pentru finanţarea proceselor electorale; 

• identificarea modalităţilor optime de finanţare stabilite prin discuţii şi întâlniri 

cu factorii responsabili din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, 

Ministerului Economiei şi Finanţelor, Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi 

Monitorizarea Achiziţiilor Publice; 

• elaborarea unor propuneri de texte normative în ceea ce priveşte alocarea 

fondurilor, transparenţa utilizării acestora, stabilirea unor obligaţii legale de raportare către 

AEP a acestora; 

• întocmirea proiectului de hotărâre a Guvernului privind necesarul cheltuielilor 

pentru organizarea procesului electoral; 

• evaluarea şi urmărirea modului de asigurarea a fondurilor necesare. 

 

Activităţi privind asigurarea transparenţei utilizării fondurilor alocate pentru 

organizarea şi desfăşurarea procesului electoral 

În acest sens, s-au formulat şi aprobat o serie de propuneri privind îmbunătăţirea 

modului de alocare şi utilizare a fondurilor pentru organizarea şi desfăşurarea procesului 

electoral. Astfel, potrivit art. 10 alin. (2) din HG nr. 266/2008 privind cheltuielile necesare 

pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei 

publice locale din anul 2008, respectiv art. 15 alin. (2) din HG nr. 984/2008 privind aprobarea 

bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor 

                                                 
5 Înregistrat cu nr. 88038/15.01.2008). 
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pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008, s-a instituit în sarcina autorităţilor 

administraţiei publice centrale şi instituţiilor prefectului cărora le-au fost alocate fonduri, 

obligaţia de a raporta Autorităţii Electorale Permanente situaţia sumelor alocate şi 

cheltuielilor efectuate, separat pe cheltuieli de personal, materiale şi de capital. Datele şi 

informaţiile comunicate sunt prezentate în rapoartele înaintate Parlamentului în conformitate 

cu prevederile art. 65 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările 

ulterioare şi, ulterior, aduse la cunoştinţă publică prin postarea pe site-ul instituţiei. În sensul 

celor mai sus menţionate, s-a solicitat instituţiilor prefectului şi autorităţilor administraţiei 

publice centrale cu atribuţii în domeniul electoral, prin adresele nr. 80206-80250/12.02.2008, 

să comunice fondurile repartizate şi cheltuielile efectiv realizate (separat pe cheltuieli de 

personal, materiale şi de capital) pentru organizarea şi desfăşurarea alegerii membrilor din 

România în Parlamentul European din 25 noiembrie 2007, precum şi cele pentru organizarea 

şi desfăşurarea referendumului naţional pentru introducerea votului uninominal pentru 

alegerea Parlamentului României din 25 noiembrie 2007. Prin adresele nr. 81174-

81223/14.08.2008 s-a solicitat instituţiilor prefectului şi autorităţilor administraţiei publice 

centrale cu atribuţii în domeniul electoral să comunice fondurile repartizate şi cheltuielile 

efectiv realizate (separat pe cheltuieli de personal, materiale şi de capital) pentru organizarea 

şi desfăşurarea alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din iunie 2008. Prin adresele 

nr.82067-82116/15.12.2008 s-a solicitat instituţiilor prefectului şi autorităţilor administraţiei 

publice centrale cu atribuţii în domeniul electoral să comunice fondurile repartizate şi 

cheltuielile efectiv realizate (separat pe cheltuieli de personal, materiale şi de capital) pentru 

organizarea şi desfăşurarea alegerii Camerei deputaţilor din 30 noiembrie 2008. Principalele 

date privind fondurile bugetare alocate, utilizate sau restituite, se regăsesc în Anexele nr. 5 şi 

6. 
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IV. ÎNDRUMARE ŞI CONTROL ELECTORAL 
 

 

Adoptarea în anul 2008 de către Parlamentul României a Legii nr. 35/2008 pentru 

alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, modificată şi completată prin OUG nr. 66/2008 şi 

nr. 97/2008, precum şi adoptarea de către Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi 

Senatului a Hotărârii nr. 3/2008 privind modificarea şi completarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente au adus noi competenţe şi  

sarcini, rezultate atât din actele normative menţionate, cât şi din importantele evenimente 

electorale ce se prefigurau în cursul anului, respectiv alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale programate pentru luna iunie şi alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senatul 

României din 30 noiembrie. 

       Pentru exercitarea atribuţiilor de sprijin, îndrumare şi control a autorităţilor 

administraţiei publice locale şi a aparatului propriu al acestora, în anul 2008 Autoritatea 

Electorală Permanentă a desfăşurat activităţi specifice la un număr important de instituţii 

publice, cu privire la îndeplinirea sarcinilor ce revin în materie electorală prefecţilor, 

primarilor şi secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale, serviciilor publice comunitare de 

evidenţă a persoanelor, birourilor judeţene de administrare a bazelor de date, membrilor 

birourilor electorale şi altor categorii de personal cu sarcini în acest domeniu, fiind efectuate 

în acest sens un număr de 1.196 deplasări în teritoriu, revenind o medie de 39 de deplasări pe 

salariat. 

Au fost controlate în acest scop un număr de 756 de primării din care: 83 primării 

municipale, 138 primării orăşeneşti, 529 primării comunale şi 6 primării de sector din 

municipiul Bucureşti (a se vedea Anexele nr. 7 şi 8). S-a verificat modul de întocmire a 

listelor electorale şi a copiilor listelor electorale la 41 de Direcţii judeţene de evidenţa 

persoanelor şi 168 de  Servicii publice comunitare locale de evidenţa persoanelor. 

Pentru realizarea obiectivelor propuse s-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 locale cât şi a 

celor parlamentare, la datele stabilite prin hotărâre de Guvern, iar ulterior, a alegerilor locale 

parţiale acolo unde  situaţia a impus acest lucru.   
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Îndrumarea electorală 

Personalul Autorităţii Electorale Permanente a desfăşurat o amplă activitate de 

îndrumare electorală atât în perioadele electorale, cât şi în afara acestora, fiind vizate în 

principal următoarele aspecte: 

• întocmirea şi actualizarea listelor electorale permanente; 

• păstrarea (conservarea) logisticii electorale a secţiilor de votare; 

• respectarea termenelor  stabilite în programele calendaristice referitoare la 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor,  de   actualizare   a   listelor   electorale 

permanente şi de transmitere la judecătorii a modificărilor intervenite; 

• păstrarea registrelor cuprinzând listele electorale permanente; 

• efectuarea comunicărilor prevăzute de lege şi de operare a acestora, la timp, în 

listele electorale permanente; 

• actualizarea listelor electorale permanente de către primari la termenele stabilite de 

lege pe baza comunicărilor primite; 

• autorizarea persoanelor care efectuează operaţiuni în listele electorale permanente; 

• completarea consiliilor locale sau judeţene în caz de vacanţă a mandatului unui 

consilier; 

• aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, republicată, ale Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor şi a Senatului, cu completările şi modificările ulterioare, precum şi ale 

Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu 

completările şi modificările ulterioare ; 

• întocmirea de către instituţia prefectului a programului calendaristic propriu, în 

vederea realizării atribuţiunilor din competenţă, de organizare şi desfăşurare a 

alegerilor locale, a celor parlamentare sau a referendumurilor locale ; 

• delimitarea şi numerotarea circumscripţiilor electorale,  a colegiilor electorale şi a 

secţiilor de votare la nivelul judeţelor; 

• stabilirea   localurilor   birourilor   electorale   de   circumscripţie   şi   a localurilor 

secţiilor de votare; 

• respectarea  programului   calendaristic   privind   realizarea   acţiunilor referitoare 

la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale; 

• completarea birourilor electorale judeţene, de circumscripţie şi ale secţiilor de 

votare cu membrii care, potrivit dispoziţiilor legale, trebuie să facă parte din aceste 
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organisme electorale;                                     

• păstrarea, conservarea şi valorificarea, potrivit dispoziţiilor legale, a documentelor 

birourilor electorale judeţene, de circumscripţie şi ale secţiilor de votare, după 

întocmirea procesului-verbal de consemnare a rezultatelor alegerilor; 

• înregistrarea şi folosirea semnelor electorale de către partidele politice, alianţele 

politice şi alianţele electorale în alegeri. 

Cu ocazia desfăşurării activităţilor specifice la nivel naţional, s-au stabilit contacte 

directe cu reprezentanţii instituţiilor implicate în activitatea electorală cărora li s-au prezentat 

deficienţele constatate în aplicarea prevederilor legale în materie electorală datorate în primul 

rând necunoaşterii şi aplicării eronate a legii. Activitatea Autorităţii Electorale Permanente a 

avut, în special, un caracter de îndrumare, deficienţele semnalate fiind remediate în timpul 

controalelor sau ulterior, la termenele stabilite în materialele de control,  fără aplicarea  de 

sancţiuni contravenţionale. 

Datorită   acţiunilor desfăşurate atât la nivelul unităţilor administrativ teritoriale cât şi 

la nivelul serviciilor publice comunitare pentru evidenţa persoanelor, listele electorale 

permanente conţin un grad mai mare de acurateţe comparativ cu anii precedenţi, fiind 

eliminate în mare măsură înregistrările eronate privind persoanele decedate, persoanele care 

şi-au schimbat domiciliul, persoanele cărora le-au fost interzise drepturile electorale şi 

persoanele care şi-au pierdut cetăţenia română.  

 

Controlul electoral 

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 2008 s-au 

desfăşurat activităţi de control în toate cele 41 de judeţe şi în municipiul Bucureşti, la: 

• instituţia prefectului; 

• unităţile administrativ-teritoriale de la nivelul judeţelor, municipiilor, oraşelor şi 

comunelor; 

• serviciile publice comunitare locale şi judeţene de evidenţă a persoanelor; 

• birourile judeţene de  administrare  a bazelor de date pentru evidenţa persoanelor. 

Activităţile de control desfăşurate potrivit prevederilor art. 65 alin. (1) din Legea nr. 

35/2008, au vizat în principal următoarele: 

• modul de întocmire şi actualizare a listelor electorale permanente; 

• modul  de  păstrare  a  registrelor  cuprinzând  listele electorale permanente; 
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• modul de respectare a termenului  de actualizare a listelor electorale permanente; 

• modul de asigurare a concordanţei dintre conţinutul listelor electorale permanente 

aflate la primării şi exemplarul aflat la judecătorii; 

• modul de efectuare a comunicărilor prevăzute de lege şi de operare a acestora, la 

timp, în listele electorale permanente; 

• dacă persoanele care efectuează operaţiuni în listele electorale permanente sunt 

autorizate; 

• modul de păstrare a dotărilor specifice secţiilor de votare între perioadele 

electorale; 

• dotarea cu materiale de logistică electorală în perioadele electorale; 

• modul de întocmire şi eliberare a cărţilor de alegător; 

• existenţa, la serviciile publice comunitare pentru evidenţa persoanelor, a registrelor 

privind corespondenţa referitoare la listele electorale permanente. 

Principalele deficienţe constatate au fost consemnate în procesele-verbale întocmite cu 

ocazia controalelor efectuate şi constau în:  

• nerespectarea prevederilor legale privind delimitarea secţiilor de votare; 

Nu toţi primarii respectă dispoziţiile legale referitoare la delimitarea secţiilor de votare 

sub aspectul numărului maxim de alegători pe secţie. Au fost identificate secţii de votare cu 

un număr mai mare de alegători decât cel stabilit de lege la 25 de primării municipale, 21 

primării orăşeneşti şi 53 primării comunale.  Judeţele cu cele mai multe localităţi în care unele  

secţii de votare au depăşit numărul de alegători au fost: Timiş – 14, Harghita – 12, Mureş – 7, 

Constanţa şi Galaţi – 6, Hunedoara, Cluj şi Braşov – 4 etc.  

• transmiterea cu întârziere de către primării la judecătorii a modificărilor operate în 

listele electorale permanente înainte de alegeri; 

Această deficienţă a fost constatată în 51 de localităţi (5 municipii, 14 oraşe, şi 32 

comune), cele mai multe fiind în judeţul Bacău – 16 şi judeţul Constanţa – 3.                                                    

• nerespectarea prevederilor legale privind radierea din listele electorale permanente 

a persoanelor decedate şi a celor care şi-au pierdut drepturile electorale ca urmare 

a unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive; 

Neradierea persoanelor decedate s-a constatat în listele electorale permanente din 228 

de localităţi (28 municipii, 54 oraşe şi 146 de comune), iar persoane care şi-au pierdut 

drepturile electorale şi nu au fost radiate din listele electorale permanente au fost găsite în 4 

localităţi (2 municipii, 1 oraş şi o comună). Exemplificăm judeţele: Timiş – 34 localităţi, 
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Bacău – 16, Braşov – 17, Harghita, Hunedoara, Cluj şi Galaţi câte 12 localităţi, Bihor – 10 şi 

Alba – 11.   

• nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la comunicarea de către  serviciile 

publice comunitare de evidenţă a persoanelor, către primari, a persoanelor cu drept 

de vot care şi-au schimbat domiciliul, pentru a fi radiate ori înscrise în listele 

electorale permanente după efectuarea menţiunii în actul de identitate; 

       Situaţii de acest gen s-au întâlnit în 9 localităţi (5 oraşe şi 4 comune). 

• nerespectarea dispoziţiilor legale privind actualizarea listelor electorale 

permanente cu tinerii care au împlinit 18 ani, în anul electoral, inclusiv în ziua 

votării; 

Prin controalele efectuate au fost constatate asemenea cazuri în 10 localităţi (1 

municipiu, 2 oraşe şi 7 comune).       

• nerespectarea prevederilor legale referitoare la condiţiile corespunzătoare de 

păstrare a listelor electorale permanente; 

Astfel de situaţii au fost constatate în 199 de localităţi din care 9 municipii, 40 de 

oraşe şi 150 de comune. De exemplu, în judeţele: Timiş – 52 localităţi, Hunedoara – 22, 

Caraş-Severin – 19, Bacău -10, Constanţa şi Galaţi câte 9 şi Vâlcea – 8.      

• efectuarea de operaţiuni în listele electorale permanente de către persoane 

neautorizate; 

Au fost identificate 122 de cazuri în care listele electorale permanente erau actualizate 

de către persoane neautorizate, respectiv în 8 municipii, 17 oraşe şi 97 de comune. Cele mai 

multe cazuri sunt în judeţul Dâmboviţa - 44, Bacău -18, Cluj, Braşov şi Harghita câte 16, 

Covasna -11, Suceava şi Neamţ câte 10 etc. 

• neactualizarea listelor electorale permanente până la data de 1 martie 2008; 

În 46 de localităţi s-a efectuat controlul şi s-au constatat deficienţe în 4 municipii, 12 

oraşe şi 30 de comune. De exemplu, în  judeţul Bacău 15 localităţi.  

• serviciile publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor nu au transmis la 

primării tabelele cu actualizări editate de birourile judeţene de administrare a 

bazelor de date; 

Menţionăm că s-au constatat astfel de disfuncţionalităţi în 18 cazuri din care 2 primării 

orăşeneşti şi 16 primării comunale. 

• cazuri în care nu există persoane desemnate să opereze în listele electorale 

permanente; 
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Au fost constatate 190 de cazuri în care primarii nu au desemnat un funcţionar anume 

să opereze în listele electorale permanente, respectiv la 16 primării municipale, 29 primării 

orăşeneşti şi 145 de primării comunale.  Menţionăm judeţele: Cluj -16, Covasna -11, Bihor -9, 

Mureş - 8, Constanţa - 5, Hunedoara - 3, etc.  

• materiale de logistică electorală păstrate în condiţii necorespunzătoare; 

La 14 primării din care 3 municipale, 3 orăşeneşti şi 8 comunale au fost găsite 

materiale de logistică electorală păstrate în condiţii necorespunzătoare.  În judeţul Tulcea s-a 

constatat la 4 primării, în judeţele Galaţi şi Ilfov câte 3 etc. 

• materiale de logistică electorală în stare avansată de degradare; 

S-au constatat neglijenţe în păstrarea materialelor de logistică electorală care au dus la 

degradarea lor la 2 primării municipale şi 4 primării comunale. Cele mai multe au fost 

întâlnite în judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara. 

• cărţi de alegător rămase nedistribuite posesorilor; 

Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor controlate au raportat că mai 

au cărţi de alegător nedistribuite posesorilor în 21 de municipii, 25 de oraşe şi 57 de comune. 

Exemplu: judeţul Braşov -34 localităţi, Timiş -23, Covasna şi Mureş câte 18, Hunedoara -17, 

Caraş-Severin -16, Arad şi Tulcea câte 8, etc.   

• dificultăţi la repartizarea alegătorilor pe secţii de votare din cauza lipsei denumirii 

străzilor şi a numerelor administrative în comunele în care s-au organizat mai 

multe secţii de votare; 

În 11 localităţi din cele controlate au fost întâlnite astfel de situaţii, cu precădere în 

oraşele reşedinţă de judeţ. 

Aspectele negative constatate au fost consemnate în scris şi aduse la cunoştinţă 

reprezentanţilor autorităţilor şi instituţiilor publice, secretarilor unităţilor administrativ-

teritoriale şi persoanelor cu responsabilităţi în materie electorală, permiţându-se astfel luarea 

măsurilor necesare pentru remedierea neajunsurilor şi responsabilizarea funcţionarilor din 

administraţia publică cu atribuţii în domeniul electoral. 

Pe baza concluziilor şi rezultatelor activităţilor de îndrumare electorală şi control, 

Autoritatea Electorală Permanentă a iniţiat unele măsuri de îmbunătăţire a organizării şi 

desfăşurării procesului electoral care au avut drept rezultat implicarea responsabilă a 

primarilor în aplicarea legilor electorale.  

În scopul prevenirii disfuncţionalităţilor în organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale 

şi parlamentare,  Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat structurile competente din cadrul 
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Ministerului Internelor şi Reformei Administrative (MIRA), respectiv Inspectoratul Naţional 

pentru Evidenţa Persoanelor (INEP) şi Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date 

privind Evidenţa Persoanelor (CNABDEP) cu neajunsurile constatate, iar în urma 

consultărilor avute în cadrul unor şedinţe de lucru a fost emisă o dispoziţie comună pentru 

executarea următoarelor măsuri:   

• emiterea de către primari a dispoziţiilor scrise pentru desemnarea persoanelor care 

vor efectua operaţiunile de actualizare a listelor electorale permanente şi de 

păstrare a acestora conform prevederilor legale; 

• monitorizarea de către direcţiile judeţene de evidenţă a persoanelor, respectiv 

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Municipiului Bucureşti, împreună cu birourile 

judeţene de administrare a bazelor de date a activităţii de depunere, de către 

primari, a exemplarului nr.2 al listelor electorale permanente la judecătorii; 

• reverificarea listelor electorale permanente, pentru a stabili dacă au fost operate în 

totalitate comunicările primite de la judecătorii referitoare la interdicţia aplicată 

unor persoane de a-şi exercita drepturile electorale, precum şi, transmiterea acestor 

comunicări în original, la direcţia judeţeană de evidenţă a persoanelor şi ulterior la 

INEP; 

• îndeplinirea măsurilor specifice referitoare la preschimbarea actelor de identitate 

cu termen de valabilitate expirat; 

• reorganizarea secţiilor de votare care au un număr de peste 2000  de alegători, în 

condiţiile în care legea face referire la 2000 de locuitori; 

• identificarea unor soluţii pentru clarificarea situaţiei actelor de identitate în care 

adresa titularului este incompletă deoarece la rubrica ,,domiciliu” este consemnată 

numai denumirea comunei, fără menţionarea satului aparţinător. 

Pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor aprobate, dispoziţia comună a fost 

comunicată tuturor consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 

tuturor serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor şi Direcţiei Generale de 

Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti, tuturor birourilor judeţene de administrare a 

bazelor de date privind evidenţa persoanelor şi Serviciului de Administrare a Bazelor de Date 

privind Evidenţa Persoanelor Bucureşti. 
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Activitatea de sprijin a organizării şi desfăşurării alegerilor 

Evenimentele electorale marcante ale anului 2008 au fost alegerile pentru autorităţile 

administraţiei publice locale din 1 iunie 2008 şi alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat  

din 30 noiembrie 2008. În legătură cu alegerile locale menţionăm că în data de 15 iunie 2008 

s-a organizat al doilea tur de scrutin pentru alegerea primarilor în 1474 circumscripţii 

electorale comunale şi în municipiul Bucureşti, iar în circumscripţia electorală comunală 

Ştefăneştii de Jos, jud. Ilfov, s-au repetat alegerile pentru primar datorită anulării de către 

Biroul Electoral Central a primului tur de scrutin pe motive de fraudă electorală.  

În conformitate cu competenţele stabilite pentru Autoritatea Electorală Permanentă 

prin dispoziţiile Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, cu 

modificările şi completările ulterioare, cu atribuţiunile rezultate din Legea nr. 67/2004 pentru 

alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi din celelalte acte normative subsecvente date în aplicarea legilor 

electorale,  au fost stabilite următoarele : 

• monitorizarea şi controlul activităţilor privind: 

 întocmirea şi actualizarea listelor electorale permanente şi a listelor 

electorale complementare: în judeţul Arad în 4 localităţi, în judeţul 

Hunedoara în 3 localităţi şi în judeţul Timiş în 9 localităţi, listele 

complementare nu au fost predate la judecătorii. Au fost cazuri în care în 

listele electorale permanente un număr mare de persoane nu aveau trecute 

seria şi numărul cărţii de identitate, cazuri întâlnite în comunele Udeşti şi 

Liteni din judeţul Suceava, Dulceşti, Gherăeşti, Săbăoani din judeţul 

Neamţ, Todireşti, judeţul Vaslui, Lungani, Bălţaţi, Voineşti judeţul Iaşi, 

comuna Săcălaz, Bogda şi Maşloc din  judeţul Timiş. Situaţii asemănătoare 

s-au întâlnit şi în judeţele Olt, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Vâlcea, Hunedoara şi 

Caraş-Severin. Totodată, a existat o situaţie în care biroul judeţean Braşov 

de administrare a bazelor de date privind evidenţa persoanelor a tipărit 

listele electorale permanente fără rubrica corespunzătoare semnăturii 

secretarului Primăriei municipiului Braşov; 

 păstrarea registrelor cuprinzând listele electorale permanente şi listele 

electorale complementare; 

 efectuarea comunicărilor prevăzute de lege pentru actualizarea listelor 

electorale permanente şi a listelor electorale complementare; 
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 operarea la timp şi de către persoane autorizate a modificărilor intervenite 

în listele electorale permanente şi în listele  electorale complementare; 

 asigurarea concordanţei dintre conţinutul listelor electorale permanente 

existente la primării şi exemplarul aflat la judecătorii; 

 stabilirea localurilor secţiilor de votare şi a sediilor birourilor electorale; 

 asigurarea fondurilor necesare realizării logisticii electorale; 

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

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

acestora între perioadele electorale; 

• modul de respectare a prevederilor art. 31 din  Legea  nr. 67/2004 care 

reglementează dreptul de vot al cetăţenilor din Uniunea Europeană; 

• instruirea şi îndrumarea, în materie electorală, a personalului autorităţilor 

administraţiei publice cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea procesului 

electoral, a persoanelor care pot deveni membri ai birourilor electorale; 

• asigurarea, în limita competenţelor, a aplicării unitare a dispoziţiilor legale 

referitoare la organizarea alegerilor; 

• colaborarea cu instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale 

pentru asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a procesului electoral. 

Activităţile de verificare, îndrumare şi control la autorităţile administraţiei publice cu 

atribuţii în domeniul electoral s-au desfăşurat la nivelul tuturor instituţiilor cu atribuţii în 

materie electorală, respectiv:  instituţia prefectului, primăriile de la nivelul municipiilor, 

oraşelor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi comunelor, direcţiile judeţene de evidenţă a 

persoanelor şi serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor. Au fost 

evidenţiate o serie de nereguli şi deficienţe, reţinându-se ca fiind importante următoarele: 

• au fost situaţii în care unii primari nu au  respectat  prevederile art. 73 alin. (5) din 

Legea nr. 35/2008,  ale art. 16 alin. (9) şi art. 221 alin. (3) din Legea nr. 67/2004 

referitoare la semnarea listelor electorale permanente şi a listelor electorale 

complementare precum şi a copiilor de pe aceste liste, situaţie întâlnită la 

primăriile  oraşelor Carei şi Ardud, judeţul Satu-Mare, primăriile  municipiilor 

Călăraşi şi Olteniţa, judeţul Călăraşi şi primăria oraşului Huedin,  judeţul Cluj; 

• nerespectarea de către unii primari a prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 

67/2004 şi ale art. 73 alin. (3) din Legea nr. 35/2008 referitoare la obligaţia de a 
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pune la dispoziţia competitorilor electorali copii de pe listele electorale 

permanente şi de pe listele electorale suplimentare; 

• nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (1) şi ale art. 221  alin. (4), (5) şi (6) din 

Legea nr. 67/2004 în sensul neefectuării operaţiunilor de actualizare a listelor 

electorale permanente şi a listelor electorale complementare după primirea 

comunicărilor referitoare la radierea unor cetăţeni din aceste liste (persoane care 

şi-au pierdut temporar dreptul de a vota în baza unor hotărâri judecătoreşti 

definitive,  persoane care şi-au pierdut cetăţenia română, persoane care au 

decedat), de la instituţiile publice competente să transmită aceste comunicări. 

Exemple: comunele Ion Creangă, Icuşeşti, Piatra Şoimului, Redin şi Dochia din 

judeţul Neamţ, Faraoani şi Tomaş din judeţul Bacău şi Liteni din judeţul Suceava; 

•  nerespectarea dispoziţiilor art. 18 din Legea nr. 67/2004 şi ale art. 26 alin. (6) din 

Legea nr. 35/2008 privind asigurarea de către primari a condiţiilor necesare 

consultării de către alegători a copiilor listele electorale permanente şi ale listelor 

electorale complementare, aspecte constatate în judeţul Arad în 2 localităţi şi în 

judeţul Timiş în 22 de localităţi; 

• nesoluţionarea de către consiliile locale a problemei nomenclatoarelor stradale 

(neatribuirea de nume şi număr pentru străzi şi imobile), fapt ce generează 

dificultăţi în întocmirea copiilor de pe listele electorale permanente şi repartizarea 

alegătorilor pe secţii de votare. Exemple: municipiile Târgovişte, Giurgiu, Baia 

Mare, Turnu- Severin, Târgu Jiu, Râmnicu Vâlcea şi Slatina. 

Situaţii asemănătoare se regăsesc, de regulă, în mediul rural, la comunele cu mai multe 

sate, la cetăţenii pe al căror act de identitate a fost înscrisă numai denumirea comunei (fără sat 

aparţinător). Acest fapt a generat dificultăţi în repartizarea alegătorilor pe secţii de votare, în 

cazul în care, în cadrul aceleiaşi localităţi, se organizează două sau mai multe secţii de votare.  

Disfuncţionalităţi în acest domeniu au fost generate şi de înfiinţarea de noi comune prin 

reorganizarea unor unităţi administrativ-teritoriale. 

Deficienţe s-au manifestat şi în ceea ce priveşte delimitarea şi numerotarea secţiilor de 

votare. Verificările efectuate au evidenţiat că au existat secţii de votare care au avut înscrişi în 

listele electorale permanente peste 2000 de alegători aşa cum sunt în: judeţul Sălaj – 25 de 

secţii, judeţul Maramureş -  46 de secţii, judeţul Cluj - 43 de secţii, judeţul Dolj - 9 secţii, 

judeţul Timiş - 12 secţii.   
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• nerespectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea nr. 67/2004 şi ale art. 18 alin. (2) din 

Legea nr. 35/2008, în ceea ce priveşte aducerea la cunoştinţă publică a datelor şi 

informaţiilor privind stabilirea locaţiilor birourilor electorale, a delimitării şi 

numerotării secţiilor de votare. 

Din controalele efectuate s-a constatat că foarte multe panouri de afişaj pentru 

propaganda electorală, îndeosebi în mediul rural, sunt amplasate în imediata apropiere a 

secţiilor de votare fiind necesară intervenţia organelor de ordine pentru dezafectarea acestora 

în ziua votării.  

S-a observat că persoanele desemnate pentru a îndeplini funcţia de preşedinte şi 

locţiitor ai secţiilor de votare sunt insuficient pregătite cu legislaţia în domeniu, fapt care 

generează o serie de incidente şi erori care se produc în ziua votării. De asemenea, modul de 

efectuare a instruirii preşedinţilor şi locţiitorilor secţiilor de votare, care se rezumă la o 

convocare de 2-3 ore, la care participă între 300 şi 500 de persoane, nu poate asigura o 

pregătire temeinică pentru buna desfăşurare a procesului de vot. S-a constatat o 

superficialitate din partea competitorilor electorali în selectarea şi nominalizarea 

reprezentanţilor în birourile secţiilor de votare. Aceştia  după aproximativ 24 sau 48 de ore au 

procedat la înlocuirea unui  număr foarte mare de reprezentanţi, respectiv peste 50%, 

exemplificând situaţia din sectoarele 1, 4 şi 6 din municipiul Bucureşti. 

 

Alegeri locale parţiale 

Potrivit dispoziţiilor art. 65 alin.(1) lit. v) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea 

Camerei Deputaţilor şi a Senatului, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea 

Electorală Permanentă „ţine evidenţa comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor 

municipiului Bucureşti în care sunt vacante posturile de primar sau în care au fost dizolvate 

consiliile locale şi face propuneri Guvernului pentru stabilirea datei de organizare şi 

desfăşurare a noilor alegeri”, iar potrivit lit. x) „sprijină organizarea şi desfăşurarea alegerilor 

parţiale”. În conformitate cu prevederile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru 

alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, „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, pentru primarul general al Municipiului 

Bucureşti.” Astfel, în perioada iunie 2007- iunie 2008 nu s-au organizat alegeri locale parţiale.  

Pentru îndeplinirea prevederilor art. 65 alin.(1) lit. v) şi x) din Legea nr. 35/2008 

pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, cu modificările şi completările ulterioare, 
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s-au identificat şi analizat cauzele care pot genera încetarea înainte de termen a mandatului 

primarului sau dizolvarea consiliilor locale, s-a solicitat instituţiilor prefectului să semnaleze 

de urgenţă aceste situaţii, precum şi cauzele care le-au generat, s-a monitorizat procesul 

legislativ în cadrul celor două camere ale Parlamentului, prin intermediul site-urilor acestora, 

precum şi prin consultarea Monitorului Oficial, în scopul identificării situaţiilor de 

reorganizare teritorială, prin lege, a unităţilor administrativ-teritoriale care necesită 

organizarea de alegeri locale parţiale. S-a întocmit şi actualizat periodic o evidenţă a 

posturilor vacante de primar şi a consiliilor locale dizolvate, a consultărilor cu caracter local, 

precum şi a unităţilor administrativ-teritoriale reorganizate prin lege sau cărora li s-a 

modificat rangul administrativ. În baza acestei evidenţe, au fost planificate activităţile 

specifice. De asemenea, s-au înaintat Guvernului propuneri pentru stabilirea datei de 

organizare şi desfăşurare de alegeri locale parţiale (adresele nr. 81096/28.07.2008, respectiv 

81100/28.07.2008 către primul ministru şi ministrul internelor şi reformei administrative), 

acestea fiind transpuse în Hotărâri ale Guvernului României. Prin modificările aduse Legii nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, termenul pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale s-a redus la 90 

de zile, astfel încât pentru operativitate s-a realizat o comunicare directă către Guvern prin 

intermediul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Prin dispoziţiile cuprinse în 

Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, propunerea privind 

stabilirea datei pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale este prevăzută în 

sarcina Autorităţii Electorale Permanente, iar în Legea nr. 215/2001 în sarcina prefectului. În 

acest sens, considerăm oportun ca aceste propuneri să fie făcute de prefect cu avizul AEP 

care să facă şi comunicarea propunerii către Guvernul României. 

Promovarea prin lege a sistemului scrutinului uninominal în colegiile electorale 

parlamentare pentru alegerea senatorilor şi deputaţilor şi în circumscripţiile electorale pentru 

alegerea preşedinţilor consiliilor judeţene, a creat posibilitatea anticipării organizării de 

alegeri parţiale atât în baza Legii nr. 35/2008, 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 (deces), a renunţării 

(demisie) ori a numirii în diferite demnităţi publice,  a unor parlamentari sau preşedinţi de 

consilii judeţene.       

Astfel, până la finele anului 2008 au fost organizate alegeri parţiale în 10 unităţi 

administrativ-teritoriale în care au fost alese 3 consilii locale şi un număr de 9 primari. 



35 
 

Astfel, având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 privind 

alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată în anul 2007 (astfel cum a fost 

modificată şi completată prin Legea nr. 35/2008, OUG nr. 20/2008, OUG nr.32/2008 şi OUG 

nr. 36/2008), în anul 2008 s-au organizat şi desfăşurat alegeri locale parţiale după cum 

urmează: 21 septembrie 2008 - alegeri locale parţiale1 în 4 circumscripţii electorale din 3 

judeţe atât pentru alegerea consiliilor locale cât şi a primarilor din comunele Suhurlui (judeţul 

Galaţi) şi Otelec (judeţul Timiş), respectiv numai pentru alegerea primarilor din comunele 

Gârdani şi Ruscova (judeţul Maramureş); 26 octombrie 2008 - alegeri locale parţiale2 în 2 

circumscripţii electorale din 2 judeţe pentru - alegerea primarilor din oraşul Huedin (judeţul 

Cluj) şi din comuna Segarcea-Vale (judeţul Teleorman);  16 noiembrie 2008 - alegeri locale 

parţiale3 în 2 circumscripţii electorale din 2 judeţe pentru alegerea primarilor din comunele 

Voineşti (judeţul Iaşi) şi Zagăr (judeţul Mureş); 7 decembrie 2008 - alegeri locale parţiale4 

pentru alegerea consilierilor locali din comuna Criciova (judeţul Timiş); 14 decembrie 2008 - 

alegeri locale parţiale5 pentru alegerea primarului din comuna Borăneşti (judeţul Ialomiţa).  

Din procesele-verbale de centralizare a voturilor şi constatarea rezultatului alegerilor 

pentru funcţia de primar şi pentru funcţia de consilier al Consiliului local au rezultat 

următoarele:   

• Pentru funcţia de primar, la nivelul comunei Otelec, s-au depus patru candidaturi, 

din partea UDMR, PNL, PD-L, şi PSD. La urne, s-a prezentat un număr de 820 de 

alegători, iar din numărul total de  voturi exprimate, 801 au fost valabil exprimate, 

iar 19 au fost anulate, stabilindu-se, 401 de voturi, ca număr minim necesar pentru 

alegerea primarului. După numărarea voturilor, a fost declarat primar, 

reprezentantul partidului U.D.M.R, dl. Szabo Csaba-Zoltan, cu un număr de 476 

de voturi obţinute, urmat în ordine de: dl. Pascu Vasile-Valentin (PD-L), cu 130 de 

voturi obţinute, d-na Pop Maria (P.N.L), cu 100 de voturi obţinute şi dl. Toma 

Marinel (P.S.D), cu 95 de voturi obţinute. 

                                                 
1 Potrivit HG nr. 810/2008 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea consiliilor locale şi a 
primarilor în unele circumscripţii electorale (Monitorul Oficial  nr. 607 din 15 august 2008). 
2 Potrivit HG nr. 1089/2008 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea primarilor în unele 
circumscripţii electorale (Monitorul Oficial  nr. 660 din 19 septembrie 2008). 
3 Potrivit HG nr. 1241/2008 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea primarilor în unele 
circumscripţii electorale (Monitorul Oficial nr. 691 din 10 octombrie 2008). 
4 Potrivit HG nr. 1327/2008 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea Consiliului local în 
circumscripţia electorală comunală Criciova, din judeţul Timiş (Monitorul Oficial nr. 731 din 29 octombrie 
2008). 
5 Prin HG nr. 1395/2008 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea primarului în 
Circumscripţia electorală comunală Borăneşti, judeţul Ialomiţa (Monitorul Oficial nr. 752 din 7 noiembrie 2008). 
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• Pentru alegerea Consiliului Local, din totalul de 820 de alegătorii prezenţi la urne, 

786 de voturi au fost valabil exprimate, iar 34 au fost anulate. Din totalul de 786 

de voturi valabile exprimate, 390 de voturi a obţinut Uniunea Democrată a 

Maghiarilor din România, 169 de voturi a obţinut Partidul Democrat Liberal, 117 

voturi a obţinut Partidul Naţional Liberal şi 110 voturi a obţinut Partidul Social 

Democrat. Consiliul Local Otelec, în urma repartizării mandatelor de consilieri 

locali, este alcătuit astfel: 5 consilieri UDMR, 2 consilieri PD-L, 2 consilieri PNL 

şi 2 consilieri PSD. 

• La alegerile parţiale pentru alegerea Consiliului local în Circumscripţia electorală 

comunală Criciova, din judeţul Timiş, potrivit procesului-verbal privind 

centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor 

pentru funcţia de consilier din cei 1336 cetăţeni cu drept de vot au participat 1073 

alegători. Din totalul de 1038 de voturi valabil exprimate, nr. voturi valabil 

exprimat pe competitor electoral a fost următorul: 

1.      Partidul Conservator – 87 voturi                                                                  

2.      Partidul Democrat Liberal – 263 voturi 

3.      Partidul Social Democrat – 263 voturi 

4.      Partidul Naţional Liberal – 228 voturi 

5.      Uniunea Ucrainenilor din România – 54 voturi 

6.      Ploscariu Petru - candidat independent – 40 voturi 

7.      Dancia Rodica-Maria - candidat independent – 31 voturi 

8.      Petrovici Nicolae - candidat independent – 24 voturi 

9.      Anăstăsoaei Gheorghe - candidat independent – 48 voturi.  

Cele 11 mandate de consilier au fost repartizate în felul următor: 

Repartizarea mandatelor în prima etapă: 

1.      Partidul Conservator – 1 mandat                                                        

2.      Partidul Democrat Liberal – 3 mandate 

3.      Partidul Social Democrat – 3 mandate 

4.      Partidul Naţional Liberal – 2 mandate 

Repartizarea mandatelor neatribuite, în etapa a doua este: 

1.      Partidul Naţional Liberal – 1 mandat 

2.      Uniunea Ucrainenilor din România – 1 mandat 

Pentru fiecare din aceste localităţi s-a întocmit situaţia localurilor în care s-au 

organizat birouri electorale şi secţii de votare, s-a verificat modul de asigurare a dotărilor 
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specifice secţiilor de votare, respectiv cabine şi urne de vot, panouri pentru afişajul electoral, 

recipiente pentru transportul buletinelor de vot, precum şi condiţiile de păstrare a logisticii 

electorale, gradul de uzură fizică şi morală a acesteia, s-a pus în vedere respectarea condiţiilor 

de organizare şi funcţionare a secţiilor de votare şi a birourilor electorale şi s-a verificat 

existenţa fondurilor necesare organizării şi desfăşurării alegerilor locale parţiale, îndeosebi 

cele privind realizarea logisticii electorale. Totodată, de la birourile electorale judeţene şi de 

circumscripţie, au fost centralizate date de la instituţiile prefectului privind prezenţa la vot, 

modul de desfăşurare a procesului de votare şi existenţa unor incidente. Situaţia atribuirii 

mandatelor la alegerile parţiale organizate în anul 2008 este prezentată în Anexa nr. 9. 

În scopul verificării modului în care au loc activităţile de pregătire a alegerilor locale 

parţiale, filalele Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est şi Centru au desfăşurat activităţi de 

îndrumare electorală şi control la primăriile localităţilor Otelec şi Cricova din jud. Timiş, 

Gârdani şi Roscova din jud. Maramureş, Suhurlui din  jud. Galaţi, Voineşti din  jud. Iaşi, 

Zagăr din  jud. Mureş, Segarcea-Vale din  jud. Teleorman şi Huedin din  jud. Cluj. S-au avut 

în vedere următoarele aspecte: modul de elaborare a copiilor de pe listele electorale 

permanente, 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. În ziua 

desfăşurării alegerilor s-a monitorizat modul de desfăşurare a scrutinului şi de stabilire a 

rezultatelor. Cu ocazia acestei activităţi s-au difuzat broşuri cu legislaţia electorală în vigoare. 

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. Ca urmare a activităţilor desfăşurate s-a 

constatat o mai mare receptivitate şi o îmbunătăţire a activităţii desfăşurate de personalul cu 

atribuţii în domeniul electoral. 

Activitatea de îndrumare şi control, dezbaterile organizate, stabilirea de contacte 

directe cu reprezentanţii principalelor instituţii cu atribuţii în domeniul electoral, în special cu 

preşedinţii birourilor electorale înfiinţate cu ocazia alegerilor şi secretarii unităţilor 

administrativ teritoriale, precum şi sprijinul permanent acordat de Autoritatea Electorală 

Permanentă, au determinat ca instituţia să-şi facă simţită prezenţa şi să fie recunoscută ca 

autoritate în domeniu, dovadă fiind multitudinea de solicitări scrise sau telefonice prin care s-

a solicitat instituţiei să se pronunţe cu privire la probleme pentru care nu există practică 

electorală, situaţii apărute în perioadele electorale din anul 2008. 
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Referendumuri locale 

Până la sfârşitul anului 2008 s-au desfăşurat un număr de 10 referendumuri locale. Un 

număr de 8 referendumuri au fost organizate pentru reînfiinţarea unor comune, prin 

reorganizare, şi 2 referendumuri pentru soluţionarea unor probleme de interes local (a se 

vedea Anexa nr. 10). 

Referendumurile pentru reînfiinţarea unor comune (în judeţele Harghita, Tulcea, Sălaj, 

Cluj, Arad, Dâmboviţa, Timiş şi Bacău) au fost validate în patru cazuri (com. Ludeşti din jud 

Dâmboviţa; com. Secuieni din jud. Harghita; com. Zarand din jud. Arad şi com. Izvoarele, din 

jud. Bacău) şi respins în patru cazuri (com. Sarichioi, jud. Tulcea; com. Poeni, jud. Cluj; com. 

Moşniţa Nouă, jud. Timiş şi com. Meseşenii de Jos, jud. Sălaj).  

Referendumul local din data de 31 august 2008 din comuna Zarand, judeţul Arad, 

asupra reînfiinţării comunei Cintei a fost valabil, la urne prezentându-se 1118 alegători din cei 

2045 înscrişi în listele electorale. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul DA a fost 

920 şi numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul NU a fost 194, iar numărul voturilor 

nule a fost 4. 

Referendumul local din data de 7 decembrie 2008 - din comuna Moşniţa Nouă, asupra 

reînfiinţării comunelor Moşniţa Veche şi Urseni nu a fost valabil, întrucât din totalul de 3975 

alegători existenţi în copiile listelor electorale permanente s-au prezentat la vot 1363 alegători. 

În data de 30 noiembrie 2008 s-a organizat referendum local în comuna Ciuhoi, jud. 

Bihor, privind schimbarea denumirii unităţii administrativ teritoriale şi acordarea de statut de 

reşedinţă de comună, localităţii Saniob. Referendumul a fost declarat valabil prin raportul 

numărul 39/C din data de 01.12.2008. 

Referendumurile pentru soluţionarea unor probleme de interes local s-au declanşat în 

două comune din judeţele Ilfov şi Bihor fiind validate.   

Pentru buna desfăşurare a acestor consultări filialele Centru, Nord-Vest, Vest, Nord-

Est, Sud-Est şi Bucureşti au desfăşurat activităţi de îndrumare şi control în localităţile în care 

au avut loc referendumuri. 

Cu sprijinul organelor administraţiei publice locale s-au monitorizat activităţile 

pregătitoare pentru asigurarea condiţiilor materiale necesare participanţilor la scrutin. 

S-a menţinut o legătură permanentă cu factorii responsabili cu organizarea 

referendumurilor cărora li s-a asigurat asistenţă de specialitate, iar în urma  controalelor 

executate în judeţe s-a constatat faptul că, în unele situaţii, instituţia prefectului nu a avut o 

comunicare corespunzătoare şi nu a informat în timp util filialele Autorităţii Electorale 

Permanente cu privire la rezultatele referendumurilor locale. 
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V. FILIALELE REGIONALE 
 

 

Activitatea filialelor este reglementată prin Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor şi a Senatului, cu completările şi modificările ulteriore şi Hotărârea Birourilor 

Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 2/2007, pentru aprobarea Regulamentului 

de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente, modificată prin Hotărârea 

Birourilor Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 3 din 24 septembrie 2008. 

Conform prevederilor legale, filialele duc la îndeplinire atribuţiile Autorităţii 

Electorale Permanente în judeţele arondate şi sprijină aparatul propriu al acesteia în 

îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin lege, prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi 

de conducerea AEP. 

Filialele au fost înfiinţate în temeiul prevederilor art. 30-34 din anexa nr. 1 la 

Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 2/2007, modificată 

prin Hotărârea nr. 3/2008, fiind structuri administrative fără personalitate juridică, 

subordonate Autorităţii Electorale Permanente. Prin anexa nr. 2 la actul normativ menţionat, 

modificată prin Hotărârea nr. 3/2008 s-a stabilit arondarea judeţelor şi a municipiului 

Bucureşti la filialele regionale, precum şi sediul acestora, astfel: 

 
 Filiala Nord – Est 
 
Sediul - municipiul Bacău 
1. Bacău 
2. Botoşani 
3. Iaşi                      
4. Neamţ 
5. Suceava 
6. Vaslui 

Filiala Nord – Vest 
 

Sediul – municipiul Cluj-
Napoca 
1. Bihor 
2. Bistriţa-Năsăud 
3. Cluj                        
4. Sălaj 
5. Satu Mare 
6. Maramureş 

Filiala Sud – Muntenia 
 

Sediul - municipiul Târgovişte 
1. Argeş 
2. Dâmboviţa 
3. Prahova 
4. Teleorman 

Filiala Sud-Vest Oltenia 
 

Sediul municipiul Râmnicu 
Vâlcea 
1. Dolj 
2. Gorj 
3. Mehedinţi                   
4. Olt 
5. Vâlcea 

Filiala Sud – Est 
 

Sediul - municipiul Galaţi 
1. Brăila 
2. Buzău 
3. Constanţa 
4. Galaţi                      
5. Vrancea 
6. Tulcea 

Filiala Centru 
 

Sediul - municipiul Braşov 
1. Alba 
2. Braşov 
3. Covasna                     
4. Harghita 
5. Mureş 
6. Sibiu 
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Filiala Vest 
 

 Sediul - municipiul Reşiţa 
 1. Arad 
 2. Caraş-Severin 
 3. Hunedoara                   
 4. Timiş 

Filiala Bucureşti Ilfov 
 

Sediul - municipiul 
Bucureşti     
1. Municipiul Bucureşti 
2. Ilfov                       
3. Călăraşi 
4. Giurgiu 
5. Ialomiţa 

 

Şi pe parcursul anului 2008, s-a acordat o atenţie deosebită monitorizării activităţii 

filialelor acordându-le sprijin prin punerea la dispoziţia acestora de materiale şi legislaţie 

electorală, manuale şi regulamente interne aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii care 

reglementează activitatea instituţiei şi în special activitatea de îndrumare electorală şi control.  

Totodată, în scopul cunoaşterii de către personalul filialelor a situaţiei exacte din 

judeţele arondate, au fost trimise acestora mape documentare, au fost organizate activităţi 

specifice de pregătite la sediul lor, au relaţionat cu autorităţile şi instituţiile publice locale cu 

atribuţiuni în domeniul electoral şi li s-a acordat sprijin punctual, în clarificarea  oricărei 

probleme ridicate de acestea.  

Pe lângă activităţile de pregătire desfăşurate şi în anul 2008 la sediul central cu 

directorii filialelor, o serie de funcţionari din cadrul Autorităţii Electorale Permanente s-au 

deplasat la sediile acestora unde au desfăşurat activităţi de pregătire profesională cu întreg 

personalul, efectuând totodată o serie de aplicaţii practice constând în activităţi de control şi 

îndrumare la instituţii cu atribuţii în materie electorală. De asemenea,  s-a participat la sesiuni 

de pregătire profesională la Slănic Moldova, Braşov şi Bucureşti, în care s-au dezbătut o serie 

de teme legate de organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei 

publice locale şi organizarea alegerilor parlamentare.  

În cadrul acestor întâlniri s-a insistat în special asupra modalităţilor şi procedurilor de 

efectuare a activităţilor de îndrumare şi control şi pentru stabilirea unor bune relaţii 

profesionale cu instituţiile administraţiei publice locale cu atribuţii în domeniul electoral. 

Principalele activităţi desfăşurate de către filiale în anul 2008, au vizat următoarele 

aspecte: 

1. Monitorizarea, îndrumarea şi informarea autorităţilor administraţiei 

publice locale cu privire la  atribuţiile ce le revin în materie electorală. 

În anul 2008 pentru monitorizarea, îndrumarea şi informarea autorităţilor 

administraţiei publice locale cu privire la  atribuţiile ce le revin în materie electorală, 
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personalul filialelor au desfăşurat 718 activităţi specifice din care 140 la primării municipale, 

120 la primării orăşeneşti şi 458 la primării comunale. Pentru remedierea neajunsurilor 

constatate, pe lângă măsuri organizatorice propuse pentru îmbunătăţirea activităţii, au fost 

aplicate primarilor 15 sancţiuni contravenţionale cu avertisment. 

2. Personalul filialelor a participat la acţiuni de instruire a primarilor şi 

secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale, a preşedinţilor şi locţiitorilor birourilor 

electorale ale secţiilor de votare  organizate de instituţia prefectului în colaborare cu Biroul 

Electoral Judeţean, prilej cu care reprezentanţii filialelor au acordat îndrumări cu privire la 

activitatea de întocmire, actualizare şi păstrare a listelor electorale permanente, de păstrare şi 

conservare a logisticii electorale între perioadele electorale, de amenajare şi dotare a secţiilor 

de votare, precum şi de consemnare a rezultatelor votării. În acest sens, personalul filialelor a 

urmărit modul în care primarii şi instituţia prefectului au adus la îndeplinire Hotărârea nr. 4 

din 29 septembrie 2008 a Autorităţii Electorale Permanente privind condiţiile pe care trebuie 

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

Senatului. 

3. Activităţi desfăşurate în domeniul electoral cu factorii implicaţi în 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor. Pe parcursul anului 2008, filialele au desfăşurat 570 de 

activităţi de îndrumare electorală cu instituţiile publice care au atribuţii în domeniul electoral. 

Structurate pe categorii de instituţii, s-au  desfăşurat 66 de activităţi la instituţia prefectului, 

207 cu primarii, 171 cu secretarii unităţilor administrativ-teritoriale, 93 cu serviciile publice 

comunitare de evidenţa persoanelor şi 33 cu birourile judeţene de administrare a bazelor de 

date pentru evidenţa persoanelor. 

4. Activităţi de recontrol în urma deficienţelor constatate 

Pentru a verifica modul în care au fost  îndeplinite măsurile stabilite pentru remedierea 

neajunsurilor constatate, filialele au efectuat 20 de activităţi de recontrol din care 16 în 

municipii, 3 la oraşe şi una la comune. Cu această ocazie s-a constatat că măsurile stabilite au 

fost îndeplinite în totalitate de către cei responsabili cu executarea lor.      

Pentru a veni în sprijinul autorităţilor cu atribuţii în domeniul electoral, în ziua 

desfăşurării alegerilor personalul filialelor a asigurat permanenţa la sediul instituţiei în scopul 

monitorizării modului de desfăşurare a votului şi pentru soluţionarea operativă a eventualelor 

probleme, în limita competenţelor legale. De asemenea, filialele au elaborat programe  lunare 

privind activitatea de îndrumare electorală şi informare cu privire la stadiul pregătirii 

alegerilor la unităţile administrativ-teritoriale din judeţele arondate. 
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În scopul informării cu privire la stadiul pregătirii celor două tipuri de alegeri de o 

importanţă deosebită, reprezentanţii filialelor au solicitat instituţiilor prefectului transmiterea 

de informări săptămânale cu privire la acţiunile organizate în procesul electoral, în vederea 

asigurării aplicării unitare a prevederilor legale. 

Ca urmare a activităţilor de informare şi îndrumare electorală desfăşurate în unităţile 

administrativ-teritoriale din judeţele arondate cât şi a problemelor semnalate în presa scrisă 

locală, s-au constatat deficienţe în ceea ce priveşte cunoaşterea, aplicarea şi respectarea 

prevederilor legale de către primari, secretarii unităţilor administrativ-teritoriale şi funcţionarii 

cu atribuţii în domeniul electoral,  problemele cele mai importante fiind raportate, în scris, 

conducerii Autorităţii Electorale Permanente. 

La încheierea perioadelor electorale, filialele au transmis rapoarte privind modul de 

organizare şi desfăşurare a consultărilor electorale, care au  fost folosite la elaborarea de către 

Autoritatea Electorală Permanentă a Raportului privind privind organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor locale şi a Raportului privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Camera 

Deputaţilor şi Senat, conform dispoziţiilor art. 65 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 35/2008. 

În perioada de referinţă s-a realizat instruirea personalului nou încadrat cu privire la 

prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente, 

aprobat prin Hotărârea birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 2/2007, 

modificat şi completat prin Hotărârea nr. 3/2008, Regulamentului intern al personalului din 

cadrul Autorităţii Electorale Permanente, ale Legii nr. 35/2008, Legii nr. 67/2004 şi Legii nr. 

215/2001, precum şi ale hotărârilor de guvern şi hotărârilor birourilor electorale centrale prin 

care s-au adoptat măsurile necesare în vederea bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor.  

Personalul nou încadrat a fost cooptat în echipele constituite pentru efectuarea deplasărilor în 

teritoriu, la instituţiile cu atribuţii în materie electorală, în vederea desfăşurării activităţilor de 

îndrumare electorală şi informare cu privire la stadiul pregătirii alegerilor locale şi 

parlamentare şi a referendumurilor locale. 



 43

 
 

VI. INFORMATICĂ ELECTORALĂ 
 
 

Pe parcursul anului 2008, activităţile desfăşurate în domeniul informaticii electorale au 

vizat îndeplinirea atribuţiilor specifice prevăzute de lege privind, în principal, următoarele 

activităţi specifice: 

• asigurarea organizării şi funcţionarii sistemului informatic al instituţiei, inclusiv al 

filialelor regionale; 

• constituirea bazei materiale specifice sistemului informaţional la nivel naţional, 

necesar stabilirii rezultatului alegerilor; 

• participarea cu specialişti la întocmirea documentaţiei de atribuire, în comisia de 

evaluare şi în comisia de recepţie a aplicaţiilor şi serviciilor informatice care au 

fost utilizate de către Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor 

votării; 

• certificarea, spre neschimbare, a programele de calculator selecţionate în urma 

licitaţiei organizate potrivit legii şi punerea acestora la dispoziţia partidelor 

înscrise în competiţia electorală; 

• administrarea paginii de Internet a instituţiei. 

 
Asigurarea organizării şi funcţionării sistemului informatic al instituţiei, inclusiv 

al filialelor regionale 

În vederea organizării şi funcţionarii  sistemului informatic al instituţiei au fost 

desfăşurate în mod permanent următoarele activităţi: asigurarea asistenţei tehnice; 

administrarea reţelei; design şi dezvoltare reţea locală; asigurarea funcţionării optime a 

echipamentelor şi programelor informatice prin acţiuni de asistenţă preventivă; achiziţia 

centralei telefonice şi introducerea numerelor  de interior; achiziţii componente de reţea; 

achiziţii echipamente de calcul, soft de bază, antivirus, Lex Expres, sisteme de operare, 

pachete de aplicaţii Office; stabilirea necesarului de consumabile pentru tehnica de calcul; 

recepţie, instalare şi punere în funcţiune echipamente. 

 

Verificarea listelor suplimentare 

În conformitate cu dispoziţiile art. 212 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, modificată şi 

completată ulterior, „Autoritatea Electorală Permanentă verifică în termen de 6 luni listele 
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electorale suplimentare şi declaraţiile pe propria răspundere a alegătorilor, înaintate de Biroul 

Electoral Central, în vederea depistării eventualei existenţe a unor voturi multiple.” 

După primirea listelor electorale suplimentare folosite la alegerile reprezentanţilor 

României în Parlamentul European de la Biroul Electoral Central, la nivelul instituţiei s-au 

luat măsurile necesare pentru efectuarea verificărilor propriu-zise de depistare a cazurilor de 

vot multiplu.  

În acest sens, s-a proiectat şi realizat o aplicaţie informatică specifică acestei activităţi 

care să asigure preluarea prin introducere de la tastatura calculatorului a datelor de identificare 

a votantului (Cod Numeric Personal) cât şi a datelor referitoare la secţiile de votare. Aplicaţia 

a permis prin interogări specifice, după constituirea bazei de date cu aceste persoane la  nivel 

naţional, depistarea persoanelor care sunt înscrise în mai multe liste suplimentare, cât şi 

identificarea celor care nu aveau împlinită vârsta de 18 ani la data votării. 

Realizarea acestei colecţii centrale de date a fost o activitate complexă care a presupus 

un mare volum de muncă, tehnică de calcul alocata, cu mare capacitate de stocare şi 

prelucrare, având în vedere că a trebuit să fie implementate datele de la 17.529 secţii de 

votare, reprezentând 604.706 persoane înscrise în listele electorale suplimentare. 

Acţiunea s-a finalizat la termen, la data de 25 mai 2008, cu următoarele rezultate:  

 s-au identificat 86 de înregistrări  multiple; 

 identificarea unui nr. de 68 persoane care la data alegerilor nu împliniseră vârsta 

de 18 ani 

• 1884 de CNP-uri înscrise eronat în listele suplimentare. 

 Cu ocazia activităţilor de introducere a datelor persoanelor în baza de date, s-a 

constatat încălcarea unor reguli stabilite prin „Ghidul preşedinţilor birourilor electorale ale 

secţiilor de votare” elaborat de Autoritatea Electorală Permanentă, fapt care, la rândul său, a 

îngreunat activitatea de preluare a datelor. De asemenea, în unele cazuri, nu s-a folosit 

formularistica prevăzută de lege, la nivel naţional întâlnindu-se 5 modele de liste 

suplimentare, unele fără rubrica de CNP de la alegerile anterioare. 

Totodată, menţionăm că la secţia de votare nr. 321, localitatea Găgeni, judeţul Buzău, 

apare în lista electorală suplimentară o persoană născută la data de 27 aprilie 1995 (în vârstă 

de 12 ani şi 7 luni, prin urmare fără a avea drept de vot) care a votat, completând şi declaraţia 

pe proprie răspundere. 
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Participarea cu specialişti la întocmirea documentaţiei de atribuire, în comisia de 

evaluare şi în comisia de recepţie a aplicaţiilor şi serviciilor informatice care au fost 

utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării 

În conformitate cu dispoziţiile art. 65 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 35/2008, Autoritatea 

Electorală Permanentă a organizat, pentru prima oară, licitaţiile în vederea selecţionării 

programelor de calculator necesare centralizării de către Biroul Electoral Central a rezultatelor 

de la alegerea autorităţilor administraţiei publice locale cât şi pentru alegerile parlamentare.  

Prin contractul de achiziţie publică nr. 80703/25.04.2008, s-au  realizat programele de 

calculator pentru consiliile locale şi judeţene (inclusiv sectoarele şi primăria generală a 

municipiului Bucureşti), precum şi pentru primarii comunelor, oraşelor, municipiilor, 

sectoarelor, primarul general al mun. Bucureşti şi preşedinţii consiliilor judeţene. Contractul a 

fost încheiat cu S.C. SIVECO România S.A. 

  Prin contractul de achiziţie publică nr. 81838/03.11.2008, s-au  realizat programele 

de calculator pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, contract încheiat cu S.C. 

TeamNet Internaţional S.A.  

Rolul acestor programe de calculator a fost acela de a asigura procedura de 

centralizare a rezultatelor la alegeri, la nivelul circumscripţiilor electorale judeţene şi la Biroul 

Electoral Central, verificarea datelor înscrise în procesele verbale cu rezultatele de la alegeri, 

algoritmul electoral în format electronic, transmiterea securizată a datelor, respectiv 

statisticile necesare. 

Pentru evitarea unor costuri inutile, la realizarea acestor programe de calculator s-a 

ţinut seama de dotările informatice (calculatoare, imprimante, soft - uri de aplicaţie deţinute 

de Institutul Naţional de Statistică şi folosite la alegerile anterioare la realizarea sistemului 

informatic), utilizându-se din nou procedura de scanare a proceselor verbale cu rezultatele de 

la alegeri, care a permis şi realizarea unei arhive optice cu aceste documente. 

Trecerea la altă procedură de introducere a datelor electorale, respectiv de la tastatura 

calculatoarelor nu a fost posibilă deoarece infrastructura sistemului informatic utilizat în 

alegeri cuprinde numai informatizarea circumscripţiilor electorale judeţene, respectiv a 

sectoarelor şi municipiului Bucureşti, neexistând dotările informatice necesare la celelalte 

locaţii electorale (secţie de votare şi circumscripţii comunale, orăşeneşti şi  municipale). 

Programele de calculator achiziţionate şi utilizate la alegerile din 2008 au fost 

parametrizate în aşa fel încât să se asigure utilizarea lor şi la alte scrutinuri electorale, în 

condiţiile în care nu are loc modificarea legislaţiei electorale în materie. 
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În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 36 din 26 martie 2008 privind unele 

măsuri pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru autorităţile administraţiei 

publice locale din anul 2008, în procesul de achiziţie, Autoritatea Electorală Permanentă a  

colaborat cu Institutul Naţional de Statistică, în baza Protocolului nr. 84599/02.04.2008.  

Având în vedere experienţa Institutului Naţional de Statistică în domeniul electoral, 

colaborarea cu această instituţie a avut în vedere desfăşurarea, în comun, a unor faze ale 

procedurii de achiziţie, cât şi activităţi pentru testarea programelor de calculator, astfel încât 

acestea să poată fi utilizate corespunzător în cadrul sistemului informatic de la alegeri.  

În conformitate cu prevederile legale şi atribuţiile sale, Autoritatea Electorală 

Permanentă a asigurat toate condiţiile pentru desfăşurarea întregului proces de achiziţie sub 

semnul transparenţei, informând opinia publică prin comunicate de presă cu privire la 

operaţiunile efectuate.   

În perioada următoare este necesar să se reglementeze procedura de creditare a 

Autorităţii Electorale Permanente cu bugetul necesar pentru achiziţiile de programe de 

calculator pentru Biroul Electoral Central, astfel încât să se dispună de fondurile necesare cu 

cel puţin 6 luni înainte de data alegerilor. 

Acest termen este absolut necesar, având în vedere complexitatea acestor programe de 

calculator, care au la bază schimbările legislative în materie electorală, cât şi perioada de 

testare a funcţionării lor, respectiv încadrarea în termenele de achiziţie care, la valoarea 

achiziţiei, necesită perioade mari de timp.  

Pentru întreaga gamă de achiziţii, cu specific informatic (echipamente, soft, servicii), 

compartimentul informatic a întocmit întreaga documentaţie cerută de legea achiziţiilor 

publice, respective:  referatele de necesitate, cererea de ofertă, notele justificative, obţinerea 

de oferte, caietele de sarcini, negocierea de contracte, etc. 

Pentru softul utilizat la alegeri s-au întocmit protocoale de colaborare, s-au stabilit 

specificaţiile tehnice, solicitarea de clarificări la BEC pentru anumite neclarităţi legislative, 

formalizarea şi testarea algoritmilor de atribuire a mandatelor, recepţia produselor contractate, 

asistenţa tehnică şi certificarea rezultatelor. 

 

Certificarea, spre neschimbare, a programele de calculator selecţionate în urma 

licitaţiei organizate potrivit legii şi punerea la dispoziţia partidelor înscrise în competiţia 

electorală 

Certificarea programelor de calculator care s-au folosit la centralizarea datelor şi 

repartizarea mandatelor de către Biroul Electoral Central.  
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Potrivit dispoziţiilor art. 65 alin.(1) lit. u) din Legea nr. 35/2008, modificată şi 

completată, Autoritatea Electorală Permanentă, certifică spre neschimbare, cu 10 zile înainte 

de data alegerilor programele de calculator care urmează să fie folosite de Biroul Electoral 

Central la centralizarea datelor şi repartizarea mandatelor. 

Acţiunea de certificare a avut loc atât pentru softul de la alegerile locale cât şi pentru 

cele parlamentare. 

 Pentru desfăşurarea acestei acţiuni s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

• s-a întocmit o Metodologie de lucru care a fost aprobată prin Ordin al preşedintelui 

Autorităţii Electorale Permanente;  

• s-a organizat o platformă de lucru la Biroul Electoral Central unde, împreună cu 

specialişti din cadrul Institutului Naţional de Statistică şi proiectanţii acestor 

programe, s-au introdus date de test pregătite de specialişti din cadrul 

compartimentului  de specialitate al AEP pentru verificarea principalelor funcţii 

ale programelor de calculator; 

• s-au stabilit elementele unice de identificare a programelor de calculator; 

• s-a finalizat activitatea de certificare, prin încheierea unui proces-verbal cu 

operaţiunile desfăşurate şi cu întocmirea unor CD-uri cu programele de calculator 

care au fost certificate.  

 La solicitarea scrisă a partidelor politice, s-a furnizat câte o copie a CD-urilor cu 

programele de calculator certificate. 

 

Administrarea paginii de Internet a instituţiei 

În scopul unei informări corespunzătoare asupra alegerilor, Autoritatea Electorală 

Permanentă a pus la dispoziţia tuturor persoanelor interesate informaţii şi materiale utile cu 

caracter electoral. Dintre informaţiile disponibile pe site, menţionăm: 

• lista secţiilor de votare (numerotarea şi delimitarea); 

• informaţii referitoare la componenţa Biroului Electoral Central; 

• datele de contact ale birourilor electorale judeţene; 

• broşuri şi pliante informative cu informaţii generale privind modul de desfăşurare 

a alegerilor; calendarul electoral; legislaţie electorală; rezultatele alegerilor. 
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VII. CONTROLUL FINANŢĂRII PARTIDELOR 

POLITICE ŞI A CAMPANIILOR ELECTORALE 
 

 

Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor 

electorale, cu modificările şi completările ulterioare, are drept scop asigurarea egalităţii 

de şanse în competiţia politică şi a transparenţei în finanţarea activităţii partidelor politice 

şi a campaniilor electorale. 

Potrivit art. 35 din Legea nr. 334/2006, autoritatea publică abilitată să controleze 

respectarea prevederilor legale privind finanţarea partidelor politice, a alianţelor politice 

sau electorale, a candidaţilor independenţi şi a campaniilor electorale este Autoritatea 

Electorală Permanentă prin Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a 

campaniilor electorale (DCFPP). 

Verificările s-au desfăşurat în mai multe etape, conform „Planului anual de 

control” aprobat de conducerea Autorităţii Electorale Permanente, unde  au fost cuprinse 

19  organizaţii politice, reprezentând 9 partide politice din care 3 neparlamentare, după 

cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Organizaţia controlată Perioada 
controlului 

Formaţiunea care a efectuat 
activitatea de control 

Obs.

1. PC – Filiala Jud. Galaţi 11-29.02.2008 - DCFPP 
-  Filiala SE 

 

2. PSD – Filiala Jud. Ilfov  - DCFPP 
- Filiala Bucureşti-Ilfov 

 

3. PLD-Filiala Sector 3  - DCFPP  
4. PNG-CD 11.02-07.03 - DCFPP 

- Filiala Sud 
 

5. PNTCD-Filiala Sect.1 11-29.02 - DCFPP  
6. PRM-Filiala Sect.1  - DCFPP  
7. PSD-Filila Sect.2 10-28.03 - DCFPP  
8. UDMR-Buc.  - DCFPP  
9. PLD-Filiala Sect.6  - DCFPP  

10. PRM – Filiala Jud. Ilfov  - DCFPP 
- Filiala Bucureşti- Ilfov 
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Nr. 
crt. 

Organizaţia controlată Perioada 
controlului 

Formaţiunea care a efectuat 
activitatea de control 

Obs.

11. PC – Jud. Valcea  - Filiala SV Oltenia  
12. PD – Jud. Galati  - Filiala SE  
13. PLD – Jud. Caras  - Filiala V  
14. PD-L 08.09 -  10.10 - DCFPP  
15. UDMR 29.09 – 10.10 - DCFPP  
16. PNL 08.09 – 30.09 - DCFPP  
17. PSD 24.09 – 08.10 - DCFPP  
18. PRM 22.09 – 30.09 - DCFPP  
19. PC 24.09 – 08.10 Filiala Bucureşti - Ilfov  
 

Obiectivele controalelor efectuate au fost stabilite urmărindu-se, în principal, 

următoarele aspecte: 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, aprobate prin HG 749/2007. Verificările efectuate au urmărit fiecare sursă de 

finanţare, după cum urmează:  

 

Finanţarea privată 

Art. 4  alin. 3 din Legea nr. 334/2007 prevede că „suma cotizaţiilor plătite într-un 

an de un membru de partid nu poate depăşi 48 de salarii minime brute pe ţară. Salariul de 

bază minim brut pe ţară, luat ca referinţă, este cel existent la data 1 ianuarie a anului 

respectiv” (pentru anul 2007 – 350 RON).  

Din verificările efectuate nu au fost identificate cazuri în care să fie încălcate 

prevederile legale. 

Art. 5 alin.2 din Legea nr. 334/2006 prevede că  „ În anul fiscal în care au loc 

alegeri generale locale, parlamentare, pentru Parlamentul European sau alegerea 

Preşedintelui României, plafonul va fi de 0,050 % din veniturile prevăzute în bugetul de 

stat pe anul respectiv.” Astfel, pentru anul 2007, (55.575,5 mil. lei x 0,050% = 27,79 mil. 

lei) valoarea donaţiilor primite de partidele politice nu poate depăşi suma de 27,7 mil. lei. 

Din controlul efectuat, a rezultat că toate partidele verificate s-au încadrat în 

prevederile  stabilite de lege. 
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De asemenea, s-a constatat că  nu au fost depăşite plafoanele de donaţii pentru 

persoane fizice (200 de salarii minime brute pe ţară) şi nici pentru persoane juridice (500 

de salarii minime brute pe ţară). 

 Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 prevăd la art. 7. alin. 5 că  

„persoanele juridice care fac donaţii trebuie să prezinte o declaraţie pe proprie răspundere 

că nu au datorii exigibile  mai vechi de 60 de zile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor 

sociale de stat, cu excepţia situaţiei când au de recuperat sume mai mari decât datoria 

proprie”.  

 

Alte surse de venituri  

Art.12 din Legea nr. 334/2006 prevede că „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 

social-culturale 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”. 

Din verificările efectuate s-a constatat că partidele politice controlate nu au 

încălcat dispoziţiile legale menţionate mai sus.  
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Alte constatări 

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 Ordinului Ministrului de Finanţe nr. 1829/2003 privind reglementările 

contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, şi de a publica în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, conform art.4 alin.(1) şi art. 9 alin (1) şi ( 2) din Legea 

nr.334/2006 cuantumul total al veniturilor realizate din cotizaţii până la 31 martie anul 

următor, lista membrilor de partid care au plătit într-un an cotizaţii a căror valoare 

însumată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară, precum şi lista persoanelor fizice şi 

juridice care au făcut donaţii în condiţiile depăşirii acestui plafon. 

Principalele nereguli constatate au fost următoarele: 

• unele organizaţii politice nu au ţinut evidenţa contabilă la zi şi nu au efectuat 

înregistrările contabile în mod sistematic şi cronologic (PNG-CD, UDMR şi 

PNŢCD Filiala Sectorului 1); 

• nu s-au respectat prevederile legale privind închiderea exerciţiilor financiare, prin 

aceea că nu s-au efectuat operaţiunile de inventariere a patrimoniului conform 

prevederilor art.7 alin.(1) din Legea nr. 82/1991 republicată şi art.13 alin. (4) din 

H.G nr. 749/2007 (Partidul Conservator din judeţul Galaţi); 

• necompletarea datelor obligatorii în Registrul jurnal şi Registrul inventar 

(PNŢCD Filiala Sectorului 1); 

• necompletarea fişelor de evidenţă lunară a cotizaţiilor conform formularului FC1 

(Partidul Conservator din judeţul Galaţi); 

• unele sume de bani reprezentând cotizaţii au fost încasate pe bază de chitanţă fără 

a se înscrie numele cotizantului şi fără a se întocmi borderou centralizator de 

cotizaţii (Partidul Conservator din judeţul Vâlcea); 

• primirea de donaţii care nu au fost înscrise în fişele FD1b si FD2b şi care nu 

aveau ataşate declaraţii de interese în cazul donatorilor persoane juridice (Partidul 

Conservator din judeţul Vâlcea); 

• nu s-au întocmit formularele obligatorii pentru evidenţa şi raportarea situaţiei 

cotizaţiilor şi donaţiilor, documente pe care formaţiunea politică avea obligaţia de 
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a le transmite şi la Autoritatea Electorală Permanentă în termenul prevăzut de 

Legea nr. 334/2006 (UDMR); 

- la PNG-CD au fost identificate 2 contracte de donaţii de la aceeaşi persoană, 

care cumulate depăşeau 200 salarii minime brute pe ţară, fapt ce constituie contravenţie, 

luându-se măsura sancţionării contravenţionale cu amendă de 10.000 lei şi confiscarea 

sumei de 78.000 lei, conform art. 41 alin(1) şi art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006. 

Tot la PNG-CD s-a găsit înregistrat un contract de finanţare în tranşe, prelungit 

printr-un act adiţional din care de fapt rezultă un împrumut în valoare de 3.447.000 lei, 

care conform art. 3 din Legea nr. 334/2006 nu se poate constitui în sursă de finanţare.   

        Situaţia veniturilor înregistrate în anul 2007 de către partidele politice, rezultată în 

urma controalelor efectuate în anul 2008, se prezintă după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Organizaţia 
controlată 

Cotizaţii                   Donaţii                   Alte Venituri   
Pers. Fizice   Pers. Juridice 

1. PC – Jud. Galaţi 295.349,50  11.480,00   100,47  
2. PSD – Jud. Ilfov    74.452,00 53.499,00  135,64  
3. PLD – Sector 3  80.850,00       
4. PNG-CD    4.446.000   160,44  
5. PNŢCD – Sector 1  7.477,50 910      
6. PRM – Sector 1  4.256,80      250,00 
7. PSD – Sector 2  64.496,70  6.650,00    94,72 
8. UDMR – Bucureşti  2.810,50 2.540,00    5.300  
9. PLD – Sector 6  464,00  18.177,37  30.001,96   
10. PRM – Jud. Ilfov 4.860        
11. PC – Jud. Vâlcea  6.157,84    937,48  0,59 
12. PD – Jud. Galaţi  24.539,90  213.254,50  123.000  693,48 
13. PLD –  

Jud. Caraş-Severin 
 5.745       

14. PD-L  2.304.802  11.159.289    239.142 
15. UDMR  638.839  2.148.688    21.223 
16. PNL  2.877,868  9.925.275    229.000,00 
17. PSD  5.698.889  2.880.144  813.511  390.893 
18. PRM  30.040  122.604  500  21.112,94 
19. PC  248.415  785.858,15    102,15 
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Activităţi desfăşurate în timpul campaniei electorale 

pentru alegerile locale generale din iunie 2008 

 

Campania electorală pentru alegerile locale generale s-a desfăşurat în perioada 2-

30 mai 2008 cu participarea a 22 partide politice, 14 uniuni, 7 alianţe electorale şi 4.297 

candidaţi independenţi. 

 Formaţiunile politice şi-au desemnat candidaţii după cum urmează: 

• pentru funcţia de preşedinte consiliu judeţean – 461 candidaţi din care: 456 

candidaţi reprezentând partidele politice, alianţele politice şi electorale, 

organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi 5 candidaţi 

independenţi;  

• pentru funcţia de consilier judeţean – 18.892 din care: 17.411 candidaţi din 

partea partidelor politice, alianţelor politice şi electorale, 1.467 candidaţi din 

partea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor  naţionale şi 14 

candidaţi independenţi; 

• pentru funcţia de primar – 19.962 din care: 18.664 candidaţi din partea 

partidelor politice, alianţelor politice şi electorale, 493 candidaţi din partea 

organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi 805 candidaţi 

independenţi. 

• pentru funcţia de consilier local – 327.499 din care: 306.529 candidaţi din partea 

partidelor politice, alianţelor politice şi electorale, 17.497 candidaţi din partea 

organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi 3.473 candidaţi 

independenţi. 

Împreună cu reprezentanţii Asociaţiei Pro Democraţia, AEP a organizat un 

seminar de instruire destinat reprezentanţilor partidelor politice cu atribuţii în domeniul 

finanţării, intitulat „Activitatea mandatarilor financiari din România”. Întâlnirea a avut 

loc la data de 8 aprilie 2008 în municipiul Cluj-Napoca, la sediul Primariei Cluj-Napoca. 

La acest eveniment au participat 18 reprezentanţi din partea partidelor politice de la 

organizaţiile judetene din judeţele Cluj, Bihor, Maramureş, Bistriţa-Năsăud şi Sălaj. 
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Mandatarii financiari înscrişi la Autoritatea Electorală Permanentă şi Filialele 

Regionale ale acesteia, desemnaţi pentru candidaţii la alegerile generale locale au 

reprezentat un număr de 787, după cum urmează: 

• 448 mandatari financiari desemnaţi de partidele politice (26 mandatari 

coordonatori);  

• 313 mandatari financiari desemnaţi de candidaţii independenţi. 

Nu şi-au desemnat mandatari financiari Uniunea Democrată a Ucrainenilor din 

România, Uniunea Ucrainenilor din România, Partidul României Europene, Uniunea 

Culturală a Rutenilor din România, Uniunea Armenilor din România, Partidul Popular 

din România, Partidul Republican, Forţa Civică, precum şi un număr de 3.984 candidaţi 

independenţi. Totodată, au fost semnalate cazuri în care mandatarii financiari au fost 

înscrişi la Filialele regionale ale AEP după finalizarea alegerilor. 

În foarte multe cazuri mandatarii financiari înregistraţi la AEP, desemnaţi de 

partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii 

independenţi, nu au avut o pregătire minimă necesară întocmirii evidenţei tehnico-

operative şi contabile privind veniturile şi cheltuielile aferente campaniei electorale, de 

aici rezultând şi unele greşeli în privinţa raportării datelor. 

Având în vedere numărul mare de candidaţi înscrişi, precum şi volumul de muncă 

ridicat pe care îl presupune întocmirea evidenţei încasării veniturilor, a plăţii cheltuielilor, 

a raportării datelor, în termenul prevăzut de lege, comparativ cu numărul mic al 

mandatarilor financiari desemnaţi, aceştia au făcut faţă cu greutate provocărilor şi 

exigenţelor impuse de această activitate. 

În acelaşi timp, în unele cazuri izolate au fost depuse cu întârziere documentaţiile 

faţă de termenul prevăzut de lege, motivul constituindu-l situaţia critică existentă în unele 

judeţe din cauza inundaţiilor. Totodată s-a constatat faptul că, în cazul unor candidaţi 

independenţi aflaţi în zone defavorizate, nu s-a asigurat minimum de dotare tehnică 

necesară pentru informarea şi transmiterea electronică a datele cu privire la campania 

electorală. 

Potrivit art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 334/2006, donaţiile şi legatele primite 

după deschiderea campaniilor electorale de la persoanele fizice sau juridice trebuie 
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declarate AEP de către mandatarul financiar, în termen de 5 zile lucrătoare de la primire 

şi de abia după aceea pot fi folosite. 

În urma verificărilor efectuate la Partidul România Mare controlorii financiari au 

constatat abateri financiare, rezultând din faptul că între donaţiile înregistrate la AEP şi 

cele utilizate de către partid există o diferenţă în plus de 3.000 lei. Astfel, prin 

nedeclararea donaţiilor primite după deschiderea campaniei electorale şi folosirea lor 

pentru campania electorală s-au încălcat prevederile art. 23 alin. (1) şi (2), fapte ce sunt 

sancţionate conform art. 41 alin. (1) şi art. 42 alin. (1), prin confiscarea sumei în cauză şi 

aplicarea contravenţională. 

O altă încălcare a legii a fost constatată la Uniunea Ucrainenilor din România, 

aceasta cheltuind o sumă de 2.352,89 lei care nu a fost declarată în termenul legal, 

preşedintele Uniunii susţinând că suma în cauză provine din veniturile proprii ale 

candidaţilor. 

În timpul verificării Rapoartelor de venituri şi cheltuieli electorale, au fost 

verificate şi fişele de donaţii întocmite de mandatarii financiari pentru persoanele fizice şi 

juridice, constatându-se că au fost respectate prevederile art.24 din Legea nr. 334/2006. 

Din verificările efectuate s-a constatat că în majoritatea cazurilor contractele de 

donaţii nu sunt întocmite cu respectarea formei actului autentic prevăzut de codul civil, 

însă rezultă identitatea donatorilor conform prevederilor art. 7 alin. (1), iar evidenţa 

acestora se ţine pe formularele prevăzute în Normele metodologice de aplicare a legii şi 

la care sunt anexate declaraţiile în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003. 

Verificările efectuate au urmărit fiecare sursă de finanţare prevăzută de legislaţia 

în vigoare. 

Mandatarii financiari au depus în termen, declaraţiile privind respectarea 

plafoanelor şi au declarat la AEP materialele de propagandă electorală defalcate pe 

categorii. Veniturile raportate de partide au avut ca surse de provenienţă venituri din 

transferuri de la partid, donaţii primite înainte de declanşarea campaniei electorale şi  

veniturile specifice campaniei provenite integral din donaţii primite. 

În urma analizării documentelor puse la dispoziţie de către partidele politice au 

fost semnalate unele cazuri (de ex. PSD, PD-L, PNL, PC, UDMR, PRM) în care 

documentaţia nu era completă, fapt pentru care AEP a înaintat adrese prin care s-a 
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solicitat transmiterea documentaţiei referitoare la alegeri sau documente suplimentare în 

vederea clarificării unor aspecte. Aceste adrese au fost întocmite în conformitate cu 

prevederile art. 39 alin. (2) din Legea 334/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare. Partidele politice au răspuns cu promptitudine, astfel că situaţia a fost 

remediată în timpul controlului, iar documentaţia necesară a putut fi verificată de 

controlorii financiari ai AEP. 

Din verificările efectuate asupra Raportului de venituri şi cheltuieli electorale 

întocmit de către mandatarii financiari pentru fiecare candidat a rezultat că nu au fost 

cazuri de depăşire a plafonului maxim permis de lege (a se vedea Anexa nr. 11). 

 Partidele politice, alianţele politice şi electorale, organizaţiile cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale, au înregistrat venituri în sumă de 73.591.186,31 lei şi 

respectiv cheltuieli în sumă de 88.886.767,11 lei. 

Veniturile raportate provin din cotizaţii şi donaţii, iar în cazul candidaţilor 

independenţi numai din donaţii. Cheltuielile efectuate de partidele politice în campania 

electorala pentru alegerile locale din iunie 2008 reprezintă plata chiriilor pentru 

funcţionarea sediilor, acţiuni de protocol, tipărirea de materiale promoţionale, publicitate 

stradală şi mass-media precum şi alte activităţi legale specifice acestei perioade. 

Valoarea cheltuielilor a depăşit cu 15.295.580,80 lei  valoarea veniturilor, urmând 

ca această diferenţă să fie achitată din veniturile pe care partidele le vor realiza în 

perioada de după campanie. 

Aceste aspecte se regăsesc la: 

Nr.  
crt. 

Denumire formaţiune politică Rezultat financiar 

1. Partidul Democrat Liberal -3.736.648,00
2. Partidul Verde - 68.969,37
3. Partidul Social Democrat -8.860.926,24
4. Partidul Naţional Liberal -723.604,21
5. Uniunea Democrată Maghiară din România - 496.162,31
6. Partidul Conservator - 161.128,00
7. Uniunea Popular Social Creştină -202.275,75
8. Partidul Civic Maghiar – Magyar Polgari Part - 234.035,60

 

Partidele care şi-au limitat cheltuielile şi s-au încadrat în bugetul de venituri au 

fost: Partidul Conservator, Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat, Partidul 
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Naţional Democrat Creştin, Partidul Ecologist Român, Partidul Noua Generaţie - Creştin 

Democrat, Partidul Iniţiativa Naţională, Forumul Democrat al Germanilor din România, 

Partidul Pentru Patrie, Partidul Popular şi al Protecţiei Sociale, Uniunea Democrată a 

Slovacilor şi Cehilor din România, Partidul Alternativa Ecologistă, Asociaţia Italienilor 

din România, Asociaţia Macedonenilor din România, Uniunea Sârbilor din România. 

În urma unui calcul comparativ pe capitole de cheltuieli, cele mai mari cheltuieli 

la tipărituri şi materiale promoţionale a înregistrat-o PSD cu o sumă de 12.831.599,23 lei. 

În timp ce pentru publicitate stradală PD-L a avut cea mai mare cheltuială, respectiv 

suma de 5.651.422,22 lei.  

Cheltuieli de personal au fost raportate de PSD, PNL şi PD-L. 

Din rapoartele prezentate de următoarele partide şi formaţiuni politice: Uniunea 

Democrată a Ucrainenilor din România, Uniunea Democrată a Tătarilor Turco - 

Musulmani din România, Alianţa pentru Unitatea Rromilor, Uniunea Croaţilor din 

România, Partidul Socialist Român, Uniunea Polonezilor din România „Dom Polski”, 

rezultă că acestea nu au avut venituri şi nu au efectuat cheltuieli în campania pentru 

alegerile locale din iunie 2008. 

Datele prezentate sunt furnizate pe proprie răspundere de către mandatarii 

financiari. Mandatarii financiari desemnaţi de către candidaţii independenţi s-au 

înregistrat la Filialele regionale ale AEP înainte de începerea campaniei electorale şi pe 

tot parcursul campaniei au declarat donaţiile în termenul prevăzut de lege.  

La încheierea campaniei electorale au fost depuse declaraţiile cu privire la 

respectarea plafoanelor şi declaraţiile cu materialele de propagandă, acolo unde a fost 

cazul. 

Din datele centralizate de la nivelul filialelor regionale ale Autorităţii Electorale 

Permanente, situaţia se prezintă astfel: 

Filiala Regională Sud - Est. În urma verificării documentelor primite, controlorii 

financiari au întocmit un număr de 77 de note de constatare, dintre care 33 conţin 

propuneri de sancţionare cu avertisment, conform prevederilor art. 41 din Legea nr. 

334/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  

Filiala Regională Nord–Vest. În urma verificării documentelor primite, 

controlorii financiari au întocmit un număr de 72 note de constatare, dintre care 6 conţin 
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propuneri de sancţionare. Numărul total de candidaţi independenţi în raza teritorială a 

filialei Nord - Vest au fost de 643, din care 42 candidaţi au primit donaţii. 

Principalele nereguli constatate de controlorii financiari au fost legate de  lipsa 

datelor de identificare ale candidaţilor independenţi care nu şi-au înregistrat mandatari 

financiari. 

Filiala Regională Nord–Est. În urma verificărilor efectuate de controlorii 

financiari ai filialei a rezultat că, la judeţele arondate au fost înregistraţi în baza de date a 

Biroului Electoral Central un număr de 831 candidaţi independenţi, din care numai 27 şi-

au desemnat şi înregistrat mandatari financiari la filiala regională. 

Neregulile constatate în urma verificării documentelor depuse de mandatarii 

financiari şi candidaţii independenţi pentru alegerile locale 2008 se  referă la: 

nedepunerea Raportului detaliat de venituri şi cheltuieli electorale, nedepunerea 

documentelor justificative privind veniturile şi cheltuielile şi completarea în mod 

necorespunzător a formularelor transmise  prin fax. 

Rezultatul verificărilor a fost consemnat în 99 note de constatare şi în 94  dintre 

acestea au fost propuse sancţiuni.  

Filiala Regională Centru. În timpul campaniei electorale controlorii financiari ai 

filialei au înscris un număr de 185 mandatari financiari, iar din evidenţele Biroului 

Electoral Central rezultă că, pentru alegerile locale 2008, au fost înscrişi un număr de 848 

candidaţi. 

Numărul total de candidaţi care nu au depus rapoartele detaliate ale veniturilor şi 

cheltuielilor este de 533 candidaţi. 

Principalele nereguli constatate în urma verificărilor: necunoaşterea obligaţiilor 

candidaţilor independenţi de a-şi desemna mandatari financiari; necunoaşterea atribuţiilor 

mandatarilor financiari conform Legii nr. 334/2006; nedepunerea raportului în termenul 

prevăzut de lege; completarea incorecta a formularelor şi transmiterea lor prin fax. 

Filiala Regională Vest. În urma verificărilor efectuate asupra documentelor 

depuse la filiale au fost întocmite 54 de note de constatare, neaplicându-se nici o 

sancţiune. 

Menţionăm că datele verificate au fost solicitate prin adrese oficiale către 

primăriile din judeţele arondate filialei. 
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Filiala Regională Sud-Muntenia. În timpul campaniei electorale, controlorii 

financiari au înscris un număr de 3 mandatari financiari, iar din baza de date a Biroului 

Electoral Central rezultă că în judeţele arondate au fost înscrişi un număr de 610 

candidaţi independenţi. 

În urma verificărilor efectuate controlorii financiari au concluzionat că 

majoritatea candidaţilor independenţi nu au avut cunoştinţe despre prevederile Legii nr. 

334/2006. 

Filiala Regională Sud-Vest Oltenia. Numărul candidaţilor înscrişi pe listele 

electorale pentru alegerile din 2008 au fost de 447, din care numai 2 şi-au desemnat 

mandatari financiari, înregistraţi la filială, însă  lipsa datelor de identificare a candidaţilor 

a dus la imposibilitatea  luării unor măsuri. 

În municipiul Bucureşti, dintr-un număr de 6 candidaţi independenţi, doar unul, 

respectiv Sorin Oprescu, şi-a desemnat mandatar financiar, a înregistrat în termen 

donaţiile primite şi a depus declaraţiile prevăzute de lege în termenul legal. 

Candidatul independent Sorin Oprescu a însumat venituri de 1.082.735,54 lei, 

venituri provenite din donaţii, plafonul maxim admis fiind de 5.000.000 lei. În timpul 

campaniei electorale candidatul independent a folosit diferite tipuri de materiale de 

propagandă, acestea respectând legislaţia în vigoare. În urma verificărilor efectuate 

asupra documentelor justificative nu a fost constatată nici o abatere financiar-contabilă.  

Se precizează faptul că pentru validarea de către organismele abilitate a 

candidaţilor care au întrunit condiţiile pentru obţinerea mandatelor, operaţiune 

condiţionată de depunerea în termen a raportului detaliat de venituri şi cheltuieli 

electorale la Autoritatea Electorală Permanentă şi de publicarea în Monitorul Oficial 

Partea I şi pe site-ul AEP, s-a luat măsura eliberării unor acte doveditoare care să ateste 

înregistrarea acestora. 

Principalele nereguli constatate au fost nerespectarea termenului de 15 zile 

prevăzut  de lege pentru depunerea rapoartelor de venituri şi cheltuieli, nedepunerea 

acestora la AEP şi  nedepunerea unor documente justificative care să susţină înscrisurile 

din rapoarte. 
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Controlorii financiari au întocmit note de constatare ale abaterilor şi procese 

verbale în vederea aplicării sancţiunilor contravenţionale prevăzute de lege pentru 

următoarele abateri: 

 nerespectarea prevederilor legale privind tipărirea şi distribuirea afişelor 

electorale şi a materialelor de propagandă; 

 nedeclararea donaţiilor primite în timpul campaniilor electorale; 

 nedepunerea la structurile AEP a rapoartelor de venituri şi cheltuieli electorale. 

Pentru un număr mare de candidaţi independenţi care nu au depus rapoarte de 

venituri şi cheltuieli electorale, controlorii financiari ai AEP au întâmpinat greutăţi, în 

sensul că, nu au putut fi identificate domiciliul sau adresa de corespondenţă a celor în 

cauză, în vederea obţinerii informaţiilor necesare. 

Funcţionarii compartimentului de specialitate al instituţiei au verificat un număr 

de 46.388 de Rapoarte detaliate a veniturilor şi cheltuielilor electorale. 

 

Modul de soluţionare a sesizărilor primite în timpul campaniei electorale a 

alegerilor locale 

În timpul campaniei electorale cât şi după finalizarea acesteia, la sediul central al 

AEP au fost înregistrate diferite categorii de solicitări din partea unor partide şi a unor 

jurnalişti. 

Solicitările au fost făcute în temeiul Legii nr. 544/2001, prin care se solicitau 

copii după 172 rapoarte, depuse pentru unii candidaţi, la diferite funcţii, candidaţi din 

partea unor partide politice sau a unor candidaţi independenţi. La aceste solicitări a fost 

transmis răspuns în termenul legal şi în conformitate cu Legea nr. 334/2006, aducând la 

cunoştinţă petenţilor că aceste date se vor publica în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, conform art. 38 alin. (2), unde vor putea fi studiate de orice persoană interesată. 

Totodată în timpul campaniei electorale s-au înregistrat sesizări cu privire la 

încălcarea art. 29  din Legea nr. 334/2006. Sesizările au fost înregistrate atât la sediul 

central al AEP cât şi la Filiale Regionale Braşov, Târgovişte, Bacău, Bucureşti – Ilfov. 

Pentru soluţionarea sesizărilor, echipele de controlori financiari ai AEP s-au deplasat la 

faţa locului, unde au fost întocmite procese verbale, aplicându-se sancţiuni în funcţie de 

constatările consemnate. 
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Astfel la Filiala Centru şi la sediul central al AEP, în urma constatărilor la faţa 

locului, partidele politice reclamate, au fost sancţionate contravenţional cu avertisment 

pentru încălcarea dispoziţiei art. 29 din Legea nr. 334/2006, faptă prevăzută şi sancţionată 

de art. 41 alin. (1) din legea mai sus menţionată. Art. 41 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 

precizează faptele ce constituie contravenţii la finanţarea partidelor politice şi a 

campaniilor electorale stabilind în cadrul amenzii limita minimă şi maximă întrucât 

potrivit art. 21 alin. (3) din OG nr. 2/2001 sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de 

actul normativ şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei 

săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi 

mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, de 

circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul 

verbal. 

Totodată art. 44 din Legea nr. 334/2006 precizează că art. 41 din lege se 

completează cu dispoziţiile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor care 

la art. 7 alin. (3) dispune că avertismentul se poate aplica şi în cazul în care actul 

normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiei nu prevede această sancţiune. 

Totodată menţionăm că OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor prevede 

la art. 5 alin. (2) faptul că avertismentul este o sancţiune contravenţională principală la fel 

ca şi amenda. 

Odată cu finalizarea verificărilor rapoartelor depuse de participanţii la alegerile 

locale 2008, Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor 

electorale, le-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, după cum prevede art. 

38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006. În acelaşi timp aceste date de interes public au fost 

afişate şi pe site-ul AEP. 

Prin organizarea şedinţelor de instruire a mandatarilor financiari conduse de AEP,  

prin editarea Ghidului şi distribuirea către partidele politice, considerăm că s-a înregistrat 

o îmbunătăţire a activităţii desfăşurată pe linie financiară, totodată creându-se 

posibilitatea  creşterii transparenţei privind sursele de finanţare a campaniilor electorale, a 

respectării plafoanelor de cheltuieli maxime admise de lege, verificarea cu uşurinţă a 

materialelor de propagandă electorală, cu informare asupra agentului economic care le-a 

tipărit, asupra formaţiunii care le-a comandat şi numărul de afişe care au fost comandate. 
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Activităţi desfăşurate în timpul campaniei electorale pentru  

alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2008 

 

În campania desfăşurată pentru alegerea reprezentanţilor în Camera Deputaţilor şi 

Senat s-a urmărit respectarea următoarelor prevederi ale legii mai sus menţionate: 

 înregistrarea mandatarilor financiari ai partidelor şi alianţelor politice, 

asociaţiilor/uniunilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţilor 

independenţi; 

 înregistrarea donaţiilor şi legatelor primite de partidele/alianţele 

politice/electorale, asociaţiile/uniunile aparţinând minorităţilor naţionale şi 

candidaţii independenţi după deschiderea campaniilor electorale de la persoane 

fizice şi/sau juridice şi declararea sumelor de către mandatarul financiar în 

conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1)-(2); 

 înregistrarea şi evidenţierea datelor raportate de către mandatarii financiari cu 

privire la: 

• respectarea condiţiilor legale privind finanţarea partidelor/alianţelor 

politice, asociaţiilor/uniunilor aparţinând minorităţilor naţionale şi 

candidaţilor independenţi conform prevederilor art. 23 – 25 din Legea nr. 

334/2006 referitoare la finanţarea campaniilor electorale; 

• respectarea limitelor maxime a cheltuielilor care pot fi efectuate în 

campania electorală conform art. 30 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 

referitoare la finanţarea campaniilor electorale; 

• donaţiile primite în timpul campaniilor electorale; 

 întocmirea   şi   predarea   rapoartelor   detaliate   ale   veniturilor  şi cheltuielilor 

electorale. 

AEP verifică legalitatea veniturilor şi încadrarea cheltuielilor în plafoanele 

stabilite de lege pentru candidaţii la alegerile Camerei Deputaţilor şi Senatului. Legea nr. 

334/2006, privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, menţionează 

la art. 41 o serie de sancţiuni, în cazul nerespectării procedurilor de către 

partidele/alianţele politice/electorale, asociaţiile/uniunile aparţinând minorităţilor 
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naţionale şi candidaţii independenţi, situaţie în care AEP îi revine sarcina de a verifica şi  

constata abaterile, de a întocmi actele de control cu respectarea prevederilor legale. 

 În vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute în lege, Departamentul de control al 

finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale a iniţiat o serie de măsuri, dintre 

care menţionăm:  

• organizarea de întâlniri atât cu reprezentanţii partidelor/alianţelor 

politice/electorale, asociaţiilor/uniunilor aparţinând minorităţilor naţionale, 

cât şi cu mandatarii financiari coordonatori; 

• elaborarea unor materiale informative destinate asigurării unui cadru 

unitar privind evidenţa şi raportarea datelor ce trebuie declarate  AEP; 

• editarea „Ghidului mandatarului financiar - pentru alegerile parlamentare 

din anul  2008” în colaborare cu Asociaţia Pro Democraţia, fiind distribuit 

tuturor formaţiunilor politice şi candidaţilor independenţi care l-au 

solicitat; 

• organizarea unei întruniri, la care a participat tot personalul cu atribuţii de 

control din cadrul AEP, având ca temă modul de organizare a evidenţei, 

înregistrarea şi verificarea datelor ce trebuie raportate AEP de către 

formaţiunile politice şi candidaţii independenţi, precum şi cadrul necesar 

desfăşurării controlului privind finanţarea campaniei electorale locale. 

Pe întreaga perioadă a desfăşurării acestor activităţi s-a avut în vedere principiul 

echidistanţei, pe care AEP trebuie să îl aibă faţă de participanţii la alegeri. 

 Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor 

electorale împreună cu Filialele Regionale  au stabilit  o modalitate de lucru, astfel încât 

să poată fi adaptată în timp util pentru a putea răspunde atât solicitărilor, cât şi modului în 

care partidele/alianţele politice/electorale, asociaţiile/uniunile aparţinând minorităţilor 

naţionale şi candidaţii independenţi şi-au organizat activitatea, fără însă să le fie impuse 

acestora decât regulile şi restricţiile prevăzute expres prin lege. 
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A. Date privind partidele, alianţele politice/electorale, asociaţiile/uniunile 
aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi care au participat  

la alegerile parlamentare 
 

 În conformitate cu HG nr. 983/2008 privind stabilirea datei de desfăşurare a 

alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 631 din 1 septembrie 2008, s-a decis: „Se stabileşte ziua de duminică, 30 

noiembrie 2008, ca dată pentru desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi 

Senat din anul 2008”. 

 Campania electorală pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senat  a început la 

data de 31 octombrie 2008, conform HG nr. 985/2008 privind aprobarea Programului 

calendaristic pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile 

pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008. 

 La data începerii campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi 

Senatului la Biroul Electoral Central erau înscrise: 

 9 – partide politice; 

 1 – alianţă politică 

         18  – asociaţii/uniuni aparţinând minorităţilor naţionale; 

 1 – alianţă electorală; 

          31 – candidaţi independenţi, 

 după cum urmează: 

 

PARTIDE POLITICE 

1. Partidul Naţional Liberal 

2. Partidul Democrat Liberal 

3. Partidul România Mare 

4. Uniunea Democrată Maghiară din România 

5. Partidul Noua Generaţie – Creştin Democrat 

6. Partidul Popular şi al Protecţiei Sociale 

7. Partidul Naţional Democrat Creştin 

8. Partidul Socialist Român 

9. Partidul României Europene 
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ALIANŢE POLITICE 

1.  Alianţa Politică Partidul Social Democrat + Partidul Conservator 

 

ASOCIAŢII/UNIUNI APARŢINÂND MINORITĂŢILOR NAŢIONALE 

 

1. Uniunea Democrată a Slovacilor şi Cehilor din România 

2. Uniunea Culturală a Rutenilor din România 

3. Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România 

4. Partida Romilor „Pro Europa” 

5. Uniunea Ucrainenilor din România 

6. Uniunea Elenă din România 

7. Uniunea Bulgară din Banat – România 

8. Uniunea Armenilor din România 

9. Uniunea Croaţilor din România 

10. Forumul Democrat al Germanilor din România 

11. Asociaţia Liga Albanezilor din România 

12. Asociaţia Macedonenilor din România 

13. Uniunea Polonezilor din România 

14. Uniunea Sârbilor din România 

15. Uniunea Democrată a Tătarilor Turco - Musulmani din România 

16. Uniunea Democrată Turcă din România 

17. Asociaţia Italienilor din România RO.AS.IT 

18. Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România 

 

ALIANŢE ELECTORALE 

1. Alianţa electorală Partidul Verde Ecologist 
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B.  Date privind declararea şi înregistrarea mandatarilor financiari de către 
partidele, alianţele politice şi electorale, asociaţiile/uniunile aparţinând minorităţilor 

naţionale şi candidaţii independenţi care au participat la alegerea Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

 

 În baza prevederilor art. 26 alin. (8) din Legea nr. 334/2006, toate formaţiunile 

politice, asociaţiile/uniunile aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi 

au 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 

FMF1 sau formularul cod FMF2. Din evidenţele existente, în cadrul Departamentului de 

control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale, rezultă că au fost 

înregistraţi mandatari financiari pentru: 

 9 – partide politice; 

 1 – alianţă politică; 

         18  – asociaţii/uniuni aparţinând minorităţilor naţionale; 

 1 – alianţă electorală; 

          26 – candidaţi independenţi, 

Pentru o detaliere a acestora a se vedea Anexa nr. 12. 

 Din situaţiile statistice întocmite în cadrul Departamentului de control al finanţării 

partidelor politice şi a campaniilor electorale rezultă că din totalul de 426 mandatari 

financiari înregistraţi la AEP: 

• 197 mandatari sunt de sex masculin şi 223 sunt de sex feminin; 

• Partidul Democrat Liberal a apelat la 5 firme de specialitate şi Alianţa politică 

Partidul Social Democrat + Partidul Conservator a apelat la o firmă de 

specialitate pentru a îndeplini atribuţiile de mandatar financiar prevăzute de 

Legea nr. 334/2006; 
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• din totalul de 420 mandatari financiari (persoane  fizice): 254 au studii superioare 

de specialitate, 101 au studii superioare din alt domeniu, 50 au studii  medii şi 15 

nu-şi au declarat studiile. 

 

 
  Din statisticile de mai sus, precum şi din graficul prezentat rezultă că majoritatea 

formaţiunilor politice au acordat o mai mare atenţie în alegerea persoanelor care să 

gestioneze veniturile în perioada campaniei electorale. 

 Subliniem faptul că unele formaţiuni politice au optat pentru desemnarea unui 

mandatar financiar pentru fiecare circumscripţie electorală care să gestioneze veniturile 

fiecărui colegiu de deputat şi de senator (ex. Partidul Democrat Liberal, Uniunea 

Democrată Maghiară din România, Partidul Noua Generaţie-Creştin Democrat, Partidul 

România Mare), altele au optat pentru desemnarea unui mandatar financiar pentru fiecare 

circumscripţie electorală şi în cadrul acesteia au avut mandatari financiari desemnaţi şi pe 

colegii electorale (ex. Partidul Naţional Liberal, Alianţa politică  Partidul Social 

Democrat + Partidul Conservator),  iar asociaţiile/uniunile aparţinând minorităţilor 

naţionale au desemnat numai mandatar financiar coordonator. 

 

C. 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 AEP de către mandatarul financiar, în 

termen de 5 zile lucrătoare de la primire. 
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 Donaţiile şi legatele primite după deschiderea campaniilor electorale pot fi 

folosite, în  campania electorală a unui partid, numai după declararea lor la AEP (art.23 

alin. (1), (2)  -  Legea nr. 334/2006). 

În timpul campaniei electorale, Autoritatea Electorală Permanentă a înregistrat 

donaţii declarate în sumă de 38.370.398,05 lei de la partidele politice, alianţele politice, 

alianţele electorale, care au avut candidaţi înscrişi în cursa electorală pentru Camera 

Deputaţilor şi Senat şi de la candidaţii independenţi. 

Formaţiunile politice au posibilitatea de a finanţa campania electorală şi cu 

venituri reprezentând „transferuri de la partid” , venituri realizate din cotizaţii, donaţii sau 

alte venituri încasate în perioada de dinainte de începerea campaniei. 

Aceste sume transferate, precum şi donaţiile specifice campaniei electorale sunt 

menţionate pe formaţiune politică, asociaţie/uniune aparţinând minorităţilor naţionale şi 

candidaţi independenţi (a se vedea Anexa nr. 13).      

 Pentru finanţarea campaniei electorale au fost obţinute venituri totale de 

70.371.819,59 lei, din care 45,47 % reprezintă transferuri de la partide şi 54,53 % donaţii 

primite pentru campanie (a se vedea Anexa nr. 14). 

 
D. Date privind cheltuielile efectuate de partidele politice, alianţele 

politice/electorale şi candidaţii independenţi pentru campania electorală 
 

 Limita maximă a cheltuielilor care pot fi efectuate de un partid politic sau alianţă 

politică ori electorală în fiecare campanie electorală se calculează prin însumarea 

valorilor maxime permise prin lege pentru fiecare candidat propus pentru alegeri. 

 În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea 

activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale limita maximă este de: 

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

de deputat; 

b) 500 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia 

de senator. 

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

candidat, partidul poate cheltui o sumă de maximum 50 de salarii minime brute pe ţară 

pentru fiecare candidat.    
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Din Rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale depuse la AEP 

de către mandatarii financiari rezultă că în campania electorală pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor şi Senatului au fost cheltuiţi 84.920.728,19 lei (a se vedea Anexa nr. 15). 

 Din totalul cheltuielilor de 84.920.728,19 lei, s-au utilizat 36.208.289,32 lei 

pentru „tipărituri şi alte materiale promoţionale” (42,637%), 25.822.764,46 lei pentru 

„publicitate, presă, radio, TV” (30,408%),  11.083.299,51 lei pentru „publicitate stradală” 

(13,051%) şi  11.806.374,9 lei pentru  „personal”, „chirie, întreţinere, funcţionare sedii”, 

„comunicaţii”, „protocol”, „transport”, „deplasări”, „servicii”, „sondaje, cercetare, 

consultanţă” şi „alte cheltuieli” (13,904%). 

 Valoarea cheltuielilor a depăşit cu 14.548.908,60 lei valoarea veniturilor, având 

ca principală justificare faptul că 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 (a se vedea Anexa nr. 16). 

 
E. Date privind legalitatea încasărilor şi a plăţilor efectuate de  

formaţiunile politice,  asociaţiile/uniunile aparţinând minorităţilor  
naţionale şi candidaţii independenţi în campania electorală 

 

Potrivit art. 38 alin. (1) din  Legea  nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor 

politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare prin OUG 

nr. 66/2008 „în termen de 15 zile de la data desfăşurării alegerilor, mandatarul financiar 

este obligat să depună la Autoritatea Electorală Permanentă un raport detaliat al 

veniturilor şi cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic, alianţă politică, 

organizaţie a cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale sau candidat 

independent.” 

Termenul a fost respectat de către 10 formaţiuni politice şi 18 asociaţiile/uniunile 

aparţinând minorităţilor naţionale. Partidul Socialist Român nu a depus la AEP „Raportul 

detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale” încălcând prevederile art. 38 alin. (1) al 

Legii  nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, fiind 

sancţionat cu amendă contravenţională, potrivit art. 41. Din cei 31 candidaţi 

independenţi, doar 25 au depus „Raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor 

electorale”. Nu au depus „Raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale” 
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Cerchez Metin, Morhan Dumitru, Gagiu Ionel Cosmin, Cazanacli Cristian, Mitrache 

Alexandru şi Paveliu Marin Sorin . 

Pentru nerespectarea prevederii art. 38 alin. (1) din  Legea  nr. 334/2006 privind 

finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale au fost sancţionaţi cu amendă 

contravenţională candidaţii Cerchez Metin şi Morhan Dumitru, potrivit art. 41. 

Candidaţii independenţi Gagiu Ionel Cosmin, Cazanacli Cristian, Mitrache 

Alexandru şi Paveliu Marin Sorin care nu au  desemnat mandatari financiari şi nu au avut 

donaţii declarate la AEP au fost identificaţi din situaţiile centralizate ale BEC, urmând a 

se face toate diligenţele în vederea soluţionării problemei. 

 În conformitate cu art. 39 alin. (3) AEP trebuie să se pronunţe, prin hotărâre, 

asupra corectitudinii evidenţelor contabile electorale şi asupra legalităţii plăţilor făcute. 

 Funcţionarii publici parlamentari, cu atribuţii de control, încadraţi în 

Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale, au 

verificat un număr total de 3.644 de „Rapoarte detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor 

electorale” după cum urmează: 

• 2.065  rapoarte întocmite pentru candidaţii la Camera Deputaţilor; 

• 895  rapoarte întocmite pentru candidaţii la Senat; 

• 684 rapoarte centralizatoare pe timpuri de candidaturi şi circumscripţii electorale. 

În urma verificărilor s-a constatat:  

►Mandatarii financiari coordonatori au depus în termenul prevăzut de lege 

„Declaraţia privind  respectarea prevederile art. 23-25 din Legea nr. 334/2006 privind 

finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale”. 

 ►Toate formaţiunile politice, asociaţiile/uniunile aparţinând minorităţilor 

naţionale şi candidaţii independenţi au respectat prevederile art. 24 din Legea nr. 

334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, prin 

care se interzice finanţarea campaniei electorale, în mod direct sau indirect, de către 

persoane fizice ori juridice străine . 

►Mandatarii financiari au întocmit pentru fiecare donator fişă de donaţie şi au 

prezentat documentul primar prin care s-a încasat donaţia. 
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► Donatorii persoane juridice au completat  declaraţia care atestă că societatea nu 

are datorii exigibile mai vechi de 60 de zile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale 

sau la bugetele locale, la data efectuării donaţiei. 

  ►Nu au fost primite donaţii din partea unei autorităţi publice, instituţie publică, 

regie autonomă, companie naţională, societate comercială ori societate bancară la care 

sunt acţionari majoritari statul sau unităţi administrativ-teritoriale, ori de la societăţi 

comerciale care, cu 12 luni înainte de începerea campaniei electorale, au desfăşurat 

activităţi finanţate din fonduri publice sau de la sindicate, culte religioase, asociaţii ori 

fundaţii din străinătate, excepţia reprezentând-o Alianţa electorală Partidul Verde 

Ecologist care a primit o donaţie din partea unei formaţiuni sindicale în sumă de 500 lei, 

încălcând prevederile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, drept pentru care s-a 

confiscat valoarea donaţiei şi a fost sancţionată conform art. 41 din Legea nr. 334/2006. 

În urma analizării documentelor puse la dispoziţie de către partidele politice au 

fost semnalate mai multe cazuri (de ex. Alianţa politică Partidul Social Democrat + 

Partidul Conservator, Partidul Naţional Liberal, Partidul Democrat Liberal, Alianţa 

electorală Partidul Verde Ecologist, Partidul Noua Generaţie–Creştin Democrat) în care 

documentaţia nu era completă, fapt pentru care Autoritatea Electorală Permanentă a 

înaintat adrese prin care s-a solicitat transmiterea documentaţiei referitoare la alegeri sau 

documente suplimentare în vederea clarificării unor aspecte, adrese întocmite în 

conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, modificată şi 

completată de OUG nr. 66/2008. 

► Partidele politice, alianţele politice/electorale, asociaţiile/uniunile aparţinând 

minorităţilor naţionale precum şi candidaţii independenţi au declarat AEP, prin 

mandatarul financiar, numărul de materiale de propagandă electorale produse, defalcat pe 

categorii, respectându-se prevederile art. 29 alin. (4) din Legea nr. 334/2006 privind 

finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale. 

► În conformitate cu art. 30 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea 

activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, limita maximă a cheltuielilor care 

pot fi efectuate de un partid politic sau o alianţă politică ori electorală în fiecare campanie 

electorală se calculează prin însumarea valorilor maxime permise prin lege pentru fiecare 

candidat propus pentru alegeri. 
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Din verificările efectuate asupra Rapoartelor detaliate ale veniturilor şi 

cheltuielilor electorale, întocmite de către mandatarii financiari, a rezultat că nu au fost 

cazuri de depăşire a plafonului maxim permis prin lege. 

Mandatarii financiarii au depus la AEP „Declaraţia privind respectarea 

plafoanelor prevăzute la art. 30 alin. (2)”, în termenul prevăzut de lege. 

►Au fost respectate prevederile  art. 31, alin. (1^1).  Fiecare mandatar financiar  

a gestionat veniturile şi a efectuat plăţile în perioada campaniei printr-un cont sau subcont 

special deschis. 

 
F. Soluţionarea solicitărilor şi sesizărilor primite în timpul campaniei  

electorale de către Autoritatea Electorală Permanentă 
 

Autoritatea Electorală Permanentă a primit şi înregistrat un număr de 10 sesizări 

referitoare la încălcarea art. 29 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare şi un număr de 6 solicitări, referitoare la liberul acces la informaţii 

de interes public. 

 Solicitările au fost făcute în temeiul Legii nr. 544/2001, prin care se cerea AEP să 

pună la dispoziţie copiile rapoartelor de venituri şi cheltuieli electorale, întocmite de către 

mandatarii financiari, pentru o parte din candidaţi propuşi de unele partide politice sau a 

unor candidaţi independenţi, la diferite funcţii. 

La aceste solicitări a fost transmis răspuns în termenul legal şi în conformitate cu 

Legea nr. 334/2006, aducând la cunoştinţa petenţilor, că aceste date se vor publica în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 38 alin. (2), unde vor putea fi 

studiate de orice persoana interesată. 

 La sediul central al AEP au fost soluţionate 3 sesizări cu privire la încălcarea art. 

29 alin. (2) din  Legea nr. 334/2006, republicată. În urma demersurilor făcute de către 

personalul cu atribuţii de control din cadrul Departamentului de control al finanţării 

partidelor politice şi a campaniilor electorale, s-a constatat că pentru un număr de 2 

sesizări nu au fost identificate afişe electorale sau alte materiale din categoria celor 

reclamate, expuse public, motiv pentru care s-a propus clasarea. 
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 O sesizare cu privire la încălcarea art. 50 lit. g), competenţa de constatare şi 

sancţionare aparţine Poliţiei, fapt pentru care s-a declinat competenţa de soluţionare către 

IPJ Botoşani. 

Întrucât obiectul  a 5 sesizări nu se referea la fapte comise pe raza Municipiului 

Bucureşti, acestea au fost declinate filialelor teritoriale ale AEP, după cum urmează: 

• 4 sesizări au fost repartizate Filialei Regională Nord-Est; 

• 1 sesizare a fost repartizată Filialei Regionale Sud-Est; 

• 2 sesizări repartizate Filialei Regionale Centru. 

Pentru soluţionarea celor 4 sesizări primite de către Filiala Regională Nord-Est 

personalul cu atribuţii de control a întreprins următoarele demersuri:   

• pentru 2 dintre sesizări s-au solicitat documente suplimentare în conformitate cu 

art. 36 din Legea 334/2006, adrese rămase fără răspuns; 

• pentru una din sesizări s-a trimis o adresă către organele competente să ne acorde 

sprijin conform art. 37 din Legea 334/2006, adresă la care nu am primit răspuns; 

• pentru o altă sesizare s-a propus clasarea deoarece în urma verificărilor s-a 

constatat că nu au fost identificate materiale de propagandă electorală,  sesizarea 

fiind depusă după încheierea procesului de vot.  

În urma verificărilor efectuate de către personalul cu atribuţii de control din cadrul 

Filialei Regionale Sud-Est s-a constatat că cele reclamate nu au putut fi susţinute cu acte 

doveditoare, fapt pentru care s-a propus clasarea materialului. 

Filiala Regională Centru a verificat în teren aspectele reclamate de petenţi în cele 

două sesizări primite şi a constatat ca fiind neîntemeiate, fapt pentru care s-a propus 

clasarea. 

 

G. Constituirea şi restituirea depozitelor competitorilor electorali 

 

La alegerile parlamentare din anul 2008, Autoritatea Electorală Permanentă, a 

deschis un cont colector special, nepurtător de dobândă, numit „Cont colector AEP 

Alegeri Parlamentare 2008” în vederea constituirii depozitelor candidaţilor la alegerile 

pentru Camera Deputaţilor şi Senat. 
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Potrivit art. 29 alin. (5) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, la depunerea 

candidaturilor, fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a 

minorităţilor naţionale, candidat independent, a trebuit să facă dovada constituirii unui 

depozit în contul Autorităţii Electorale Permanente, cu valoare de 5 salarii minime brute 

pe ţară pentru fiecare candidat. 

Conform art. 29 alin. (7) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi a Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr. 3/2008 – pentru stabilirea 

Normelor privind constituirea si restituirea depozitelor pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor şi Senatului, Autoritatea Electorală Permanentă a restituit depozitul unui 

candidat independent care a obţinut peste 20% din voturile valabil exprimate în colegiul 

în care a candidat, depozitele minorităţilor naţionale altele decât cele care au trecut pragul 

electoral, care au obţinut un mandat de deputat, depozitele candidaţilor respinşi, retraşi, 

care au renunţat la candidatură şi depozitele formaţiunilor politice care au obţinut un 

număr de voturi egal cu cel puţin 2% din voturile valabil exprimate la nivel naţional. 

Aceste formaţiuni politice sunt Alianţa Politică Partidul Social Democrat + Partidul 

Conservator, Partidul Democrat Liberal, Partidul Naţional Liberal, Uniunea Democrată 

Maghiară din România, Partidul România Mare, Partidul Noua Generaţie-Creştin 

Democrat. 

Autoritatea Electorală Permanentă a adus încasări la bugetul de stat în valoare de 

610.000 lei, reprezentând depozitele constituite de către formaţiunile politice care nu au 

obţinut un număr de voturi egal cu cel puţin 2% din voturile valabil exprimate la nivel 

naţional, respectiv Partidul Verde Ecologist (295.000 lei), Partidul Popular şi al Protecţiei 

Sociale (217.500 lei), Partidul Naţional Democrat Creştin (15.000 lei), Partidul Socialist 

Român (5.000 lei) şi Partidul României Europene (2.500 lei), la care se adaugă depozitele 

constituite de 30 de candidaţi independenţi (75.000 lei) care nu au obţinut 20% din 

voturile valabil exprimate în colegiile uninominale în care au candidat. 

  

 

 

 



 
 

75

Probleme constatate în urma verificărilor celor două tipuri 
de alegeri care s-au desfăşurat în anul 2008 

 

Una dintre problemele constatate cele mai importante a fost aceea că unii dintre 

mandatarii financiari desemnaţi în unele circumscripţii electorale nu au avut o  pregătire 

în domeniu şi au  înţeles  doar parţial modalitatea de lucru în campanie. 

 

Capitolul venituri: 

1. S-a constatat că unele donaţii au fost dublate. 

2. S-a făcut confuzie între sumele reprezentând donaţii în timpul campaniei 

electorale şi sumele transferate de la partid provenite din donaţii. 

3. Nu au fost transmise fişe de donaţii pentru toate persoanele fizice/juridice 

donatoare. 

 

Capitolul cheltuieli: 

1. Nu au fost transmise toate documentele justificative care să susţină înscrisurile 

din rapoartele de venituri şi cheltuieli. 

2. Nu au fost transmise de către unii mandatari financiari contractele încheiate de 

către organizaţiile de partid cu unii furnizori de prestări servicii, deşi existau 

facturi fiscale care făceau referire la aceste contracte. 

3. Au fost introduse în cheltuielile pentru campanie şi cheltuieli care reprezentau 

activitatea curentă a partidului. 

4. Au fost cazuri când s-au solicitat alte copii ale documentelor . 

 

Declaraţii: 

1. S-a solicitat completarea unor dosare fie cu declaraţia privind respectarea 

plafoanelor, fie cu respectarea art. 23-25 din Legea nr. 334/2006.  

2. Au fost cazuri când s-a solicitat refacerea declaraţiei privind materialele de 

propagandă utilizate în campanie. 

 

Raportul de venituri şi cheltuieli: 

1. Au fost depistate erori de calcul. 
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2. A existat o situaţie în care mandatarul financiar de circumscripţie electorală a 

depus Raportul numai la solicitarea scrisă a AEP. 

 

Alegerile locale parţiale  

În perioada septembrie-decembrie 2008, s-au organizat alegeri locale parţiale 

pentru alegerea primarului şi a consilierilor locali în 10 localităţi din ţară. 

În cursa electorală în alegerile pentru funcţia de primar şi consilieri locali din 

comuna Suhurlui – jud. Galaţi s-au angajat Partidul Naţional Liberal, Partidul Social 

Democrat, Partidul Democrat Liberal, Partidul Conservator şi Partidul Alternativa 

Ecologistă. 

      Toate aceste formaţiuni politice şi-au declarat şi înregistrat mandatarii financiari, 

şi-au înregistrat toate declaraţiile specificate în Legea nr. 334/2008 privind finanţarea 

partidelor politice şi a campaniilor electorale, au respectat prevederile art. 38 alin. (1) cu 

privire la întocmirea raportului detaliat privind veniturile şi cheltuielile electorale astfel: 

 
Nr. crt. Denumire formaţiune politică Venituri Cheltuieli 

1. Partidul Naţional Liberal 11.300,00 1.300,00
2. Partidul Social Democrat 2.606,58 2.606,58
3. Partidul Democrat Liberal 0 0
4. Partidul Conservator 0 0
5. Partidul Alternativa Ecologistă 0 0

 

În comuna Otelec din judeţul Timiş şi-au desemnat candidaţi pentru alegerile din 

21 septembrie 2008 la funcţia de primar şi consilieri locali următoarele formaţiuni 

politice: Uniunea Democrată Maghiară din România, Partidul Social Democrat, Partidul 

Democrat Liberal şi Partidul Naţional Liberal. 

       Formaţiunile politice au respectat prevederile Legii nr. 334/2006 privind 

finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, totodată fiind respectate şi 

termenele de depunere a actelor. De asemenea, s-au respectat prevederile art. 38 alin. (1) 

cu privire la prezentarea raportului detaliat privind veniturile şi cheltuielile electorale şi în 

urma verificărilor a rezultat că: 
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Nr. crt. Denumire formaţiune politică Venituri Cheltuieli 
1. Uniunea Democrată Maghiară 

din România 319,00 319,00
2. Partidul Social Democrat 595,00 595,00
3. Partidul Democrat Liberal 34,70 34,70
4. Partidul Naţional Liberal 0 0

 

Din documentele primite de la Filiala Nord-Vest a AEP pentru comunele Gârdani 

şi Ruscova – judeţ Maramureş, reiese că au participat reprezentanţi ai următoarelor 

formaţiuni politice: Partidul Democrat Liberal, Partidul Naţional Liberal şi Partidul 

Social Democrat. 

În oraşul Huedin - judeţul Cluj, pentru  alegerile locale parţiale în vederea alegerii 

primarului au intrat în competiţie Partidul Social Democrat, Partidul Democrat Liberal şi 

Partidul Naţional Liberal. 

Partide politice au respectat prevederile Legii nr. 334/2006 privind finanţarea 

partidelor politice şi a campaniilor electorale, totodată fiind respectate şi termenele de 

depunere a actelor. Din verificările efectuate asupra Rapoartelor de venituri şi cheltuieli 

electorale a rezultat că partidele politice au angajat venituri şi au efectuat cheltuieli 

conform tabelului de mai jos: 

 

Nr. crt. Denumire formaţiune politică Venituri Cheltuieli 
1. Partidul Social Democrat 755,00 755,00
2. Partidul Democrat Liberal 2.629,00 2.629,00
3. Partidul Naţional Liberal 0 0

 

În comuna Segarcea Vale – judeţ Teleorman, pentru alegerea în funcţia de primar  

au participat reprezentanţi ai următoarelor formaţiuni politice: Partidul Social Democrat, 

Partidul Democrat Liberal, Partidul Naţional Liberal şi Partidul România Mare. 

Partide politice au respectat prevederile Legii 334/2006 privind finanţarea 

partidelor politice şi a campaniilor electorale, totodată fiind respectate şi termenele de 

depunere a actelor. Din verificările efectuate asupra Rapoartelor de venituri şi cheltuieli 

electorale a rezultat că partidele politice au angajat venituri şi au efectuat cheltuieli 

conform tabelului de mai jos: 
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Nr. crt. Denumire formaţiune politică Venituri Cheltuieli 
1. Partidul Social Democrat 5.300,03 5.300,03
2. Partidul Democrat Liberal 0 1.529,94
3. Partidul Naţional Liberal 0 0
4. Partidul România Mare 0 0

 

Pentru funcţia de primar în comuna Voineşti – judeţ Iaşi şi-au desemnat candidaţi 

următoarele partide politice: Partidul Social Democrat, Partidul Democrat Liberal, 

Partidul Naţional Liberal, Partidul România Mare. De asemenea în cursa electorală s-a 

înscris şi candidatul independent Lungu Costel. 

Toate  formaţiunile politice şi-au declarat şi înregistrat mandatarii financiari, au 

depus declaraţiile specificate în Legea  nr. 334/2008 privind finanţarea partidelor politice 

şi a campaniilor electorale, au respectat prevederile art. 38 alin. (1) cu privire la 

întocmirea raportului detaliat privind veniturile şi cheltuielile electorale. 

Din verificările efectuate asupra Rapoartelor de venituri şi cheltuieli electorale a 

rezultat : 

Nr. crt. Denumire formaţiune politică Venituri Cheltuieli 
1. Partidul Social Democrat 1.952,00 2.452,00
2. Partidul Democrat Liberal 14.400,00 14.372,82
3. Partidul Naţional Liberal 3.000,00 700,00

 

Partidul România Mare şi candidatul independent Lungu Costel au depus doar 

formularul de înregistrare a mandatarului  financiar, celelalte documente prevăzute de 

Legea nr. 334/2006 nefiind prezentate. Acest fapt a dus la sancţionarea candidatului 

independent Lungu Costel şi a Partidului România Mare cu avertisment, conform art. 5 

alin. (2) lit. a) din OG nr. 2/2001 coroborat cu art. 41 alin. (1) din Legea nr. 334/2006. 

  

În comuna  Zagăr judeţul Mureş, pentru alegerea în funcţia de primar, au avut loc 

două tururi de scrutin, al doilea având loc pe data de 23 noiembrie 2008, la care şi-au 

desemnat candidaţi Partidul Social Democrat, Partidul Democrat Liberal, Partidul 

Naţional Liberal şi Partidul Naţional Creştin Democrat. 

         Partide politice au respectat prevederile Legii nr. 334/2006 privind finanţarea 

partidelor politice şi a campaniilor electorale, totodată fiind respectate şi termenele de 

depunere a actelor. 
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Din verificările efectuate asupra Rapoartelor de venituri şi cheltuieli electorale au 

rezultat: 

Nr. crt. Denumire formaţiune politică Venituri Cheltuieli 
1. Partidul Social Democrat 52,54 52,54
2. Partidul Democrat Liberal 0 418,55
3. Partidul Naţional Liberal 500,00 500,00
4. Partidul Naţional Creştin Democrat 0 0

 

Pentru funcţia de primar, în comuna  Criciova – judeţ Timiş, şi-au desemnat 

candidaţi, următoarele partide politice Partidul Social Democrat, Partidul Democrat 

Liberal, Partidul Naţional Liberal, Partidul Conservator şi Uniunea Ucrainenilor din 

România. De asemenea s-au prezentat candidaturile şi Petrovici Nicolae, Ploscariu Petru,   

Dancia Rodica Mariana şi  Anăstăsoie Gheorghe – candidaţi independenţi. 

Formaţiunile politice respective şi candidaţii independenţi au respectat prevederile 

Legii nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, 

totodată fiind respectate şi termenele de depunere a documentelor. De asemenea, au 

respectat prevederile art. 38 alin. (1) cu privire la prezentarea raportului detaliat privind 

veniturile şi cheltuielile electorale. 

Toate formaţiunile politice şi candidaţii independenţi au avut venituri - 0 lei şi 

cheltuieli electorale – 0 lei. 

 

Pentru funcţia de primar, în comuna  Borăneşti – judeţ Ialomiţa  şi-au desemnat 

candidaţi în alegeri Partidul Social Democrat şi Partidul Democrat Liberal. 

         Partidele politice au respectat prevederile Legii nr. 334/2006 privind finanţarea 

partidelor politice şi a campaniilor electorale, totodată fiind respectate şi termenele de 

depunere a actelor. 

Din verificările efectuate asupra Rapoartelor de venituri şi cheltuieli electorale a 

rezultat: 

Nr. crt. Denumire formaţiune politică Venituri Cheltuieli 
1. Partidul Social Democrat 300,54 288,05
2. Partidul Democrat Liberal 1.000,00 981,84

 

 Întreaga activitate privind alegerile locale parţiale a revenit ca sarcină filialelor 

regionale ale Autorităţii Electorale Permanente. 
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Soluţionări scrisori, solicitări, reclamaţii şi  sesizări 
 

Pe lângă sesizările şi solicitările primite cu ocazia alegerilor locale şi 

parlamentare din cursul anului 2008, Autoritatea Electorală Permanentă a primit şi 

înregistrat şi un număr de 35 sesizări referitoare la încălcarea art. 29 alin. (2) din Legea 

nr. 334/2006 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 15 solicitări, referitoare 

la liberul acces la informaţii de interes public. 

 Solicitările au fost făcute în temeiul Legii nr. 544/2001, prin care se cerea AEP să 

pună la dispoziţie copiile rapoartelor de venituri şi cheltuieli electorale, întocmite de către 

mandatarii financiari, pentru o parte din candidaţi propuşi de unele partide politice sau a 

unor candidaţi independenţi, la diferite funcţii. 

La aceste solicitări a fost transmis răspuns în termenul legal şi în conformitate cu 

Legea nr. 334/2006, aducând la cunoştinţa petenţilor că datele se vor publica în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 38 alin. (2), unde vor putea fi 

studiate de orice persoana interesată. 

 Sesizările au fost făcute în temeiul Legii nr. 334/2006, pentru încălcarea art. 29 

alin. (2), prin care petenţii reclamau faptul că materialele de propagandă electorală 

produse de unele partide politice nu întrunesc condiţiile legii. 

În urma demersurilor întreprinse de către personalul cu atribuţii de control, din 

cadrul Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor 

electorale s-a constatat că pentru un număr de 20 sesizări nu au fost identificate afişe 

electorale sau alte materiale din categoria celor reclamate, expuse public, motiv pentru 

care s-a propus clasarea. 

 O sesizare cu privire la încălcarea art. 50 lit. g) din Legea nr. 35/2008, competenţa 

de constatare şi sancţionare aparţine Poliţiei, fapt pentru care s-a declinat competenţa de 

soluţionare către IPJ Botoşani. 

   Pentru un număr de 14 sesizări, în urma constatărilor la faţa locului, partidele 

politice reclamate au fost sancţionate contravenţional cu avertisment pentru încălcarea 

dispoziţiei art. 29 din Legea nr. 334/2006, fapta prevăzută şi sancţionată de art. 41 alin. 

(1) din legea mai sus menţionată. 
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VIII. STUDII ŞI DOCUMENTARE  

 

 
Creşterea gradului de complexitate a atribuţiilor şi activităţilor din sfera de competenţă 

a Autorităţii Electorale Permanente, în condiţiile modificărilor survenite în Legea nr. 35/2008 

cu completările ulterioare, precum şi raportarea responsabilă la exigenţele impuse de agenda 

electorală a anului 2008 au determinat, la nivelul efortului de elaborare a studiilor, 

materialelor informative şi documentarelor cu caracter electoral, importante mobilizări de 

energii, redimensionarea priorităţilor de acţiune. 

Potrivit prevederilor legii, Autoritatea Electorală Permanentă a elaborat şi înaintat 

Parlamentului României, în termen de 90 de zile de la darea publicităţii a rezultatelor finale 

ale alegerilor locale de la 1 iunie 2008, un Raport cu privire la organizarea şi desfăşurarea 

acestora. Raportul a evidenţiat pe larg o serie de aspecte de ordin legislativ, organizatoric şi 

logistic, modul în care instituţiile abilitate s-au implicat în pregătirea şi derularea alegerilor, 

prezenţa la urne a cetăţenilor, rezultatele înregistrate, abaterile şi iregularităţile constatate, 

formulându-se totodată propuneri pentru îmbunătăţirea întregii activităţi în materie electorală. 

La 30 noiembrie 2008 au avut loc în România alegeri pentru Camera Deputaţilor şi 

Senat. Ca urmare, în ultima parte a anului au fost colectate informaţiile necesare întocmirii 

Raportului privind organizarea şi desfăşurarea acestei importante confruntări electorale, 

trecându-se la redactarea textului care urma să stea la baza Cărţii Albe a alegerilor 

parlamentare. Pe lângă aceste importante documente cu sprijinul direcţiilor şi filialelor 

teritoriale ale Autorităţii Electorale Permanente a fost elaborat şi înaintat celor două Camere 

ale Parlamentului României, Raportul anual de activitate al instituţiei pe anul 2007. 

Cu ocazia alegerilor locale desfăşurate la 1 iunie 2008, în cadrul Autorităţii Electorale 

Permanente a fost stabilită o strategie de acţiune concretizată în programe de informare şi 

instruire electorală pentru persoanele cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea tururilor de 

scrutin, ce a avut loc pe baza unui set de materiale informative auxiliare legislaţiei în domeniu 

diferenţiate în raport cu diversele categorii de utilizatori. Totodată, au fost realizate tipărituri 

cu largă adresă, în măsură să furnizeze cetăţenilor informaţii utile privind procesul electoral, 

dreptul de a alege şi de a fi ales, precum şi oportunităţile şi condiţiile de exercitare a votului, 

acestea fiind difuzate la instituţiile prefectului, primării şi la birourile electorale. Între aceste 
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materiale de informare amintim: Ghidul preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de 

votare, Ghidul pentru cetăţenii români privind exercitarea dreptului de vot, Ghidul pentru 

cetăţenii Uniunii Europene privind exercitarea dreptului de a alege şi a fi ales, precum şi afişe 

ce au fost amplasate în locuri publice sau în preajma secţiilor de votare. 

De asemenea, au fost colectate informaţii din mass-media şi agenţiile de presă, de la 

instituţiile şi autorităţile publice implicate în organizarea şi desfăşurarea alegerilor cu privire 

la prezentarea cetăţenilor la urne, tipărirea buletinelor de vot, confecţionarea ştampilelor, 

distribuirea materialelor de către birourile secţiilor de votare, abaterile constatate, informaţii 

prelucrate şi plasate apoi pe site-ul instituţiei. 

Cu ocazia alegerilor parlamentare care au avut loc în ziua de 30 noiembrie 2008 au 

fost elaborate seturi de materiale informative şi anume: ,,Ghidul preşedinţilor birourilor 

electorale ale secţiilor de votare”, pliantul ,, Reglementări privind exercitarea dreptului de vot 

la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din 30 noiembrie 2008”, pliantul ,, Atribuţiile 

preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi 

Senat din 30 noiembrie” elaborat în colaborare cu Asociaţia ProDemocraţia, precum şi postere 

de informare. 

Toate aceste materiale informative au fost postate şi pe site-ul Autorităţii Electorale 

Permanente având rolul de a contribui la mai bună înţelegere a reglementărilor legislaţiei 

electorale în vigoare. În perioadele premergătoare celor două momente electorale, specialiştii 

din cadrul AEP au participat în calitate de invitaţi la mai multe ediţii ale emisiunilor 

informative pe canale de televiziune centrale şi locale pentru a dezbate chestiuni cu caracter 

electoral şi a explica procedurile şi operaţiile legate de exercitarea dreptului de vot de către 

cetăţeni. 

O componentă complementară a activităţii de informare electorală a reprezentat-o, în 

cadrul calendarului de acţiuni menite să asigure selectarea şi profesionalizarea oficialilor 

electorali, întocmirea unei baze de date, constituite în urma prelucrării informaţiilor existente 

în procesele verbale ale secţiilor de votare la alegerile precedente pentru Parlamentul 

European, în vederea includerii pe listele cu persoane ce fac obiectul extragerii la sorţi a 

preşedinţilor şi vicepreşedinţilor birourilor secţiilor de votare, a acelora care au dat dovadă de 

corectitudine şi acurateţe în îndeplinirea atribuţiilor lor la alegerile şi referendumurile 

desfăşurate anterior. 

Autoritatea Electorală Permanentă a putut astfel să se achite de obligaţia prevăzută 

prin lege de a aviza în timp util aceste liste, recomandând, acolo unde se impunea, înlocuirea 
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unor persoane al căror profesionalism în privinţa activităţii desfăşurate în cadrul secţiilor de 

votare era îndoielnic. 

Pe lângă toate aceste activităţi inerente unor secvenţe şi evenimente electorale 

programate, în cadrul direcţiei de specialitate a instituţiei a continuat accesarea surselor 

disponibile de informare, documentare în materie electorală din ţară şi din străinătate. Au fost 

elaborate note, sinteze, analize comparative cu referire la probleme de interes general sau 

focalizat precum: votul uninominal, votul prin corespondenţă, pregătirea profesională a 

oficialilor şi competitorilor electorali, frauda în alegeri, comunicarea rezultatelor alegerilor 

prin mijloace tehnice moderne, securizarea procedurilor tehnice şi informatice de înregistrare 

şi centralizare a rezultatelor obţinute la urne. 

În continuarea eforturilor de implementare a unei strategii unitare privind informarea 

şi pregătirea diferitelor categorii de persoane implicate în procesul electoral au fost 

definitivate anumite elemente de ordin metodologic, în vederea stabilirii indicatorilor pentru 

investigarea sociologică a următoarelor probleme, precum şi a modalităţilor  de culegere a 

datelor: 

• profesionalizarea şi selecţia oficialilor electorali;  

• educaţia civică a electoratului tânăr (în vederea unei analize comparative la 

scară europeană); 

• votul de la distanţă al cetăţenilor români aflaţi temporar sau permanent în 

străinătate (pe baza unui proiect lansat de ONU- Divizia Electorală). 

Totodată au fost pregătite sinteze informative şi răspunsuri la întrebări privind 

problematica electorală şi introducerea votului uninominal cu ocazia schimburilor de delegaţii 

ale AEP cu instituţii similare (Republica Moldova, Republica Coreea etc.), sau pentru 

participarea la reuniuni internaţionale.  

Şi în cursul anului 2008, colaborarea Autorităţii Electorale Permanente cu mediul 

academic universitar şi societatea civilă a continuat cu succes, dobândind noi valenţe: 

consultări în vederea stabilirii de parteneriate de cercetare şi schimb de informaţii, întâlniri de 

lucru, elaborarea de materiale informative cu conţinut electoral. Autoritatea Electorală 

Permanentă şi Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române s-au 

apropiat de finalizarea proiectelor  ,,Sisteme electorale şi sisteme de partide. Impactul lor 

asupra funcţionării regimurilor democratice contemporane” şi ,, Istoria alegerilor din România 

din a doua jumătate a secolului al XIX-lea până în prezent ” (termen de predare a rapoartelor 

de cercetare 2010). Autoritatea Electorală Permanentă a continuat stabilirea de contacte şi 

conlucrarea cu cele mai reprezentative organizaţii nonguvernamentale implicate în 
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monitorizarea şi perfecţionarea funcţionării sistemului electoral românesc (Asociaţia Pro 

Democraţia, Institutul de Politici Publice), precum şi cu institute de sondare a opiniei publice 

(CURS). 

Pe parcursul anului 2008 a fost extins fondul de carte al bibliotecii instituţiei, au fost 

fotocopiate materiale documentare mai greu accesibile, au fost întocmite bibliografii pe 

diverse probleme de interes electoral (sisteme electorale, proceduri de votare, vot 

uninominal), completându-se totodată fişierul general cu lucrări în limba română, dar şi în 

limbi de circulaţie internaţională. 

Bazele de date şi documentarele realizate au permis valorificarea în mai bune condiţii 

a informaţiilor colectate şi stocate pentru elaborarea de sinteze, note, propuneri de 

perfecţionare a legislaţiei şi sistemului electoral românesc de către direcţiile specializate ale 

Autorităţii Electorale Permanente. 
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IX. RELAŢIILE EXTERNE, ACREDITAREA  

OBSERVATORILOR ŞI A REPREZENTANŢILOR  

MASS-MEDIA 
 

 

Relaţiile cu Parlamentul European şi Comisia Europeană 

După alegerea reprezentanţilor României în Parlamentul European, la 25 noiembrie 2007, 

Autoritatea Electorală Permanentă a stabilit legături de lucru cu Secretariatul Parlamentului 

European, precum şi cu Direcţia Generală Justiţie, Libertate şi Securitate din cadrul Comisiei 

Europene, atât în ceea ce priveşte îndeplinirea formalităţilor necesare acceptării membrilor din 

România în Parlamentul European, cât şi privind detalii tehnice pentru organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor pentru Parlamentul European  din 7 iunie 2009. 

În 2008, în urma alegerilor locale (iunie) şi parlamentare (noiembrie), au fost declarate 

vacante mandatele a opt parlamentari europeni din România, care au fost aleşi în autorităţile 

administraţiei publice locale sau în Parlamentul României, devenind astfel incompatibili cu calitatea 

de membru în Parlamentul European. În conformitate cu prevederile Legii nr. 33/2007, au fost 

îndeplinite formalităţile necesare şi notificaţi Parlamentului European opt supleanţi aflaţi pe listele 

depuse de partidele politice la alegerile din 25 noiembrie 2007, în ordinea stabilită de lege. 

În raporturile cu Direcţia Generală Justiţie, Libertate şi Securitate din cadrul Comisiei 

Europene, în anul 2008 au avut loc contacte directe şi schimburi de corespondenţă privind detaliile 

tehnice pentru stabilirea datei alegerilor pentru Parlamentul European din iunie 2009, precum şi a 

aspectelor referitoare la modul în care cetăţenii statelor membre ai Uniunii Europene, domiciliaţi pe 

teritoriul altor state membre decât statul ai căror cetăţeni sunt, pot vota sau fi aleşi pentru 

Parlamentul European. În conformitate cu prevederile Legii nr. 33/2007, Autoritatea Electorală 

Permanentă a fost notificată la Comisia Europeană ca autoritate competentă pentru schimburile de 

informaţii şi date în raporturile cu autorităţile electorale din celelalte state membre ale Uniunii, 

precum şi cu Comisia Europeană. 

 

Relaţiile cu Asociaţia Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO) 

România este membră ACEEEO din 1991, însă până la înfiinţarea Autorităţii Electorale 

Permanente, în 2004, nu a participat la activitatea acestei organizaţii internaţionale. Activitatea 
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Autorităţii Electorale Permanente, atât în cadrul ACEEEO, cât şi cu ocazia lucrărilor unor reuniuni 

internaţionale în domeniul electoral (menţionate în rapoartele pe anii 2004, 2005, 2006 şi 2007) a 

condus la o recunoaştere a capacităţii sale instituţionale şi profesionale. 

În 2008, Autoritatea Electorală Permanentă a deţinut preşedinţia ACEEEO, calitate în care a 

organizat, la Mamaia, în perioada 11-13 septembrie, Conferinţa Anuală a organizaţiei cu tema 

„Asigurarea securităţii alegerilor”, care a mobilizat însemnate resurse umane şi materiale. 

La conferinţa organizată la Mamaia s-a înregistrat cel mai mare număr de participanţi din 

istoria ACEEEO (140 persoane), reprezentând autorităţi electorale din statele membre ale 

ACEEEO, din state membre ale Uniunii Europene, reprezentanţi ai autorităţilor electorale din state 

ne-europene, reprezentanţi ai unor organizaţii internaţionale (ONU, Comisia Europeană, Consiliul 

Europei – Comisia de la Veneţia, Internaţional IDEEA, IFES Washington DC), specialişti 

internaţionali cu reputaţie în domeniul electoral, reprezentanţi ai unor companii internaţionale 

producătoare de echipament şi materiale utilizate în domeniul electoral. 

La deschiderea lucrărilor conferinţei au fost prezentate mesaje din partea preşedintelui 

României, domnul Traian Băsescu, din partea primului ministru al României, domnul Călin 

Popescu Tăriceanu, precum şi din partea oficialilor ACEEEO. 

De asemenea, a fost inaugurată o expoziţie de materiale utilizate în domeniul electoral, 

organizată de companiile producătoare, invitate la conferinţă. 

Tematica conferinţei, de o deosebită actualitate, a readus în atenţia organismelor electorale 

rolul forţelor de ordine în asigurarea siguranţei votării, într-o viziune care subliniază subordonarea 

acestora autorităţilor electorale civile, precum şi faptul că prezenţa forţelor de ordine trebuie să fie 

percepută ca fiind cât mai discretă şi să confere alegătorului sentimentul că drepturile sale electorale 

sunt garantate şi apărate. A fost făcută o demarcaţie clară a rolului forţelor de ordine în democraţiile 

consolidate şi alte tipuri de guvernământ.  

Prezenţa unor reputaţi specialişti în domeniul electoral, recunoscuţi pe plan internaţional, 

reprezentând autorităţi electorale naţionale şi organisme internaţionale, au adus un plus de valoare 

ştiinţifică referatelor prezentate şi dezbaterilor ce au avut loc în cadrul lucrărilor. Mesajele 

preşedintelui şi a primului ministru au fost primite cu satisfacţie de către participanţi, conferind 

lucrărilor şi, mai ales, Autorităţii Electorale Permanente – în calitate de organizator – un grad înalt 

de recunoaştere şi apreciere. 
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Alte activităţi de relaţii externe 

În străinătate 

Reprezentanţi Autorităţii Electorale Permanente au efectuat 6 deplasări (10 persoane x 25 

zile), având ca obiect Reuniunea Prezidiului Comitetului Executiv al ACEEEO, observarea 

alegerilor prezidenţiale din SUA, votul electronic, finanţarea partidelor politice, consolidarea 

capacităţii tehnice şi instituţionale pentru administrarea alegerilor, pregătirea alegerilor pentru 

Parlamentul European. 

Altor 10 activităţi internaţionale privind domeniul electoral (observarea alegerilor în 

Republica Moldova, Georgia şi Macedonia, reuniuni ale Consiliului Europei, Comisiei de la 

Veneţia şi OSCE) nu li s-a dat curs datorită constrângerilor bugetare şi suprapunerii acestora cu 

alegerile care au fost organizate în România în iunie şi noiembrie 2008. 

 

În ţară 

Au avut loc întâlniri cu reprezentanţi ai Secretariatului ACEEEO, pentru organizarea 

Conferinţei Anuale, primirea de delegaţii ale organismelor electorale din Republica Coreea, Serbia, 

Ucraina, Republica Moldova, precum şi convorbiri informale cu firme din Marea Britanie şi Canada 

referitoare la utilizarea votului electronic. 

 

Acreditarea mass-media naţională şi internaţională, precum şi a observatorilor 

interni şi internaţionali 

Pentru prima dată în istoria alegerilor din România, cu ocazia alegerilor pentru 

Camera Deputaţilor şi a Senatului, acreditările pentru mass-media au fost acordate de 

Autoritatea Electorală Permanentă.  

Potrivit dispoziţiilor art. 43 alin. (3) din Legea nr. 35/2008 şi a Hotărârii nr. 6 a AEP 

privind procedura de acreditare pe lângă birourile şi oficiile electorale constituite pentru 

alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului, AEP a acreditat reprezentanţii presei scrise, 

radioului şi televiziunilor din România la cerea scrisă a unui reprezentat din conducerea 

instituţiei. Numărul instituţiilor mass-media care şi-au manifestat interesul de a-şi acredita 

reprezentanţii s-a ridicat la 470, ceea ce reprezintă peste 5000 de jurnalişti.  

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 35/2008 şi ale 

Hotărârii nr. 6, AEP a eliberat adeverinţe pentru organizaţiile neguvernamentale în vederea 

acreditării reprezentanţilor acestora la birourile electorale de circumscripţie. Numărul ONG-

urilor care au solicitat eliberarea unei adeverinţe s-a ridicat la 65. Majoritatea ONG-urilor au 
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avut reprezentanţi la nivel local, singura excepţie reprezentând-o Asociaţia Pro Democraţia 

care a observat alegerile la nivel naţional. 

Asociaţia a asigurat observarea alegerilor prin intermediul a 800 de observatori interni 

care şi-au desfăşurat activitatea cu preponderenţă în mediul rural din 20 judeţe. De asemenea, 

aceeaşi organizaţie a beneficiat şi de ajutorul a 15 observatori în secţiile de votare din 

străinătate (Anglia, Austria, Italia, Spania, SUA, Turcia şi Ungaria) şi a 22 de observatori 

internaţionali acreditaţi prin reţeaua europeană Network of election monitoring organizations. 

Pentru observarea procesului de votare şi pentru semnalarea diverselor situaţii care încălcau 

legea electorală, Asociaţia Pro Democraţia a reactivat linia Tel Verde, un număr de telefon cu 

apelare gratuită care a fost disponibil pentru cetăţeni pe tot parcursul zilei de votare. 

În exercitarea atribuţiilor sale legale decurgând din Legea nr. 35/2008, Autoritatea 

Electorală Permanentă a eliberat 14 acreditări pentru observatori internaţionali şi 67 acreditări 

pentru mass-media străină. 

Autoritatea Electorală Permanentă a stabilit, împreună cu Ministerul Afacerilor 

Externe, măsuri de implementare a procedurii de acreditare a observatorilor internaţionali şi 

mass-media străină pe lângă birourile şi oficiile electorale, constituite pentru alegerea 

Camerei Deputaţilor şi a Senatului din 30 noiembrie 2008, în baza Legii nr. 35/2008, precum 

şi a Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr. 6/30.09.2008, publicată în Monitorul 

Oficial al României nr. 684 din 7.10.2008. 

Documentul de acreditare, în original sau copie, a fost valabil numai însoţit de actul de 

identitate al titularului. Originalul documentului de acreditare putea fi obţinut de la sediul 

Autorităţii Electorale Permanente, în timpul programului de lucru, iar copia, în variantă 

scanată, de pe site-ul AEP. 

Buna colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe prin stabilirea detaliată a 

procedurilor de acreditare, inclusiv a termenelor în care trebuia depusă cererea de acreditare 

pentru observatorii internaţionali şi reprezentanţii mass-media străină, a asigurat desfăşurarea 

operativă şi fără sincope a acestui proces. 
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X. 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 

2008 nr. 388/2007 de un buget de venituri şi cheltuieli în sumă de 15.997 mii lei pe 

următoarea structură: 

 

 

TOTAL GENERAL     15.997 mii lei 

CAPITOL 51.01 AUTORITĂŢI PUBLICE   8.721 mii lei 

CHELTUIELI CURENTE      8.162 mii lei 

Titlul I Cheltuieli de personal      6.698 mii lei 

Titlul II Bunuri şi servicii      1.464 mii lei 

CHELTUIELI DE CAPITAL        559 mii lei 

Titlul X Active nefinanciare         559 mii lei 

CAPTOL 54.01 ALTE SERVICII PUBLICE   7.276 mii lei 

CHELTUIELI CURENTE      7.276 mii lei 

Titlul IX Alte cheltuieli      7.276 mii lei 

 

   

În baza aprobării actelor normative privind stabilirea măsurilor pentru organizarea 

şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2008, 

Ministerul Finanţelor Publice a aprobat introducerea modificărilor corespunzătoare în 

volumul şi structura bugetului  Autorităţii Electorale Permanente, care s-a prezentat în 

următoarea structură: 
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Denumire indicator Buget iniţial Modificări (+,-) Buget rectificat 
Total general 15.997 3.001 18.998
Autorităţi publice 8.721 3.001 11.722
Cheltuieli curente 8.162 + 355 8.517
Cheltuieli de 
personal 

6.698 + 17 6.715

Bunuri şi servicii 1.464 + 338 1.802
Cheltuieli de 
capital 

559 + 2.646 3.205

Active nefinanciare 559 + 2.646 3.205
Alte servicii publice 7.276 7.276
Cheltuieli curente 7.276 7.276

 
 
În baza aprobării actelor normative privind stabilirea măsurilor pentru organizarea 

şi desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008, Ministerul 

Finanţelor Publice a aprobat introducerea modificărilor corespunzătoare în volumul şi 

structura bugetului  Autorităţii Electorale Permanente, care s-a prezentat în următoarea 

structură: 

 
Denumire indicator Buget iniţial Modificări (+,-) Buget rectificat 
Total general 18.998 +8.096 27.094
Autorităţi publice 11.722 +8.096 19.818
Cheltuieli curente 8.517 +541 9.058
Cheltuieli de 
personal 

6.715 +41 6.756

Bunuri şi servicii 1.802 +500 2.302
Cheltuieli de 
capital 

3.205 +7.555 10.760

Active nefinanciare 3.205 +7.555 10.760
Alte servicii publice 7.276 7.276
Cheltuieli curente 7.276 7.276
 

 

În urma analizării efectuate în privinţa utilizării creditelor bugetare alocate 

instituţiei noastre pe parcursul anului 2008, s-a distins necesitatea de redistribuire a unor 

sume între titlurile bugetare precum şi disponibilităţi în sumă de 545 mii lei propusă a fi 

trecută la fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului. Astfel, bugetul definitiv al 

AEP a avut următoarea structură: 
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Denumire indicator Buget rectificat Modificări (+,-) Buget definitiv 
Total general 27.094 +1.073 28.167
Autorităţi publice 19.818 +298 20.116
Cheltuieli curente 9.058 +621 9.679
Cheltuieli de 
personal 

6.756 +897 7.653

Bunuri şi servicii 2.302 -276 2.026
Cheltuieli de 
capital 

10.760 -323 10.437

Active nefinanciare 10.760 -323 10.437
Alte servicii publice 7.276 +775 8.051
Cheltuieli curente 7.276 +775 8.051

 
Pe parcursul exerciţiului bugetar 2008, Autorităţii Electorale Permanente i s-au 

deschis credite bugetare în valoare de 28.017 mii lei, din care au fost efectuate plăţi în 

valoare de 28.003 mii lei, rezultând un procent de realizare de 99,95 %.  

Modul de utilizare a fondurilor bugetare alocate în anul 2008, pe total instituţie şi 

detaliat pe titluri de cheltuieli, se prezintă astfel:      

        - mii lei -  

Detaliere Credite deschise Plăţi efectuate Procent de realizare 
Total  28.017 28.003 99,95
51.01 Autorităţi 
executive şi 
legislative 

19.966 19.952 99,93

Cheltuieli curente 9.530 9.517 99,86
Cheltuieli de 
personal 

7.515 7.505 99,87

Bunuri şi servicii 2.015 2.012 99,85
Cheltuieli de capital 10.436 10.434 99,98
Active nefinanciare 10.436 10.434 99,98
54.01 Alte servicii 
publice 

8.051 8.051 100,00

 
Creditele aprobate prin buget la titlul I „Cheltuieli de personal” au asigurat plata 

integrală a drepturilor de personal inclusiv pe luna noiembrie 2008 pentru un număr 

mediu de salariaţi de 137 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 7.505 mii lei din totalul 

bugetului la capitolul 51.01 de  20.116 mii lei este de 37,31 %, detalierea la acest titlu 

prezentându-se astfel: 
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- mii lei -  
Denumire indicator Buget definitiv Plăţi efective 
Cheltuieli de personal 7.653 7.505
Cheltuieli cu salariile în 
bani 

6.134 6.061

Salarii de bază 3.750 3.750
Salarii de merit 102 100
Indemnizaţie de conducere 205 204
Spor de vechime 430 408
Alte sporuri 601 600
Ore suplimentare 43 31
Fond de premii 672 659
Prima de vacanţă 287 283
Indemnizaţie de delegare 44 26
Contribuţii  1.519 1.444
Contribuţii asigurări sociale 
de stat 

1.087 1.029

Contribuţii pentru asigurări 
de şomaj 

69 58

Contribuţii pentru 
asigurările sociale de 
sănătate 

281 280

Contribuţii pentru 
asigurările de accidente de 
muncă  

27 24

Contribuţii pentru concedii 
şi indemnizaţii 

54 53

Fond pentru garantarea 
creanţelor salariale 

1

 
 

Creditele aprobate prin buget la titlul 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 aferentă acestor cheltuieli de 2.013 mii lei din total buget definitiv de 

20.116 mii lei, reprezintă o pondere de 10,01 %. Detalierea la acest titlu se prezintă 

astfel: 
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          - mii lei -  

Denumire indicator Buget definitiv Plăţi efective 
Bunuri şi servicii 2.026 2.013
Bunuri şi servicii 794 788
Reparaţii curente 35 34
Bunuri de natura obiectelor 
de inventar 

167 166

Deplasări, detaşări 207 206
Cărţi şi publicaţii 201 200
Pregătire profesională 6 5
Alte cheltuieli 616 614
 

Suma aferentă acestor cheltuieli de 10.434 mii lei din total buget definitiv de 

20.116 mii lei, reprezintă o pondere de 51,87 %. Detalierea la acest titlu se prezintă 

astfel: 

          - mii lei -  
Denumire indicator Buget definitiv Plăţi efective 
Cheltuieli de capital 10.473 10.434
Active nefinanciare 10.473 10.434
Dotări independente 10.473 10.434

 
Suma aferentă capitolului 54.01 „Alte servicii publice” de 8.051 mii lei din total 

buget definitiv de 8.051 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 8.051 8.051
Cheltuieli curente 8.051 8.051
Finanţarea partidelor 
politice 

8.051 8.051

 
În cursul anului 2008, Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

au aprobat, prin Hotărârea nr. 3/2008, modificarea şi completarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente. 

 Prin această hotărâre s-a reorganizat structura organizatorică existentă a instituţiei, 

după cum urmează :  

• s-a înfiinţat Direcţia informatică; 

• s-a înfiinţat Biroul achiziţii publice; 

• s-a modificat denumirea Direcţiei îndrumare, control şi coordonarea filialelor 

regionale în Direcţia îndrumare, control şi coordonarea filialelor; 



 94

• s-au înfiinţat 34 de birouri judeţene, câte unul în fiecare judeţ în care nu 

funcţionează filiale, acestea nefiind funcţionale datorită faptului că în Legea 

nr. 18/2009 a bugetului de stat pe anul 2009 nu au fost prevăzute fondurile 

necesare finanţării posturilor respective. 

 Tot prin acest act normativ, numărul de posturi din instituţie s-a modificat, în 

sensul că s-au înfiinţat 90 de noi posturi, ajungându-se astfel la 260 de posturi, dintre care 

102 posturi sunt pentru aparatul central, 80 de posturi sunt destinate filialelor, iar 68 de 

posturi aparţin birourilor. Din motivul lipsei finanţării, nici pentru aceste posturi nou 

înfiinţate nu au fost organizate concursuri. 

 Având în vedere noile prevederi legale în vigoare, compartimentul de specialitate 

din cadrul instituţiei a urmărit şi realizat, în cursul anului 2008, în principal, următoarele 

obiective: 

• realizarea evaluării activităţii profesionale pentru anul 2007 şi stabilirea 

salariilor de bază în funcţie de rezultatele acestei evaluări, precum şi 

promovarea personalului; 

• organizarea examenelor necesare şi asigurarea promovării personalului care a 

îndeplinit condiţiile necesare; 

• aprobarea structurii organizatorice a instituţiei, stabilirea naturii 

compartimentelor şi a numărului de posturi alocat fiecăruia;  

• ocuparea posturilor vacante. În acest sens, în cursul întregului an 2008 au fost 

organizate 11 concursuri, în urma cărora necesarul de personal al instituţiei a 

fost completat în proporţie de 89,41%; 

• asigurarea participării personalului la cursuri postuniversitare de perfecţionare 

şi de specializare; 

• aplicarea prevederilor legislaţiei generale şi actelor normative specifice 

privind măsurile necesare pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 

sancţionarea corupţiei, concretizată prin coordonarea activităţii de completare 

şi transmitere a declaraţiilor de avere şi de interese ale salariaţilor instituţiei; 

• aplicarea prevederilor legislaţiei generale şi actelor normative specifice 

privind raporturile de serviciu şi de muncă, precum şi stabilirea drepturilor 

salariale şi a celorlalte drepturi băneşti ale personalului angajat în cadrul 

Autorităţii Electorale Permanente. 
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XI. AUDITUL INTERN ŞI CONTENCIOSUL  

ADMINISTRATIV 
 

 

 Auditul intern 

Activitatea de audit public intern corespunzătoare anului 2008 s-a desfăşurat în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002, privind auditul intern, a Normelor generale 

privind exercitarea activităţii de audit public intern aprobate prin Ordinul ministrului 

finanţelor publice nr. 38/2003, precum şi a normelor proprii privind exercitarea activităţii de 

audit public intern avizate de către UCAAPI sub nr. 732.400/22.01.2005 şi aprobate prin 

Ordinul preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente  nr. 80/2004. 

 

 Cadrul metodologic şi procedural 

 În conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 38/2003 au fost elaborate norme  

metodologice proprii cuprinzând următoarele aspecte:  

 organizarea şi atribuţiile compartimentului de audit public intern; 

 norme metodologice privind misiunea de audit public intern; 

 ghid procedural; 

 carta auditorului intern; 

 codul de conduită etică a auditorului intern. 

Normele metodologice proprii au fost avizate de către UCAAPI cu nr. 

732.400/22.01.2005. 

            

Întocmirea şi aprobarea planurilor anuale de audit public intern 

În conformitate cu Normele metodologie, privind organizarea şi exercitarea activităţii 

de audit public intern, pentru anul 2008, activitatea de audit public la nivelul AEP s-a 

desfăşurat în baza planului anual defalcat din planul strategic pe trei ani aprobat de 

preşedintele autorităţii. 

 Planul strategic de audit public intern, a fost structurat pe o perioadă de trei ani, iar 

selectarea misiunilor de audit intern s-a făcut în funcţie de: evaluarea riscului asociat 

diferitelor structuri, activităţi, programe urmând a fi rectificat ulterior în funcţie de 
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deficienţele ce vor fi constatate şi consemnate în rapoartele de audit public intern, precum şi 

în rapoartele Curţii de Conturi precum şi prin evaluarea impactului unor modificări petrecute 

sau previzibile în cadrul sistemului etc. 

 Grad de realizare al planului 

                                       Misiuni realizate    5  
Grad de îndeplinire plan =                                        = 100% 
    Misiuni planificate      5   

  

  Misiuni de audit planificate conform planului :5 

  Misiuni de audit realizate:  5                  

 Din punct de vedere al domeniilor situaţia se prezintă astfel: 

 A. Procesul bugetar – evaluarea sistemului de control intern corespunzător 

planificării, angajării, lichidării, ordonanţării şi plăţii cheltuielilor, a aprobării şi evidenţei 

angajamentelor bugetare şi legale, a contabilităţii şi a controlului financiar aferent. 

 Două rapoarte de audit privesc acest domeniu, după cum urmează: 

• Auditarea privind conducerea contabilităţii şi a activităţii financiare; 

• Auditul închiderii execuţiei bugetare 2007; 

• Modul de fundamentare şi întocmire a bugetului pentru anul 2009. 

     Cu aceste ocazii, au fost identificate  următoarele probleme: 

• proceduri incomplete de elaborarea unei strategii care să permită actualizarea 

sistematică a schimbărilor legislative; 

• insuficienţa personalului de specialitate; 

• aplicaţia informatică utilizată în compartimentul Contabilitate  poate funcţiona cu 

tehnica de calcul achiziţionată dacă va fi actualizată; 

• necesitatea creării de  gestiuni pentru filiale; 

• fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe bază de programe. 

 Problemelor ridicate li s-a dat curs şi au fost rezolvate. 

 B. Achiziţii publice – evaluarea sistemului de control intern care este ataşat activităţii 

de achiziţii publice din cadrul instituţiei. Tematica face obiectul planului de audit pe anul 

2009.  

 C. Resurse umane – salarizare – aspecte de management al resurselor umane, 

menţinerea şi 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. 
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Problemelor ridicate li s-a dat curs şi au fost rezolvate 

 D. Fonduri Europene, administrarea, gestionarea şi utilizarea – angajamentul 

României de a informa Comisia Europeană. 

 Nu este cazul. 

 E. 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. Tematica face obiectul planului de audit pe anul 2009. 

 F. Alte domenii 

 Auditarea sistemelor de management la nivelul direcţiilor. 

Pentru acest domeniu s-a întocmit un raport de audit: 

• Auditarea sistemelor de management la nivelul Direcţiei  logistică electorală; 

• Auditarea sistemelor de management la nivelul Direcţiei îndrumare, control şi 

coordonare filiale regionale.  

 Au fost identificate următoarele probleme: 

• un sistem de pregătire profesională incomplet; 

• strategia de gestionare a riscurilor neactualizată; 

• implementarea unui set unitar de  controale generale la nivelul filialelor. 

• întocmirea graficului privind circuitul documentelor la nivelul instituţiei.    

Problemelor ridicate li s-a dat curs şi urmează să fie rezolvate. 

 

 Conştientizarea generală a managementului în privinţa valorii adăugate de 

auditul intern 

• Aprecierea din partea managementului în ceea ce priveşte rolul auditului intern în 

îndeplinirea obiectivelor instituţiei – Utilă; 

• Aprecierea managementului privind calitatea asigurării şi consilierii oferite de 

auditul intern în ceea ce priveşte  administrarea veniturilor şi  cheltuielilor publice 

– Bună. 

 

Propuneri privind îmbunătăţirea activităţii de audit public intern 

           Având în vedere complexitatea activităţii de audit public intern şi în conformitate cu 

prevederile OMFP nr. 38/2003 considerăm benefică organizarea unei forme de pregătire 
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continuă a auditorilor având un calendar anual sau pe o perioadă mai mare care să fie trimis 

entităţilor interesate. 

De asemenea, considerăm că s-ar impune clarificarea problemei controlului intern  

printr-un act normativ. Prin structura de personal limitată, ordonatorii de credite nu au 

posibilitatea de a soluţiona decât parţial problematica controlului intern. 

 

 Contenciosul administrativ 

 În cursul anului 2008, în conformitate cu prevederile Legii nr. 35/2008, ale Hotărârii 

nr. 2/2007 şi ale Ordinului 189 din 31 martie 2007 al preşedintelui AEP, compartimentul de 

specialitate a reprezentat instituţia în instanţă, la termenele fixate, în următoarele cauze aflate 

pe rol: 

• Judecătoria Sector 3 Bucureşti - Dosar nr. 579/301/2008, având ca obiect anularea 

procesului verbal de constatare contravenţională, întocmit de Departamentul de 

Control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale, în litigiu 

promovat de Partidul Noua Generaţie - Creştin Democrat; 

• Tribunalul Bucureşti Secţia a IX-a Contencios Administrativ şi fiscal - Dosar nr. 

12211/3/2008 având ca obiect anularea deciziei de sancţionare contravenţională, 

întocmit de Autoritatea Electorală Permanentă, în litigiu promovat de Partidul 

Noua Generaţie – Creştin Democrat; 

• Curtea de Apel Craiova Dosar nr. 1262/54/2008 având ca obiect anularea Hotărârii 

nr. 189/12.06.2008 a Biroului Electoral Central în litigiul promovat de Partidul 

Democrat Liberal - Organizaţia Olt; 

• Tribunalul Bucureşti, Secţia A IX-A Contencios Administrativ şi Fiscal dosar nr. 

29944/3/2008 în contradictoriu cu Asociaţia Institutul pentru Politici Publice; 

• Curtea de Apel Bucureşti Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal Dosar 

1902/2/2008 având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate ridicată de 

reclamantul Ilie Gheorghe Vasile Cornel; 

• Tribunalul Prahova Secţia Civilă Dosar 2982/105/2008 având ca obiect 

respingerea candidaturii contestatorului Duţă Marin; 

• Judecătoria Craiova - Secţia Civilă, dosar nr. 24758/215/2007 având ca obiect 

anularea act administrativ – sancţiune contravenţională, în litigiul promovat de 

S.C. Media Sud Management S.A. Craiova; 
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• Judecătoria Sector 1 Bucureşti - dosar nr. 13074/299/2008 în litigiul promovat de 

Partidul Democrat Liberal – Organizaţia Judeţeană Bacău. 

De asemenea, s-au întocmit contracte de servicii, furnizare produse etc., ce au condus 

la încheierea a peste 10 contracte ca urmare a finalizării unor proceduri de licitaţie, fiecare cu 

o valoare mai mare de 10.000 euro şi a peste 25 de contracte, unde a fost utilizată metoda 

achiziţiei  directe.  

 Din corespondenţa purtată în cursul anului cu diverse instituţii publice menţionăm 

câteva răspunsuri întocmite de Biroul Juridic-Contencios ca urmare a unor solicitări 

implicând consultanţă de specialitate: 

• adresa către BEC pentru înaintarea programelor de calculator necesare centralizării 

rezultatelor pentru alegerile locale din 2008; 

• răspuns petiţie Duţă Marin cu privire la neconstituţionalitatea prevederile art. 3 

alin. (1) din Legea 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale cu modificările şi completările ulterioare, respectiv „dreptul de a alege 

cetăţenii români care au împlinit 18 ani, inclusiv cei care împlinesc această vârstă 

în ziua alegerilor”; 

• redactare Decizia AEP  privind  continuarea procesului de atribuire a contractului 

de achiziţie publică pentru achiziţionarea Sistemului informatic pentru 

centralizarea datelor referitoare la alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului; 

• redactare Decizia AEP privind  anularea  procedurii  de licitaţie pentru atribuirea 

contractului de achiziţie publica de servicii pentru „Sistem informatic de 

centralizarea a datelor referitoare la alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului”; 

• răspuns petiţionarei Dana Bădiţă cu privire la păstrarea listelor electorale 

permanente; 

• redactare protocol colaborare INS–AEP etc. 
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XII. ACTIVITATEA DE INFORMARE PUBLICĂ 
 

 

În anul 2008, Autoritatea Electorală Permanentă a continuat promovarea unei 

politici de informare şi comunicare coerentă prin care şi-a manifestat disponibilitatea şi 

interesul pentru transparenţă în relaţiile sale cu cetăţenii, organizaţiile nonguvernamentale 

şi mass-media. 

Accesul liber şi neîngrădit al acestora la informaţiile de interes public în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001, precum şi preocuparea constantă pentru 

transparenţă s-au concretizat în soluţionarea promptă şi eficientă a petiţiilor, memoriilor 

şi solicitărilor venite pe adresa instituţiei. Informarea persoanelor fizice sau juridice a fost 

asigurată direct, prin audienţe, ori intermediată prin memoriile scrise (pe suport de hârtie 

şi electronic) sau prin solicitările telefonice.  

Modificarea cadrului juridic privind desfăşurarea alegerilor locale şi a alegerilor 

parlamentare a reprezentat punctul de cel mai mare interes pe întreg parcursul anului. 

OUG nr. 20/2008 a reglementat, faţă de scrutinele locale precedente, posibilitatea 

cetăţenilor Uniunii Europene de a alege şi de a fi aleşi în cadrul acestui tip de alegeri, ca 

urmare a aderării României la UE. 

O atenţie deosebită a fost reprezentată de aplicarea Legii nr. 35/2008 pentru 

alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului cu modificările şi completările ulterioare, 

datorită faptului că a adus o serie de noutăţi importante procesului electoral, faţă de 

scrutinele anterioare.  

Pentru desemnarea autorităţilor publice locale, noutatea faţă de alegerile 

precedente, a constituit-o alegerea prin vot direct, uninominal a preşedinţilor de consilii 

judeţene. Textul legii prevedea că este ales preşedinte al Consiliului Judeţean candidatul 

care obţine cel mai mare număr de voturi din primul tur. 

 Cea mai importantă schimbare ca urmare a aplicării Legii nr. 35/2008, cu 

modificările şi completările ulterioare, s-a referit la înlocuirea sistemului de vot pe bază 

de scrutin de listă cu cel al votului uninominal. În conformitate cu prevederile legii, 
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colegiile uninominale au reprezentat noua formă de împărţire a circumscripţiilor 

electorale în care a fost atribuit un singur mandat pentru fiecare colegiu uninominal. 

Totodată fiecare competitor electoral a putut înscrie un singur candidat într-un colegiu, 

iar alegătorii au putut vota doar câte un candidat pentru fiecare Cameră. De asemenea, 

legea a prevăzut că alegătorul poate vota doar „în secţia de votare pe a cărei listă de 

votare este înscris”, în acest fel fiind eliminate listele suplimentare.  

Potrivit art. 10 o altă noutate este introdusă, referitoare la înfiinţarea unei 

circumscripţii speciale pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, ceea ce a 

presupus constituirea mai multor secţii de votare acolo unde erau înregistraţi mai mulţi 

cetăţeni români rezidenţi. De asemenea, au fost primele alegeri parlamentare organizate 

separat de cele prezidenţiale. 

Aceste modificări legislative au suscitat interesul unui număr însemnat de cetăţeni 

care s-au adresat AEP pentru lămurirea mai multor aspecte cu caracter de noutate, de la 

colegiul unde vor vota, de exemplu, până la condiţiile de exercitare a dreptului de a fi ales 

într-un colegiu. O parte din solicitările de informare publică au parvenit de la cetăţenii 

români din afara ţării care au solicitat informaţii privind legislaţia în vigoare, modelul 

listei de susţinători etc. Totodată, obligaţia depunerii unei sume echivalente cu cinci 

salarii minime pe economie pentru fiecare candidat, într-un cont deschis de AEP, a dat 

naştere unei serii de cereri şi solicitări privind numărul contului, valoarea garanţiei ce 

trebuie depusă, precum şi condiţiile de restituire a sumei pentru cei care nu au îndeplinit 

condiţiile legii.  

În toată această perioadă, AEP a răspuns cu promptitudine solicitărilor, 

consolidând o comunicare constantă şi interactivă cu societatea civilă şi cu cetăţenii, ceea 

ce a condus la creşterea gradului de vizibilitate a instituţiei, precum şi la mai buna 

cunoaştere a atribuţiilor şi a competenţei în procesul electoral din România. Totodată, 

solicitările au conturat mai exact centrul de interes şi preocupările cetăţenilor pentru 

procesul electoral, fiind şi un bun prilej pentru a-şi face cunoscute sugestiile şi 

propunerile în materie electorală. 

În perioada raportată, s-au înscris şi au fost primiţi în audienţe un număr de 425 

cetăţeni şi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, atât la nivel central cât şi la 

nivelul filialelor AEP. Interesul acestora s-a oprit asupra aplicării legislaţiei electorale, 
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delimitarea colegiilor uninominale, actualizarea listelor electorale permanente, condiţii 

pentru depunerea candidaturilor etc. (a se vedea Anexa nr. 17). 

De asemenea, alegătorii şi organizaţiile nonguvernamentale, în virtutea dreptului 

la petiţionare şi informare, au depus memorii, solicitări şi cereri, prin care doreau să afle 

informaţii de ordin tehnic sau legislativ pe diferite problematici.  

Cererile, solicitările şi propunerile primite au fost înregistrate şi transmise către 

compartimentele AEP pentru luare la cunoştinţă şi soluţionare (a se vedea Anexa nr. 18). 

În cazurile în care problemele ridicate nu se aflau în sfera de activitate a AEP, memoriile 

primite au fost direcţionate, cu informarea prealabilă a petenţilor, către instituţiile 

abilitate şi cu recomandarea ca, în termenul legal de la primire, AEP să fie informată de 

modul de soluţionare şi de răspunsul dat petenţilor.  

Modificările aduse legislaţiei electorale au reprezentat principala temă de interes a 

petiţiilor, memoriilor şi solicitărilor adresate. Mai exact, acestea au vizat delimitarea 

colegiilor uninominale şi candidaţii înscrişi în competiţia electorală din fiecare colegiu, 

finanţarea partidelor şi campaniei electorale, depunerea candidaturilor, pragul şi 

coeficientul electoral, precum şi repartizarea mandatelor. 

Un semn real al interesului cetăţenilor pentru participarea la viaţa politică, în 

general, şi pentru implicarea în problematica electorală, în special, a fost reprezentat de 

propunerile de lege ferenda, sesizarea disfuncţionalităţilor în organizarea şi funcţionarea 

secţiilor de votare, precum şi preocuparea pentru cheltuielile efectuate de partide în 

campania electorală, atât pentru alegerile locale, cât şi pentru cele parlamentare.  

Perioadele în care s-a înregistrat un număr mai mare de petiţii, memorii şi 

solicitări au fost atât înainte cât şi după alegerile locale din 1 iunie şi cele parlamentare 

din 30 noiembrie 2008. 

AEP a răspuns cu promptitudine şi cu respectarea dispoziţiilor legale, cererilor şi 

solicitărilor cetăţenilor, reprezentanţilor organizaţiilor nonguvernamentale şi ai mass-

media, oferindu-le informaţii exacte şi la timp, fie în scris, fie verbal. 

Pe întreg parcursul anului 2008, în virtutea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 

544/2001, s-au înregistrat un număr de  429 de cereri şi solicitări privind activitatea AEP, 

aplicarea legislaţiei electorale, depunerea şi restituirea garanţiilor candidaţilor, 
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organizarea şi funcţionarea instituţiei. Dintre acestea, 212 de solicitări au fost scrise pe 

suport de hârtie şi  pe suport electronic, iar 217 au fost verbale (a se vedea Anexa nr. 19).  

Dialogul AEP cu cetăţenii şi ceilalţi parteneri sociali s-a amplificat odată cu 

reconfigurarea website-ului instituţiei. Astfel, pe lângă comunicatele informaţiilor de 

interes public, au fost postate pe website o serie de materiale care să vină în întâmpinarea 

aşteptărilor şi solicitărilor persoanelor fizice şi juridice, cum ar fi: ghidul preşedinţilor 

birourilor electorale ale secţiilor de votare, ghidul pentru cetăţenii români privind 

exercitarea dreptului de vot, informaţii utile mandatarilor financiari, harta interactivă cu 

delimitarea colegiilor uninominale pentru alegerile parlamentare, precum şi actualizarea 

legislaţiei electorale. 
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XIII.  CONCLUZII  
 

 

În urma activităţilor efectuate în cursul anului 2008, una din principalele concluzii 

desprinse este aceea că modificarea legislaţiei electorale în perioada premergătoare alegerilor 

are consecinţe negative asupra organizării şi desfăşurării acestora, dintre care menţionăm: 

• Imposibilitatea estimării, cu suficient timp înainte, a sumelor necesare acoperirii 

cheltuielilor generate de pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor; 

• Perioada redusă de timp pentru ca alegătorii să se familiarizeze cu noile 

reglementări are un impact negativ asupra participării acestora la vot. Mai mult, 

având în vedere că aceste modificări se produc, de regulă, cu foarte puţin timp 

înaintea începerii perioadei electorale, pregătirea persoanelor implicate în 

organizarea alegerilor nu poate fi făcută corespunzător.  

În vederea reducerii impactului negativ, propunerile Autorităţii Electorale Permanente 

sunt următoarele: 

• Schimbarea sistemului electoral să fie operată cu cel puţin un an înaintea 

scrutinului şi numai în urma unor dezbateri ample care să includă şi experţi din 

domeniile dreptului electoral şi sistemelor electorale. De asemenea, odată 

schimbat, este de dorit ca sistemul electoral să fie menţinut în vigoare pentru mai 

multe cicluri electorale, fapt care poate veni atât în sprijinul partidelor politice, în 

ceea ce priveşte relaţia cu cetăţenii şi stabilirea strategiilor politice pe termen 

mediu şi lung, cât şi a alegătorilor care se vor fi familiarizat cu acesta; 

• Un sistem electoral nu înseamnă numai modul de scrutin sau metoda de 

transformare a voturilor în mandate. Un sistem electoral înglobează şi listele 

electorale, logistica electorală, organismele electorale, campania electorală, 

depunerea candidaturilor, desfăşurarea votării, sancţiunile privind încălcarea legii, 

contenciosul electoral, obligaţiile autorităţilor publice care privesc organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor. Aceste aspecte trebuie să constituie obiectul unui demers 

legislativ separat pentru a evita modificarea regulilor de procedură electorală la 

fiecare schimbare a modului de scrutin. 
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În privinţa verificării listelor electorale suplimentare de la alegerile pentru Parlamentul 

European din anul 2007, activitate ce a revenit în sarcina Autorităţii Electorale Permanente în 

decursul anului 2008, se impun, de asemenea, câteva concluzii: 

• Verificarea listelor electorale suplimentare, fără corelarea cu listele electorale 

permanente, nu este de natură să ofere rezultate complete; 

• Verificarea acestor liste completate de mână, consumă foarte mult timp şi costuri 

inutile de personal. Această metodă nu poate conferi siguranţa unei verificări 

automate, verificare ce poate fi făcută doar în cazul în care aceste liste sunt în 

format electronic tabelar; 

• Singura soluţie care poate da rezultate concrete privind prevenirea votului multiplu 

şi identificarea tentativelor o reprezintă implementarea unui sistem informatic şi de 

comunicaţii la nivelul tuturor secţiilor de votare, soluţie care impune: 

o Dotarea cu calculatoare a tuturor secţiilor de votare; 

o Asigurarea de comunicaţii securizate pentru toate secţiile de votare; 

o Instruirea personalului ce va utiliza aceste echipamente; 

o Dezvoltarea şi instalarea unei aplicaţii unitare pentru înregistrarea votanţilor. 

Analizând modul de desfăşurare al procedurilor de achiziţie de software pentru 

centralizarea şi repartiţia mandatelor,  se desprind următoarele: 

• Fondurile alocate pentru aceste achiziţii se eliberează foarte târziu fapt care, 

coroborat cu prevederile legislaţiei în domeniul achiziţiilor, duce la imposibilitatea  

optimizării folosirii fondurilor publice prin realizarea unui set de cerinţe complet şi 

complex, care ar asigura parametrii optimi utilizării acestor programe indiferent de 

scrutinul electoral; 

• Termenul de semnare a contractului, oricum întârziat prin alocarea târzie a 

fondurilor, poate fi prelungit artificial din cauza prevederilor legislative care 

reglementează achiziţiile publice: 

o prin contestaţii fără un obiect concret; 

o prin neprezentarea unui număr  de operatori economici care să asigure o 

concurenţă reală. 

• Schema de personal redusă din cadrul direcţiei de specialitate din cadrul Autorităţii 

Electorale Permanente duce la imposibilitatea asigurării asistenţei tehnice necesare 

acestor programe cu personal propriu şi implică externalizarea acestui serviciu 
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către operatorii economici ce realizează produsele software. Costurile implicate de 

această externalizare, doar în anul 2008, au depăşit suma de 1.200.000 Euro; 

• Asigurarea unei soluţii software din timp, în concordanţă cu prevederile 

legislative, este imposibilă atâta timp cât pot apărea modificări ale algoritmului de 

repartiţie cu câteva luni înainte de data alegerilor; 

• Trecerea la altă procedură de introducere a datelor, respectiv de la tastatura 

calculatoarelor, nu a fost posibilă deoarece infrastructura sistemului informatic 

utilizat în alegeri acoperă numai informatizarea circumscripţiilor electorale 

judeţene, respectiv a sectoarelor şi municipiului Bucureşti, neexistând dotările 

informatice necesare şi la celelalte birouri electorale (secţii de votare din comune, 

oraşe şi municipii). 

Aceste propuneri şi aspecte semnalate urmăresc eficientizarea activităţilor legate de 

organizarea alegerilor atât din punct de vedere legislativ cât şi financiar, asigurând totodată o 

mai mare transparenţă şi predictibilitate, de natură să favorizeze creşterea participării la vot. 

În rapoartele de informare asupra organizării şi desfăşurării consultărilor electorale din ultimii 

ani ce au fost înaintate, potrivit legii, Parlamentului României, Autoritatea Electorală 

Permanentă a evidenţiat, cu ocazia fiecărui scrutin, principalele iregularităţi şi neajunsuri care 

au creat blocaje în funcţionarea procesului electoral. Toate aceste aspecte vizând 

perfecţionarea sistemul electoral din România vor rămâne în atenţia Autorităţii Electorale 

Permanente în perspectiva viitoarelor propuneri de modificare a cadrului normativ electoral. 
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ANEXA NR. 1 
 

Modelul listei de verificare 
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ANEXA NR. 2 
 

SITUAŢIA 
unităţilor administrativ-teritoriale monitorizate pe baza Listei de verificare din punct de 

vedere al logisticii electorale la alegerile locale din anul 2008 (asigurarea fondurilor 
necesare, realizarea materialelor de logistică electorală, asigurarea sediilor pentru 

birourile electorale şi pentru secţiile de votare) 
 
Nr.crt
. 

Unitatea administrativ - teritorială Nr. Locuitori 1  Nr. Alegători 2  Data 
control 

TOTAL  376.086   
URBAN  219130   

  
JUDEŢUL ALBA 

  RURAL 156956   
1 MUNICIPIUL ALBA IULIA 66842 60607+90 27.05.2008 
2 MUNICIPIUL AIUD 26367 23383+9 11.06.2008 
3 MUNICIPIUL BLAJ 20910 17558+9 12.06.2008 
4 MUNICIPIUL SEBES 29225 25482+43 28.05.2008 
5 ORAS ABRUD 5865 4913+11 06.06.2008 
6 ORAS BAIA DE ARIES 4490 3792+1 05.06.2008 
7 ORAS CAMPENI 7903 6767+2 05.06.2008 
8 ORAS OCNA MURES 15268 12837+1 11.06.2008 
9 ORAS TEIUS 7364 6205+1 12.06.2008 
10 ORAS ZLATNA 8335 7106+1 06.06.2008 
11 COMUNA CIUGUD 2711 2305 27.05.2008 
12 COMUNA VINTU DE JOS 5421 4370+1 28.05.2008 

TOTAL 457713   
URBAN 253437   

 
JUDEŢUL ARAD 

RURAL 204276   
13 ORAS INEU 9641 8283+14 10.04.2008 
14 ORAS LIPOVA 11199 9839+17 13.05.2008 
15 ORAS NADLAC 8021 6785+3 29.05.2008 
16 ORAS PANCOTA 7573 6220+5 10.04.2008 
17 ORAS PECICA 13524 11211+10 29.05.2008 
18 COMUNA BATA 1181 869+2 13.05.2008 
19 COMUNA PAULIS 4292 3393+6 28.05.2008 
20 COMUNA PEREGU MARE 1771 1628 29.05.2008 
21 COMUNA SEITIN 3003 2377 30.05.2008 
22 COMUNA SEMLAC 3873 3240+4 30.05.2008 
23 COMUNA SISTAROVAT 315 262+1 13.05.2008 
24 COMUNA VLADIMIRESCU 11294 9594+10 28.05.2008 

TOTAL 644236   
URBAN 308698   

 
JUDEŢUL ARGES 

RURAL 335538   
25 MUNICIPIUL PITESTI 168958 152993+269 21.05.2008 
26 MUNICIPIUL CAMPULUNG 37581 34041+16 10.06.2008 
27 ORAS STEFANESTI  13506 10901+26 12.06.2008 
28 ORAS TOPOLOVENI 10513 8174+2 22.05.2008 
29 COMUNA BASCOV 9246 7781+6 21.05.2008 
30 COMUNA BOGATI 4717 4044 22.05.2008 
31 COMUNA BRADU 5631 4945+10 12.06.2008 
32 COMUNA BUGHEA DE JOS 2957 2401 09.06.2008 
33 COMUNA BUGHEA DE SUS 3154 2428+3 11.06.2008 
34 COMUNA CETATENI 3115 2429 10.06.2008 
35 COMUNA GODENI 3246 2736+1 11.06.2008 
36 COMUNA SCHITU GOLESTI 5041 3971 11.06.2008 

                                                 
1 Potrivit Institutului Naţional de Statistică 
2 Potrivit Centrului Naţional de Administrarea a Bazelor de Date privind Evidenţa Populaţiei şi Oficiului Român de 
Imigrări (pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene – a 2-a cifră după semnul „+”) 
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TOTAL 719844   
URBAN 329129   

 
JUDEŢUL BACAU 

RURAL 390715   
37 ORAS BUHUSI 19892   
38 ORAS TARGU OCNA 12956 11151+3 12.06.2008 

TOTAL 594131   
URBAN 298825   

 
JUDEŢUL BIHOR 

RURAL 295306   
39 MUNICIPIUL BEIUS 11149 9706+14 12.06.2008 
40 MUNICIPIUL MARGHITA 17289 15.427+22 11.06.2008 
41 COMUNA CEICA 3904 3032 12.06.2008 
42 COMUNA DRAGESTI 2515 1838 12.06.2008 
43 COMUNA SPINUS 1196 978+3 11.06.2008 
44 COMUNA TAUTEU 4494 3373+1 11.06.2008 

TOTAL 316689   
URBAN 116139   

 
JUDEŢUL BISTRITA-NASAUD 

RURAL 200550   
45 MUNICIPIUL BISTRITA 83.039 73.966+80 05.06.2008 
46 ORAS SANGEORZ-BAI 10.793 8.230+6 05.06.2008 
47 COMUNA JOSENII BARGAULUI 5.214 4.043 06.06.2008 
48 COMUNA PRUNDU BARGAULUI 6.565 5.320+1 06.06.2008 
49 COMUNA SIEU-MAGHERUS 4.129 3.152+1 06.06.2008 

TOTAL 593928   
URBAN 440545   

 
JUDEŢUL BRASOV 

RURAL 153383   
50 MUNICIPIUL BRASOV 277945 258032+419 29.05.2008 
51 COMUNA CINCU 1829 1508+2 14.05.2008 
52 COMUNA COMANA 2702 1960 08.05.2008 
53 COMUNA HOLBAV 1287 1022 10.04.2008 
54 COMUNA JIBERT 2455 2004 14.05.2008 
55 COMUNA ORMENIS 2065 1519 15.05.2008 
56 COMUNA PARAU 2111 1632 08.05.2008 
57 COMUNA RACOS 3414 2415 15.05.2008 
58 COMUNA SERCAIA 3116 2136+1 09.04.2008 
59 COMUNA SINCA 3689 2633 09.04.2008 
60 COMUNA SOARS 1860 1545+1 14.05.2008 
61 COMUNA VULCAN 4551 3467+6 10.04.2008 

TOTAL 365628   
URBAN 237922   

 
JUDEŢUL BRAILA 

RURAL 127706   
62 MUNICIPIUL BRAILA 215316 192577+160 20.05.2008 
63 ORAS IANCA 11227 9285+2 15.05.2008 

TOTAL 488763   
URBAN 202090   

 
JUDEŢUL BUZAU 

RURAL 286673   
64 MUNICIPIUL BUZAU 134619 120375+69 22.05.2008 
65 ORAS POGOANELE 7744   
66 COMUNA C.A. ROSETTI 3962 3301 21.05.2008 
67 COMUNA CILIBIA 1912 1510 21.05.2008 
68 COMUNA SCUTELNICI 2478   
69 COMUNA SMEENI 6893 5508+2 10.06.2008 
70 COMUNA TINTESTI 4553 3562 10.06.2008 

TOTAL 327579   
URBAN 184693   

 
JUDEŢUL CARAS-SEVERIN 

RURAL 142886   
71 ORAS MOLDOVA NOUA 13687 12128+2  
72 COMUNA BANIA 2046 1544 06.05.2008 
73 COMUNA BOZOVICI 3423 2714 06.05.2008 
74 COMUNA EFTIMIE MURGU 1719 1447 06.05.2008 
75 COMUNA LAPUSNICU MARE 1844 1521+1 06.05.2008 
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76 COMUNA NAIDAS 1178 934 04.06.2008 
77 COMUNA POJEJENA 3172 2669+5 15.04.2008 
78 COMUNA PRIGOR 2746 2285 06.05.2008 
79 COMUNA SOCOL 2043 1785 04.05.2008 

TOTAL 315187   
URBAN 121497   

 
JUDEŢUL CALARASI 

RURAL 193690   
80 MUNICIPIUL CALARASI 73823 65893+16 27.05.2008 
81 ORAS LEHLIU GARA 6342 5554+2 26.05.2008 
82 COMUNA VLAD TEPES 2329 1958 26.05.2008 

TOTAL 718330   
URBAN 505937   

 
JUDEŢUL CONSTANTA 

RURAL 212393   
83 MUNICIPIUL CONSTANTA 304279   
84 MUNICIPIUL MANGALIA 40514   
85 ORAS EFORIE 9856   
86 ORAS MURFATLAR  9067+4 05.06.2008 
87 COMUNA AGIGEA 6291 5371+7 06.06.2008 
88 COMUNA CASTELU 4953 3713+1 05.06.2008 
89 COMUNA COSTINESTI 2446   
90 COMUNA NICOLAE BALCESCU 5046 4177 04.06.2008 
91 COMUNA TUZLA 6571 5422+2 06.06.2008 

TOTAL 223364   
URBAN 111967   

 
JUDEŢUL COVASNA 

RURAL 111397   
92 MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE 61704 55971+156 19.05.2008 
93 COMUNA BIXAD 1929 1496 17.04.2008 
94 COMUNA BODOC 2439 1964+3 17.04.2008 
95 COMUNA MALNAS 1143 928 16.04.2008 
96 COMUNA MICFALAU 1891 1547+2 16.04.2008 
97 COMUNA RECI 2239 1826+1 19.05.2008 

TOTAL 533330   
URBAN 166235   

 
JUDEŢUL DAMBOVITA 

RURAL 367095   
98 ORAS FIENI 7902   
99 ORAS PUCIOASA 15451   
100 COMUNA CONTESTI 5310   
101 COMUNA DARMANESTI 4622   
102 COMUNA GURA SUTII 5380 4205 07.05.2008 
103 COMUNA LUNGULETU 5773   
104 COMUNA MATASARU 5614 4380+1 08.05.2008 
105 COMUNA MOGOSANI 4366 3552 12.05.2008 
106 COMUNA MOROENI 5222   
107 COMUNA PRODULESTI 3419 2773+1 12.05.2008 

TOTAL 712187   
URBAN 382108   

 
JUDEŢ DOLJ 

RURAL 330079   
108 MUNICIPIUL  BAILESTI 19992 16651+1 14.04.2008 
109 MUNICIPIUL CALAFAT 18258 16466+4 21.05.2008 
110 COMUNA ARGETOAIA 4711 3568 16.04.2008 
111 COMUNA BISTRET 4275 3381 10.06.2008 
112 COMUNA BUCOVAT 3992 3247 09.06.2008 
113 COMUNA CETATE 5666 4612+1 22.05.2008 
114 COMUNA CIUPERCENII NOI 5799 4779 21.05.2008 
115 COMUNA DESA 4912 3902+1 21.05.2008 
116 COMUNA GALICEA MARE 4585 3621 23.05.2008 
117 COMUNA GIUBEGA 2311 1878 23.05.2008 
118 COMUNA IZVOARE 1926 1478 10.06.2008 
119 COMUNA MAGLAVIT 5455 4361 22.05.2008 
120 COMUNA MOTATEI 7797 6449+1 22.05.2008 
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121 COMUNA POIANA MARE 11848 9590+3 21.05.2008 
122 COMUNA UNIREA 4110 3135 22.05.2008 
123 COMUNA VARTOP 1626 1379 09.06.2008 

TOTAL 614449   
URBAN 347301   

 
JUDEŢUL GALATI 

RURAL 267148   
124 MUNICIPIUL GALATI 293523 266589+96 21.05.2008 
125 ORAS BERESTI 3453 2960 23.05.2008 
126 ORAS TARGU BUJOR 7619 6116 13.05.2008 
127 COMUNA BRANISTEA 4125 3155 22.05.2008 
128 COMUNA INDEPENDENTA 4776 3827+2 22.05.2008 
129 COMUNA SENDRENI 3392 2750 22.05.2008 

TOTAL 283408   
URBAN 88347   

 
JUDEŢUL GIURGIU 

RURAL 195061   
130 ORAS BOLINTIN-VALE 12127 9722+1 26.05.2008 
131 COMUNA CALUGARENI 6270 4833 26.05.2008 
132 COMUNA SLOBOZIA 2536 2046+3 28.05.2008 

TOTAL 381643 
URBAN 179515 

 
JUDEŢUL GORJ 

RURAL 202128 

 

133 COMUNA ANINOASA 4088 3223 22.04.2008 
134 COMUNA BERLESTI 2381 1730 04.06.2008 
135 COMUNA HUREZANI 1781 1382 05.06.2007 
136 COMUNA LICURICI 2535 1909 05.06.2008 
137 COMUNA LOGRESTI 2960 2295+1 04.06.2008 
138 COMUNA PESTISANI 3841   
139 COMUNA PLOPSORU 6978 5038 22.04.2008 
140 COMUNA STEJARI 3076 2100 04.06.2008 
141 COMUNA STOINA 2543 1873 05.06.2008 

325611 
URBAN 143517 

 
JUDEŢUL HARGHITA 

RURAL 182094 

 

142 MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC 41971 35651+62 20.05.2008 
143 COMUNA COZMENI 2071 1602 20.05.2008 

TOTAL 472284 
URBAN 362732 

 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

RURAL 109552 

 

144 MUNICIPIUL BRAD 16122 14849+18 21.05.2008 
145 ORAS CALAN 12938 11539+6 20.05.2008 
146 ORAS SIMERIA 13719 12190+14 20.05.2008 
147 COMUNA BAIA DE CRIS 2871 2518+4 23.05.2008 
148 COMUNA BLAJENI 1331 1179 22.05.2008 
149 COMUNA BRETEA ROMANA 2929 2486+2 20.05.2008 
150 COMUNA BULZESTII DE SUS 323 284 22.05.2008 
151 COMUNA DENSUS 1624 1391+1 20.05.2008 
152 COMUNA RIBITA 1504 1290 22.05.2008 
153 COMUNA SARMIZEGETUSA 1324 1093+2 20.05.2008 
154 COMUNA TOTESTI 1932 1583 20.05.2008 
155 COMUNA VĂLISOARA 1351 1192 21.05.2008 
156 COMUNA VATA DE JOS 3965 3508 23.05.2008 

TOTAL 290563 
URBAN 133188 

 
JUDEŢUL IALOMITA 

RURAL 157375 

 

157 MUNICIPIUL SLOBOZIA 52313 45836+41 28.05.2008 
158 ORAS AMARA 7882 6645+5 29.05.2008 
159 ORAS CAZANESTI 3506 2942 29.05.2008 

TOTAL 825100 
URBAN 393389 

 
JUDEŢUL IASI 

RURAL 431711 
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160 MUNICIPIUL IASI 315214   
161 MUNICIPIUL PASCANI 42758   
162 ORAS HARLAU 11784   
163 ORAS PODU ILOAIEI 10162   
164 ORAS TARGU FRUMOS 13471   

298741   
URBAN 145207   

 
 

JUDEŢUL MEHEDINTI RURAL 153534   
165 COMUNA BUTOIESTI 3368 2515 16.04.2008 

TOTAL 581759 
URBAN 305318 

 
JUDEŢUL MURES 

RURAL 276441 

 

166 MUNICIPIUL TARGU MURES 145943 131101+192 22.05.2008 
566059   
URBAN 215952 

 
JUDEŢUL NEAMT 

RURAL 350107 
167 MUNICIPIUL ROMAN 69058 

 

168 ORAS BICAZ 8638 7523+3 10.06.2008 
169 ORAS TARGU NEAMT 20856   

TOTAL 475702 
URBAN 192862 

 
JUDEŢUL OLT 

RURAL 282840 

 

170 ORAS CORABIA 20052 16653+1 19.05.2008 
171 ORAS POTCOAVA 5970 4769 08.04.2008 
172 COMUNA BABICIU 2288 1876 11.06.2008 
173 COMUNA BRASTAVATU 4953 4107+1 19.05.2008 
174 COMUNA GURA PADINII 1916 1557 10.06.2008 
175 COMUNA IANCA 4232 3485 20.05.2008 
176 COMUNA ICOANA 2012 1729 08.04.2008 
177 COMUNA ORLEA 2702 2130 20.05.2008 
178 COMUNA SCARISOARA 3216 2464 11.06.2008 
179 COMUNA STEFAN CEL MARE 1962 1687 20.05.2008 
180 COMUNA TIA MARE 4838 3781+1 11.06.2008 
181 COMUNA URZICA 2366 2030 20.05.2008 
182 COMUNA VADASTRA 1641 1301 19.05.2008 
183 COMUNA VADASTRITA 3514 2921 20.05.2008 
184 COMUNA VISINA 3360 2685 19.05.2008 

TOTAL 821013 
URBAN 414872 

 
JUDEŢUL PRAHOVA 

RURAL 406141 

 

185 MUNICIPIUL PLOIESTI 230240 206749+273 21.05.2008 
186 ORAS AZUGA 5028 4328+3 05.06.2008 
187 ORAS BAICOI 19703 16618+3 04.06.2008 
188 ORAS BOLDESTI-SCAENI 11315 9463+1 04.06.2008 
189 ORAS BREAZA 17681 15098+13 05.06.2008 
190 ORAS MIZIL 16319 13329+1 22.05.2008 
191 ORAS PLOPENI 9582 8349+1 04.06.2008 
192 ORAS SINAIA 11935   
193 COMUNA BARCANESTI 9464 7541+2 21.05.2008 
194 COMUNA VALEA CALUGAREASCA 10467 8620+2 22.05.2008 

TOTAL 366270 
URBAN 174686 

 
JUDEŢUL SATU MARE 

RURAL 191584  

 

195 MUNICIPIUL SATU MARE 113688 107.652+137 30.05.2008 
TOTAL 423156 
URBAN 284974 

 
JUDEŢUL SIBIU 

RURAL 138182 

 

196 MUNICIPIUL SIBIU 154458 144040+645 26.05.2008 
197 COMUNA APOLDU DE JOS 1499 1157+3 26.05.2008 
 TOTAL 413064  
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URBAN 138971 JUDEŢUL TELEORMAN 
RURAL 274093 

198 MUNICIPIUL ALEXANDRIA 50847 46582+15 02.06.2008 
199 MUNICIPIUL ROSIORI DE VEDE 31255 29006+5 02.06.2008 
200 COMUNA MAVRODIN 2684 2264+1 28.05.2008 

TOTAL 666866 
URBAN 418541 

 
JUDEŢUL TIMIS 

RURAL 248325 

 

201 ORAS BUZIAS 7712 6993+9 22.04.2008 
202 ORAS CIACOVA 5006 4240+4 08.03.2008 
203 ORAS DETA 6531 6241+2 08.04.2008 
204 ORAS FAGET 7252 6198+2 22.04.2008 
205 COMUNA BANLOC 2805 2439+1 15.05.2008 
206 COMUNA BELINT 2744 2334 27.05.2008 
207 COMUNA BIRDA 1955 1627+1  
208 COMUNA COSTEIU 3714 3089++2 26.05.2008 
209 COMUNA CRICIOVA 1606 1299+1 05.06.2008 
210 COMUNA DENTA 3235 2623 15.05.2008 
211 COMUNA FIRDEA 1816 1580 05.06.2008 
212 COMUNA GIERA 1256 1114 15.05.2008 
213 COMUNA REMETEA MARE 3219 1754+1 27.05.2008 
214 COMUNA TRAIAN VUIA 2074 1764+1 05.06.2008 
215 COMUNA VICTOR VLAD DELAMARINA 2762 2230+3 26.05.2008 

TOTAL 250641 
URBAN 123470 

 
JUDEŢUL TULCEA 

RURAL 127171 

 

216 MUNICIPIUL TULCEA 92379 78892+332 19.05.2008 
217 ORAS ISACCEA 5341 4343+3 19.05.2008 
218 ORAS MACIN 11011 9669+4 20.05.2008 
219 COMUNA JIJILA 5808 4609+1 20.05.2008 
220 COMUNA LUNCAVITA 4612 3705 19.05.2008 
221 COMUNA SMARDAN 1108 930+1 20.05.2008 
222 COMUNA SOMOVA 4523 3608+1 19.05.2008 

TOTAL 392619 
URBAN 148247 

 
JUDEŢUL VRANCEA 

RURAL 244372 

 

223 MUNICIPIUL FOCSANI 99907 82070+36 08.05.2008 
224 MUNICIPIUL ADJUD 18505 16668+4 28.05.2008 
225 COMUNA DUMBRAVENI 4292 3480+1 11.06.2008 
226 COMUNA MAICANESTI 4906 4298+1 29.05.2008 
227 COMUNA MILCOVUL 3547 3011 12.06.2008 
228 COMUNA NANESTI 2465 2176 29.05.2008 
229 COMUNA PUFESTI 4314 3344 28.05.2008 
230 COMUNA VULTURU 8628 7122 29.05.2008 
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ANEXA NR. 3 
 

SITUAŢIA 
unităţilor administrativ-teritoriale monitorizate pe baza Listei de verificare din punct de 

vedere al logisticii electorale la alegerile parlamentare din anul 2008 (asigurarea 
fondurilor necesare, realizarea materialelor de logistică electorală, asigurarea sediilor 

pentru birourile electorale şi pentru secţiile de votare) 
 

Nr. crt. Unitatea administrativ - teritorială Nr. locuitori [1]  Nr. alegători [2]  Data control 
TOTAL  719844 
URBAN 329129 

 
JUDEŢUL BACAU 

RURAL 390715 

  

1 COMUNA ARDEOANI 2520 2053 02.10.2008 
2 COMUNA FARAONI 5554 3013 21.10.2008 
3 COMUNA GIOSENI 3600 2866  
4 COMUNA SCORŢENI 3146 2550  
5 COMUNA STRUGARI 2575 2037  
6 COMUNA TAMAŞI 3249 2186  

TOTAL  594131 
URBAN 298825 

 
JUDEŢUL BIHOR 

 RURAL 295306 

  

7 MUNICIPIUL ORADEA 205077 190702 06.11.2008 
8 COMUNA BIHARIA 3872 3444 27.10.2008 
9 COMUNA CEICA 3904 3030 16.10.2008 

10 COMUNA GIRISU DE CRIŞ 5690 2836 11.11.2008 
11 COMUNA HIDISELU DE SUS 3145 2502 16.10.2008 
12 COMUNA HUSASAU DE TINCA 2282 1723 28.10.2008 
13 COMUNA NOJORID 4532 3776 28.10.2008 
14 COMUNA OSORHEI 6151 4769 10.11.2008 
15 COMUNA SANMARTIN 8390 7186 16.10.2008 
16 COMUNA SANTANDREI 3978 3446 11.11.2008 
17 COMUNA TILEAGD 7098 5578 10.11.2008 
18 COMUNA TINCA 7682 6038 28.10.2008 
19 COMUNA TOBOLIU  1664 11.11.2008 

TOTAL  316689 
URBAN 116139 

 
JUDEŢUL BISTRITA-NASAUD 

RURAL 200550 

  

20 ORAŞUL BECLEAN 11369 9588 03.10 -10.10.2008 
21 ORAŞUL NĂSĂUD 10938 9466 03.10 -10.10.2008 

TOTAL  593928 
URBAN 440545 

 
JUDEŢUL BRAŞOV 

RURAL 153383 

  

22 MUNICIPIUL BRASOV 277945 256731 12.11.2008 
23 MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 38921 34932 16.10.2008 
24 MUNICIPIUL SĂCELE 31796 26047 09.10.2008 
25 ORAŞUL PREDEAL 5174 4571 01.10.2008 
26 ORAŞUL RÂŞNOV 16055 13893 02.10.2008 
27 ORAŞUL VICTORIA 9132 7845 20.11.2008 
28 ORAŞUL ZĂRNEŞTI 25832 21721 02.10.2008 
29 COMUNA FUNDATA 879 799  
30 COMUNA MÂNDRA 2961 2342 16.10.2008 
31 COMUNA MOECIU 4689 3831  
32 COMUNA PREJMER 8876 7367 10.10.2008 

                                                 
[1] Potrivit Institutului Naţional de Statistică 
[2] Potrivit Centrului Naţional de Administrarea a Bazelor de Date privind Evidenţa Populaţiei şi Oficiului Român de Imigrări 
(pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene – a 2-a cifră după semnul „+”) 
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33 

COMUNA TĂRLUNGENI 7996 5914 09.10.2008 

34 COMUNA UCEA 2216 1790 20.11.2008 
TOTAL  365628 
URBAN 237922 

 
JUDEŢUL BRĂILA 

RURAL 127706 

  

35 MUNICIPIUL BRAILA 215316 192343  
36 ORAŞUL FĂUREI 4114 3613  
37 ORAŞUL INSURĂŢEI 7265 6025  
38 COMUNA CAZASU 3145 2531  
39 COMUNA MIRCEA VODA 3498 2773  
40 COMUNA TUDOR VLADIMIRESCU 2124 1864  
41 COMUNA VIZIRU 6090 4991  

TOTAL  488763 
URBAN 202090 

 
JUDEŢUL BUZĂU 

RURAL 286673 

  

42 MUNICIPIUL BUZAU 134619 119781  
43 COMUNA MĂRĂCINENI 7901 4722  
44 COMUNA SĂPOCA 3219 2787  
45 COMUNA VERNEŞTI 8880 7136  

TOTAL  327579 
URBAN 184693 

 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

RURAL 142886 

  

46 ORASUL ORAVIŢA 13154 11623  
47 COMUNA BĂUŢAR 2713 2217  
48 COMUNA BREBU 1049 1010  
49 COMUNA CIUCHICI 1057 920  
50 COMUNA  CTIN. DAICOVICIU 2955 2243  
51 COMUNA FOROTIC 1827 1450  
52 COMUNA  GORUIA 901 722  
53 COMUNA  GLIMBOCA 1866 1488  
54 COMUNA  GRĂDINARI 2161 1680  
55 COMUNA LUPAC 2975 2316  
56 COMUNA NAIDĂŞ 1178 940  
57 COMUNA OBREJA 3454 2571  
58 COMUNA PĂLTINIŞ 2561 2034  
59 COMUNA RĂCĂŞDIA 2053 1652  
60 COMUNA SACU 1608 1276  
61 COMUNA TICVANIU MARE 2002 1441  
62 COMUNA VĂRĂDIA 1618 1178  
63 COMUNA VRANI 1171 863  
64 COMUNA ZĂVOI 3948 3302  

TOTAL  692316 
URBAN 464377 

 
JUDEŢUL CLUJ 

RURAL 227939 

  

65 MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA 310243 273172 05.11.2008 
66 ORAŞUL HUEDIN 9658 7785  
67 COMUNA AGHIREŞU 7156 6054 19.11.2008 
68 COMUNA ASCHILEU 1755 1406 15.10.2008 
69 COMUNA CAPASU MARE 3475 2909 19.11.2008 
70 COMUNA CEANU MARE 4229 3449 11.11.2008 
71 COMUNA FELEACU 3622 3105 11.11.2008 
72 COMUNA FLOREŞTI 8605 7728 03.10.2008 
73 COMUNA GÂRBĂU 2622 2048 19.11.2008 
74 COMUNA GILĂU 8246 6307 03.10.2008 
75 COMUNA IZVORUL CRIŞULUI 1628 1332 03.10.2008 
76 COMUNA TURENI 2521 2004  
77 COMUNA VULTURENI 1425 1205  

TOTAL  718330  
JUDEŢUL CONSTANTA URBAN 505937 
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RURAL 212393 
78 MUNICIPIUL CONSTANTA 304279 278889  
79 MUNICIPIUL MEDGIDIA 44270 39179  
80 ORAŞUL CERNAVODĂ 18595 16077  
81 ORASUL HÂRŞOVA 10454 8889  
82 ORAŞUL NĂVODARI 34936 32452  
83 ORAŞUL OVIDIU 13929 12030  

TOTAL  223364 
URBAN 111967 

 
JUDEŢUL COVASNA 

RURAL 111397 

  

84 MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE 61704 55966 10.11.2008 
85 MUNICIPIUL  TÂRGU SECUIESC 20128 17650 08.10.2008 
86 ORAŞUL  BARAOLT 9606 7954 15.10.2008 
87 ORAŞUL  COVASNA 11511 8289 23.10.2008 
88 COMUNA  BĂŢANI 4604 3513 15.10.2008 
89 COMUNA  BRATEŞ 1524 1261 23.10.2008 
90 COMUNA  ILIENI 1977 1568 20.11.2008 
91 COMUNA  MOACŞA 1219 417 08.10.2008 
92 COMUNA  VĂLCELE 4084 2605 20.11.2008 

TOTAL  533330 
URBAN 166235 

 
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

RURAL 367095 

  

93 ORAŞUL RĂCARI 6657 5331  
94 ORAŞUL TITU 10248 8607  
95 COMUNA BARBULETU 2086 2015  
96 COMUNA BRANISTEA 4410 3583  
97 COMUNA BREZOAELE 3671 3059  
98 COMUNA BUCIUMENI 4697 3951  
99 COMUNA COBIA 3194 2667  

100 COMUNA CORBII MARI 8337 5974  
101 COMUNA CORNATELU 1578 1217  
102 COMUNA  COSTEŞTI VALE 3467 2677  
103 COMUNA DOBRA 3766 3003  
104 COMUNA DRAGOMIREŞTI 8493 6727  
105 COMUNA GURA FOII 2263 1920  
106 COMUNA HULUBEŞTI 3426 2630  
107 COMUNA IEDERA 4033 3144  
108 COMUNA LUDESTI 5210 3780  
109 COMUNA ODOBEŞTI 4986 3957  
110 COMUNA PETRESTI 5979 4798  
111 COMUNA PIETRARI 2746 1978  
112 COMUNA PIETROŞIŢA 3310 2789  
113 COMUNA POTLOGI 8292 6242  
114 COMUNA RASCAETI 2322 1778  
115 COMUNA SLOBOZIA MOARA 2285 1679  
116 COMUNA TĂRTĂŞEŞTI 4994 3816  
117 COMUNA TATARANI 5501 4386  
118 COMUNA ULIEŞTI 4451 3443  
119 COMUNA VÂRFURI 1999 1647  
120 COMUNA VIŞINA 4205 3358  

TOTAL  712187 
URBAN 382108 

 
JUDEŢ DOLJ 

RURAL 330079 

  

121 COMUNA AMĂRĂŞTI DE JOS 5774 4437  
122 COMUNA  AMĂRĂŞTI DE SUS 1564 1434  
123 COMUNA APELE VII 2295 1862 30.10.2008 
124 COMUNA BRATOVOEŞTI 3393 2761 08.10.2008 
125 COMUNA CALOPĂR 3890 2910 23.10.2008 
126 COMUNA CASTRANOVA 3519 2694 30.10.2008 
127 COMUNA CÂRCEA 1733 1396  
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128 COMUNA DANEŢI 6784 5304  
129 COMUNA DOBROTEŞTI 1962 1515  
130 COMUNA DRĂGOTESTI 2315 1813  
131 COMUNA GHINDENI 1802 1468  
132 COMUNA MALU MARE 3065 2534 08.10.2008 
133 COMUNA MÂRŞANI 4938 4019 30.10.2008 
134 COMUNA PODARI 6618 5163 23.10.2008 
135 COMUNA ROJIŞTEA 2531 1856 30.10.2008 
136 COMUNA TEASC 3249 2577 08.10.2008 
137 COMUNA ŢUGLUI 2831 2354 23.10.2008 

TOTAL  614449 
URBAN 347301 

 
JUDEŢUL GALATI 

RURAL 267148 

  

138 COMUNA BARCEA 6222 4783 06.11.2008 
139 COMUNA COSMEŞTI 6731 5476  
140 COMUNA MATCA 12151 9214  
141 COMUNA  UMBRĂREŞTI 7095 5614 06.11.2008 
142 COMUNA VALEA MARULUI 3755 3021  

TOTAL  381643 
URBAN 179515 

 
JUDEŢUL GORJ 

RURAL 202128 

  

143 COMUNA  DĂNEŞTI 3696 2982 12.11.2008 
144 COMUNA  DRĂGUŢEŞTI 5261 4086 26.11.2008 
145 COMUNA  MĂTĂSARI 5241 4239 26.11.2008 
146 COMUNA  SĂULEŞTI 2328 1930 18.11.2008 
147 COMUNA  TURBUREA 4653 3488 18.11.2008 
148 COMUNA  VLADIMIR 3361 2504 18.11.2008 

TOTAL  325611 
URBAN 143517 

 
JUDEŢUL HARGHITA 

RURAL 182094 

  

149 MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC 41971 35568 05.11.2008 
150 MUNICIPIUL ODORHEIUL SECUIESC 36320 32561 29.10.2008 
151 COMUNA SÂNMARTIN 2356 1769  
152 COMUNA TUŞNAD 2146 1742  

TOTAL  472284 
URBAN 362732 

 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

RURAL 109552 

  

153 COMUNA  BARU 2926 2332  
154 COMUNA BĂCIA 1832 1499  
155 COMUNA  BĂIŢA 3917 3270 06-10.10.08 
156 COMUNA  BĂNIŢA 1304 990  
157 COMUNA  BERIU 3196 2697 06-10.10.08 
158 COMUNA  BOŞOROD 2053 1680 06-10.10.08 
159 COMUNA  BUCUREŞCI 1748 1514 06-10.10.08 
160 COMUNA  BURJUC 916 762 06-10.10.08 
161 COMUNA  CERBĂL 557 489 06-10.10.08 
162 COMUNA  CERTEJU DE SUS 3327 2709 06-10.10.08 
163 COMUNA  CRISCIOR 4189 3532 06-10.10.08 
164 COMUNA  DOBRA 3406 2892  
165 COMUNA  Gral. BERTHELOT 987 833  
166 COMUNA GHELARI 2218 1946 06-10.10.08 
167 COMUNA GURASADA 1622 1391 06-10.10.08 
168 COMUNA HĂRĂU 2027 1695 06-10.10.08 
169 COMUNA  LĂPUGIU DE JOS 1609 1205  
170 COMUNA LELESE 427 373  
171 COMUNA  LUNCA CERNII 931 860  
172 COMUNA LUNCOIU DE JOS 1956 1614 06-10.10.08 
173 COMUNA MARTINEŞTI 982 857 06-10.10.08 
174 COMUNA PEŞTIŞU MIC 1205 1003  
175 COMUNA PUI 4475 3642  
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176 COMUNA RÂU DE MORI 3264 2683  
177 COMUNA  RĂCHITOVA 1360 1198  
178 COMUNA ROMOS 2855 2364 06-10.10.08 
179 COMUNA SĂLAŞU DE SUS 2494 2156  
180 COMUNA SÂNMARIA ORLEA 3346 2624 06-10.10.08 
181 TELIUCU INFERIOR 2479 2168  
182 TOPLIŢA 806 737  
183 TURDAŞ 1952 1680 06-10.10.08 
184 VORŢA 1002 826 06-10.10.08 
185 ZAM 1787 1595 06-10.10.08 

TOTAL  825100 
URBAN 393389 

 
JUDEŢUL IASI 

RURAL 431711 

  

186 MUNICIPIUL IASI 315214 278677  
187 COMUNA BĂLŢAŢI 5220 3923 14.10.2008 
188 COMUNA LUNGANI 5556 3639  
189 COMUNA VOINEŞTI 6907 4708 04.11.2008 

TOTAL  513000 
URBAN 301749 

 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

RURAL 211251 

  

190 COMUNA GARDANI 1624 1114  
191 COMUNA RUSCOVA 5190 4209  

TOTAL  581759 
URBAN  305318  

 
JUDEŢUL MUREŞ 

RURAL  276441 

  

192 MUNICIPIUL SIGHIŞOARA 32570 30091 22.10.2008 
193 MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 145943 130911 11.11.2008 
194 COMUNA BĂLĂUŞERI 5027 4033  
195 COMUNA NADEŞ 2504 2160  
196 COMUNA ZAGĂR 1235 1023 22.10.2008 

TOTAL  566059 
URBAN 215952 

 
JUDEŢUL NEAMT 

RURAL 350107 

  

197 MUNICIPIUL ROMAN 69058 63059 20.11.2008 
198 MUNICIPIUL PIATRA NEAMT 108085 101173  
199 COMUNA CORDUN 7558 5940  
200 COMUNA DOCHIA 2647 1980  
201 COMUNA DULCEŞTI 2659 2261  
202 COMUNA GĂDINŢI 2621 1926 20.11.2008 
203 COMUNA GHERĂIEŞTI 6576 5128 06.11.2008 
204 COMUNA ICUŞEŞTI 4647 3669 18.11.2008 
205 COMUNA ION CREANGA 5775 4596 18.11.2008 
206 COMUNA MĂRGINENI 4133 3216  
207 COMUNA PIATRA ŞOIMULUI 8395 6659  
208 COMUNA REDIU 5283 4334  
209 COMUNA SĂBĂOANI 11318 8974 06.11.2008 
210 COMUNA TRIFEŞTI 5235 4181 09.10.2008 

TOTAL  475702 
URBAN 192862 

 
JUDEŢUL OLT 

RURAL 282840 

  

211 COMUNA BALDOVINESTI 902 982  
212 COMUNA BOBICEŞTI 3390 2752 07.10.2008 
213 COMUNA BUCINIŞU 2172 1768 13.11.2008 
214 COMUNA CĂLUI 1899 1446 07.10.2008 
215 COMUNA DOBREŢU 1328 1102 07.10.2008 
216 COMUNA DOBRUN 1463 1290 09.10.2008 
217 COMUNA GĂVĂNEŞTI 2245 1685  
218 COMUNA IPOTEŞTI 1508 1222 19.11.2008 
219 COMUNA MILCOV 1735 1185 19.11.2008 
220 COMUNA OSICA DE JOS 1691 1300 09.10.2008 
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221 COMUNA REDEA 2970 2525 13.11.2008 
222 COMUNA SLĂTIOARA 2724 2082 19.11.2008 
223 COMUNA ŞOPĂRLIŢA 1571 1122 09.10.2008 
224 COMUNA VULPENI 2636 2023  

TOTAL  821013 
URBAN 414872 

 
JUDEŢUL PRAHOVA 

RURAL 406141 

  

225 COMUNA ARICESTII RAHTIVENI 8334 6627  
226 COMUNA COCORASTII COLT 3152 2470  
227 COMUNA FILIPEŞTII DE PĂDURE 10302 8478  
228 COMUNA FILIPEŞTII DE TÂRG 8146 6522  
229 COMUNA FLOREŞTI 7610 6274  
230 COMUNA SIRNA 5198 4226  

TOTAL  366270 
URBAN 174686 

 
JUDEŢUL SATU MARE 

RURAL 191584  

  

231 MUNICIPIUL CAREI 22611 21766 09.10.2008 
232 ORAŞUL ARDUD 6825 5428 03.10-10.10.2008 
233 ORAŞUL LIVADA 7026 5574 10.10.2008 
234 ORAŞUL NEGREŞTI OAŞ 15057 13594 10.10.2008 
235 ORAŞUL TASNAD 9479 8053 09.10.2008 

TOTAL  243157 
URBAN 99353 

 
JUDEŢUL SĂLAJ 

RURAL 143804 

  

236 COMUNA HIDA 2966 2417 20.11.2008 
237 COMUNA SANMIHAIU ALMASULUI 1777 1400  
238 COMUNA ZIMBOR 1135 937 20.11.2008 

TOTAL  423156 
URBAN 284974 

 
JUDEŢUL SIBIU 

RURAL 138182 

  

239 MUNICIPIUL SIBIU 154458 144295 19.11.2008 
TOTAL  705878 
URBAN 302897 

 
JUDEŢUL SUCEAVA 

RURAL 402981 

  

240 ORAŞUL LITENI 10182 7627  
241 COMUNA UDESTI 7638 5677  

413064 
URBAN 138971 

 
JUDEŢUL TELEORMAN 

RURAL 274093 

  

242 MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE 29768 27384  
243 COMUNA BUJORENI 1115 914  
244 COMUNA BUZEŞTI 4488 3645  
245 COMUNA DRĂGĂNESTI VLASCA 4353 3796  
246 COMUNA IZLAZ  5857 4828  
247 COMUNA NANOV 3608 3104  
248 COMUNA MĂGURA 2981 2530  
249 COMUNA VITĂNEŞTI 2903 2475  

TOTAL  666866 
URBAN 418541 

 
JUDEŢUL TIMIS 

RURAL 248325 

  

250 ORAŞUL JIMBOLIA 11747 11101 03-07.11.08 
251 ORAŞUL SÂNNICOLAU MARE 13282 12100  
252 COMUNA BALINT 1656 1357 29.09-03.10.2008 
253 COMUNA BARA 270 269 29.09-03.10.2008 
254 COMUNA BEBA VECHE 1606 1318 27-31.10.08 
255 COMUNA BECICHERECU MIC 2589 2328 03-07.11.08 
256 COMUNA BETHAUSEN 2846 2283 29.09-03.10.2008 
257 COMUNA BILED 3614 3224 27-31.10.08 
258 COMUNA BOGDA 418 392 29.09-03.10.2008 
259 COMUNA BOLDUR 2246 1985 17-21.11.08 
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260 COMUNA BRESTOVAŢ 708 593 17-21.11.08 
261 COMUNA CĂRPINIŞ 5118 4280 29.09-03.10.2008 
262 COMUNA CENAD 4516 3850 27-31.10.08 
263 COMUNA CENEI 2808 2530 29.09-03.10.2008 
264 COMUNA CHEVEREŞU MARE 1971 1624 17-21.11.08 
265 COMUNA COMLOŞU MARE 5035 4164 03-07.11.08 
266 COMUNA CRICIOVA  1606 1309  
267 COMUNA CURTEA  1247 1089 29.09-03.10.2008 
268 COMUNA DAROVA 2995 2583 17-21.11.08 
269 COMUNA DUDEŞTI VECHI 4411 3839 27-31.10.08 
270 COMUNA DUMBRAVA 2741 2225 29.09-03.10.2008 
271 COMUNA GĂVOJDIA 2851 2356 29.09-03.10.2008 
272 COMUNA GIARMATA 5869 5161 17-21.11.08 
273 COMUNA GIROC 4725 4465 17-21.11.08 
274 COMUNA GOTTLOB 2262 2143 03-07.11.08 

275 COMUNA IECEA MARE 2456 2072 03-07.11.08 
276 COMUNA LENAUHEIM 5796 4927 03-07.11.08 
277 COMUNA LOVRIN 3669 3362 27-31.10.08 
278 COMUNA MARGINA 2363 1951 29.09-03.10.2008 
279 COMUNA MAŞLOC 2207 1952 29.09-03.10.2008 
280 COMUNA MĂNĂŞTIUR 1706 1358 29.09-03.10.2008 
281 COMUNA MOŞNIŢA NOUĂ 4214 3925 17-21.11.08 
282 COMUNA NIŢCHIDORF 1570 1289 17-21.11.08 
283 COMUNA PERIAM 4349 3991 27-31.10.08 
284 COMUNA PESAC 2103 1678 03-07.11.08 
285 COMUNA PIETROASA 1107 821 29.09-03.10.2008 

286 COMUNA PIŞCHIA 2787 2415 29.09-03.10.2008 
287 COMUNA  RACOVIŢA 3057 2516 29.09-03.10.2008 
288 COMUNA SACOŞU TURCESC 2935 2468 17-21.11.08 
289 COMUNA SARAVALE 2552 2024 03-07.11.08 
290 COMUNA SATCHINEZ 4732 3844 03-07.11.08 
291 COMUNA SĂCĂLAZ 6716 5714 29.09-03.10.2008 
292 COMUNA SÂNPETRU MARE 3337 2728 27-31.10.08 
293 COMUNA SECAŞ 297 352 17-21.11.08 
294 COMUNA  ŞANDRA 2849 2361 03-07.11.08 
295 COMUNA TEREMIA MARE 4361 3687 27-31.10.08 
296 COMUNA TOMEŞTI 2244 1964 29.09-03.10.2008 
297 COMUNA TOMNATIC 3096 2906 03-07.11.08 
298 COMUNA TOPOLĂVĂTU MARE 2767 2258 29.09-03.10.2008 
299 COMUNA  TORMAC 2654 2225 17-21.11.08 
300 COMUNA ŞTIUCA 1804 1358 29.09-03.10.2008 
301 COMUNA VALCANI 1352 1114 27-31.10.08 
302 COMUNA VARIAŞ 6061 5098 27-31.10.08 

TOTAL  250641 
URBAN 123470 

 
JUDEŢUL TULCEA 

RURAL 127171 

  

303 ORAŞUL BABADAG 10146 8139 04.11.2008 
304 ORAŞUL SULINA  4593 3854  
305 COMUNA CARCALIU 3191 2916 18.11.2008 
306 COMUNA GRECI 5476 4445 18.11.2008 

TOTAL  455594 
URBAN 187792  

 
JUDEŢUL VASLUI 

RURAL 267802 

  

307 MUNICIPIUL VASLUI 70302 63656  
308 ORAŞUL NEGREŞTI 10232 7852  
309 COMUNA TODIREŞTI 3584 2563  

TOTAL  411576 
URBAN  186838 

 
JUDEŢUL VÂLCEA 

RURAL   224738 

  

310 COMUNA  DICULEŞTI 2105 1589 22.10.2008 
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311 COMUNA FĂUREŞTI 1607 1265 22.10.2008 
312 COMUNA GUŞOENI 1743 1443  
313 COMUNA LALOŞU 2633 2002 22.10.2008 
314 COMUNA MĂDULARI 1658 1403  
315 COMUNA SINEŞTI 2562 2013  
316 COMUNA ZATRENI 2696 2193  

TOTAL  392619 
URBAN 148247 

 
JUDEŢUL VRANCEA 

RURAL 244372 

  

317 MUNICIPIUL FOCSANI 99907 81979 23.10.2008 
318 ORAŞUL MĂRĂŞEŞTI 12559 9917  
319 COMUNA CÂMPINEANCA 3534 2935 23.10.2008 
320 COMUNA GUGEŞTI 6763 5457  
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ANEXA NR. 4 
 

MATERIALE DIN CARE ESTE CONFECŢIONATĂ LOGISTICA ŞI POSIBILITATEA DE 
REUTILIZARE NR 

C.E. 

CIRCUM. 
ELECTORAL
Ă(JUDEŢ) 

UNITATEA 
ADMINISTRATIV-
TERITORIALĂ CABINE % URNE FIXE % URNE MOBILE % 

CONDIŢII DE 
PĂSTRARE 

LOCAŢIE 
DEPOZITARE 
 
 

3 ARGEŞ  - PAL, PVC ŞI LEMN 80 PAL, PVC SI LEMN 80 PAL, PVC ŞI 
LEMN 80 CORESPUNZĂTO

ARE - 

4 BACĂU  - LEMN 70 PAL 70   CORESPUNZĂTO
ARE - 

5 BIHOR 
- 

- 85-
100 - 85-100 

PAL, PLACAJ, 
MATERIAL 
PLASTIC 

85-
100 

CORESPUNZĂTO
ARE - 

6 BISTRIŢA - 
NĂSĂUD 

- 
- 85-

100 - 85-100 
PAL, PLACAJ, 
MATERIAL 
PLASTIC 

85-
100 

CORESPUNZĂTO
ARE - 

7 BOTOŞANI - LEMN 65 PAL 65   CORESPUNZĂTO
ARE - 

8  BRAŞOV MUNICIPIUL 
BRASOV 

SCHELET METALIC SI 
PFL/PANZA 100 CARTON 100 CARTON 100 CORESPUNZĂTO

ARE - 

8 BRAŞOV MUNICIPIUL 
FĂGĂRAŞ 

SCHELET METALIC CU 
PERDELE 100 POLIESTER 100 CARTON 100 CORESPUNZĂTO

ARE - 

8 BRAŞOV MUNICIPIUL 
SĂCELE 

SCHELET METALIC ŞI 
POLICARBONAT 100 POLICARBONAT 100 POLICARBONA

T 100 CORESPUNZĂTO
ARE - 

8 
BRAŞOV ORAŞUL PREDEAL SCHELET METALIC ŞI 

PFL 100 
SCHELET 
ALUMINIU ŞI 
PLASTIC 

100 
SCHELET 
ALUMINIU ŞI 
PLASTIC 

100 CORESPUNZĂTO
ARE - 

8 BRAŞOV ORAŞUL RÂŞNOV PAL MELAMINAT 100 OSB (PAL F. 
REZISTENT) 100 OSB 100 CORESPUNZĂTO

ARE - 

8 
BRAŞOV ORAŞUL VICTORIA 

SCHELET METALIC ŞI 
PLACĂ AGLOMERATĂ 
(OSB) 

100 PAL MELAMINAT 100 PAL 
MELAMINAT 100 CORESPUNZĂTO

ARE 
- 
 

8 BRAŞOV ORAŞUL ZĂRNEŞTI SCHELET METALIC ŞI 
OSB 100 OSB 100 OSB 100 CORESPUNZĂTO

ARE - 

8 BRAŞOV COMUNA 
FUNDATA 

SCHELET LEMN ŞI 
PÂNZĂ 100 LEMN 100 LEMN 100 CORESPUNZĂTO

ARE - 

8 BRAŞOV COMUNA SCHELET LEMN ŞI OSB 100 OSB 100 OSB 100 CORESPUNZĂTO - 
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MOIECIU ARE 
8 BRAŞOV COMUNA 

MÂNDRA 
SCHELET METALIC ŞI 
PÂNZĂ 100 LEMN 100 LEMN 100 CORESPUNZĂTO

ARE - 

8 
BRAŞOV COMUNA 

PREJMER 
SCHELET METALIC CU 
PEREŢI DE LEMN 100 LEMN 100 CARTON 100 CORESPUNZĂTO

ARE 

- 
 
 

8 BRAŞOV COMUNA 
TĂRLUNGENI 

SCHELET LEMN ŞI 
PERDELE 100 LEMN 100 LEMN 100 CORESPUNZĂTO

ARE - 

8 
BRAŞOV COMUNA UCEA 

SCHELET 
METALIC/LEMN ŞI 
PERDELE 

100 PFL 100 PFL 100 CORESPUNZĂTO
ARE - 

9 BRĂILA MUNICIPIUL 
BRĂILA PAL ŞI PÂNZĂ 99 

POLICARBONAT 
SEMITRANSPAREN
T 

100 

POLICARBONA
T 
SEMITRANSPAR
ENT 

100 FOARTE BUNE 

SOCIETĂŢI 
DIN 
SUBORDINE
A 
CONSILIULUI 
LOCAL 

9 BRĂILA ORAŞ ÎNSURĂŢEI SCHELET METALIC ŞI 
PÂNZĂ 100 PLEXIGLAS, OSB 100 CARTON 0 CORESPUNZĂTO

ARE 
MAGAZIA 
PRIMĂRIEI 

9 BRĂILA ORAŞ FĂUREI OSB ŞI PÂNZĂ 90 OSB ŞI PÂNZĂ 90 OSB 90 FOARTE BUNE 
MAGAZIA 
CĂMINULUI 
CULTURAL 

9 BRĂILA COMUNA VIZIRU SCHELET METALIC, 
LEMN ŞI PÂNZĂ 90 PAL ÎMBRĂCAT ÎN 

PÂNZĂ 100 LEMN 100 SATISFĂCĂTOAR
E 

MAGAZIA 
PRIMĂRIEI 

9 BRĂILA COMUNA 
T.VLADIMIRESCU PAL ŞI PÂNZĂ 100 PAL MELAMINAT 100 CARTON 0 CORESPUNZĂTO

ARE 

SEDIUL 
SECŢIEI DE 
VOTARE 

9 BRĂILA COMUNA CAZASU PAL ŞI PÂNZĂ 90 PAL 90 CARTON 0 CORESPUNZĂTO
ARE 

MAGAZIILE 
ŞCOLILOR 

9 BRĂILA COMUNA MIRCEA 
VODĂ OSB ŞI PÂNZĂ 90 OSB 100 CARTON 0 SATISFĂCĂTOAR

E 
MAGAZIA 
PRIMĂRIEI 

10  BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU SCHELET METALIC ŞI 
PLACAJ 90 

POLICARBONAT 
SEMITRANSPAREN
T CU RAMĂ DE 
INOX 

99 

POLICARBONA
T 
SEMITRANSPAR
ENT CU RAMĂ 
DE INOX 

99 FOARTE BUNE 
CANTINA DE 
AJUTOR 
SOCIAL 

10 BUZĂU COMUNA PAL ŞI PÂNZĂ 80 PAL MELAMINAT 100 PLACAJ 100 CORESPUNZĂTO MAGAZIILE 
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MĂRĂCINENI ARE ŞCOLILOR 
10 BUZĂU COMUNA 

SĂPOCA METAL ŞI PÂNZĂ 90 PAL 100 PAL 100 CORESPUNZĂTO
ARE 

MAGAZIA 
PRIMĂRIEI 

10 BUZĂU COMUNA 
VERNEŞTI ÎN CURS DE CONFECŢIONARE 

12 CĂLĂRAŞI  PAL, PVC SI 
LEMN 80 PAL, PVC SI LEMN 80 PAL, PVC SI 

LEMN 80 - - 

13 CLUJ  NU E PRECIZAT 85-100 NU E PRECIZAT 85-100  85-
100 - - 

14  CONSTANŢ
A 

MUNICIPIUL 
CONSTANŢA 

RAME DIN 
LEMN, PFL, 
PÂNZĂ 

90 PAL HIDROFUGAT 85 PAL 
HIDROFUGAT 85 SATISFĂCĂTOAR

E 

FOSTĂ 
FERMĂ 
AGRICOLĂ – 
LOCALITATE
A AGIGEA 

14 CONSTANŢ
A 

MUNICIPIUL 
MEDGIDIA PAL 90 PAL ŞI PÂNZĂ 90 PAL 90 CORESPUNZĂTO

ARE 

MAGAZIA 
COMPLEXUL
UI SPORTIV 

14 
CONSTANŢ
A 

ORAŞ 
CERNAVODĂ LEMN ŞI PÂNZĂ 90 PLACAJ 90 PLACAJ 90 CORESPUNZĂTO

ARE 

MAGAZIA 
GOSPODĂRI
EI 
COMUNALE 

14 
CONSTANŢ
A ORAŞ HÂRŞOVA LEMN ŞI PÂNZĂ 98 LEMN 100 LEMN 100 CORESPUNZĂTO

ARE 

DIRECŢIA 
PUBLICĂ 
CONFORT 
URBAN 

14 CONSTANŢ
A ORAŞ NĂVODARI LEMN, PLACAJ, 

PÂNZĂ 100 PFL 100 PFL 100 CORESPUNZĂTO
ARE 

MAGAZIA 
PRIMĂRIEI 

15  COVASNA 
MUNICIPIUL 
SFÂNTU 
GHEORGHE 

SCHELET 
METALIC CU 
PETEŢI 
DESPĂRŢITORI 
DIN LEMN ŞI 
PERDELE 

100 CARTON DE 
UNICĂ FOLOSINŢĂ 100 

CARTON DE 
UNICĂ 
FOLOSINŢĂ 

100 CORESPUNZĂTO
ARE - 

15 COVASNA MUNICIPIUL 
TÂRGU SECUIESC 

SCHELET LEMN ŞI 
PFL 100 LEMN/PFL 100 PFL 100 CORESPUNZĂTO

ARE - 

15 COVASNA ORAŞUL BARAOLT PAL PRESAT 100 CARTON 100 CARTON 100 CORESPUNZĂTO
ARE - 
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COVASNA ORAŞUL 
COVASNA 

SCHELET LEMN ŞI 
PERDELE 100 LEMN 100 LEMN 100 CORESPUNZĂTO

ARE - 

15 COVASNA COMUNA BĂŢANI LEMN ŞI 
PERDELE 100 LEMN ŞI CARTON 100 LEMN ŞI 

CARTON 100 CORESPUNZĂTO
ARE - 

15 COVASNA COMUNA 
MOACŞA 

LEMN ŞI 
PERDELE 100 LEMN 100 LEMN 100 CORESPUNZĂTO

ARE - 

15 
COVASNA COMUNA ILIENI 

SCHELET DE 
LEMN ŞI 
PERDELE 

100 CARTON 100 CARTON 100 CORESPUNZĂTO
ARE - 

15 

COVASNA COMUNA 
VÂLCELE 

SCHELET DE 
LEMN CU PEREŢI 
DESPĂRŢITORI 
DIN PFL ŞI 
PERDELE 

100 PFL PLACAJ 100 LEMN 100 CORESPUNZĂTO
ARE - 

15 
COVASNA COMUNA BRATEŞ 

SCHELET DE 
LEMN ŞI 
PERDELE 

100 LEMN 100 LEMN 100 
 

CORESPUNZĂTO
ARE - 

16 DÂMBOVIŢ
A  PAL, PVC SI 

LEMN 80 PAL, PVC SI LEMN 80 PAL, PVC SI 
LEMN 80  - 

17 DOLJ  COMUNA MALU 
MARE PAL-METAL 100 TABLA 100 TABLA 100 CORESPUNZĂTO

ARE 
MAGAZIA 
PRIMĂRIEI 

17 
DOLJ COMUNA TEASC LEMN -PAL 80 PAL 100 CARTON 100 CORESPUNZĂTO

ARE 

SEDIIUL 
SECŢIEI DE 
VOTARE 

17 DOLJ COMUNA 
BRATOVOIEŞTI LEMN -PAL 100 PLACAJ 100 CARTON 100 CORESPUNZĂTO

ARE 
MAGAZIE 
ŞCOALĂ 

17 DOLJ COMUNA 
CALOPĂR LEMN 95 LEMN 95 LEMN 95 CORESPUNZĂTO

ARE 
MAGAZIA 
PRIMĂRIEI 

17 
DOLJ COMUNA ŢUGLUI LEMN 95 PLACAJ 95 CARTON 95 CORESPUNZĂTO

ARE 

SEDIUL 
SECŢIEI DE 
VOTARE 

17 DOLJ COMUNA PODARI METAL 95 PLASTIC 95 CARTON 80 CORESPUNZĂTO
ARE 

MAGAZIA 
PRIMĂRIEI 

17 
DOLJ COMUNA 

DOBREŞTI LEMN 90 PAL 100 PAL 100 CORESPUNZĂTO
ARE 

SEDIUL 
SECŢIEI DE 
VOTARE 

17 DOLJ COMUNA DĂNEŢI TABLĂ 100 TABLĂ 100 CARTON 100 CORESPUNZĂTO MAGAZIA 
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ARE PRIMĂRIEI 
17 

DOLJ COMUNA 
ROJIŞTEA LEMN 100 PAL 100 PAL 100 CORESPUNZĂTO

ARE 

MAGAZ 
CEREALCO
M 

17 
DOLJ COMUNA APELE 

VII PAL 100 PAL 100 TABLĂ 100 CORESPUNZĂTO
ARE 

SEDIUL 
SECŢIEI DE 
VOTARE 

17 DOLJ COMUNA 
MÂRŞANI LEMN 100 PLACAJ 100 PLACAJ 100  MAGAZIA 

PRIMĂRIEI 
17 

DOLJ COMUNA 
CASTRANOVA METAL - PAL 100 PAL 100 LEMN 100 CORESPUNZĂTO

ARE 

SEDIUL 
SECŢIEI DE 
VOTARE 

17 
DOLJ COMUNA DIOŞTI PAL 90 PAL 100 PAL 100 CORESPUNZĂTO

ARE 

SEDIUL 
SECŢIEI DE 
VOTARE 

17 
DOLJ COMUNA 

CÂRCEA TABLA 100 TABLA 100 PAL 100 CORESPUNZĂTO
ARE 

SEDIUL 
SECŢIEI DE 
VOTARE 

17 
DOLJ COMUNA 

GHINDENI METAL-PAL 100 PAL 100 PAL 100 CORESPUNZĂTO
ARE 

SEDIUL 
SECŢIEI DE 
VOTARE 

17 DOLJ COMUNA 
DOBRETEŞTI LEMN 100 LEMN 100 CARTON 100 CORESPUNZĂTO

ARE 
MAGAZIA 
PRIMĂRIEI 

17 
DOLJ COMUNA CELARU LEMN 100 LEMN 100 LEMN 100 CORESPUNZĂTO

ARE 

SEDIUL 
SECŢIEI DE 
VOTARE 

17 
DOLJ COMUNA 

AMĂRĂŞTII DE SUS LEMN 100 LEMN 100 LEMN 100 CORESPUNZĂTO
ARE 

SEDIUL 
SECŢIEI DE 
VOTARE 

17 
DOLJ COMUNA 

AMĂRĂŞTII DE JOS LEMN 90 LEMN 80 CARTON 100 CORESPUNZĂTO
ARE 

SEDIUL 
SECŢIEI DE 
VOTARE 

18 GALAŢI COMUNA BARCEA PAL ŞI SCHELET 
METALIC 95 PAL 100 PAL 100 CORESPUNZĂTO

ARE 

MAGAZIA 
PRIMĂRIEI 
 

18 GALAŢI COMUNA 
COSMEŞTI LEMN ŞI PAL 100 LEMN ŞI PAL 100 LEMN ŞI PAL 100 CORESPUNZĂTO

ARE 
SEDIUL 
SECŢŢILOR 
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DE VOTARE 
18 GALAŢI COMUNA VALEA 

MĂRULUI PAL ŞI PÂNZĂ 100 PAL 100 PAL 100 CORESPUNZĂTO
ARE 

MAGAZIA 
PRIMĂRIEI 

18 GALAŢI COMUNA 
UMBRĂREŞTI PAL 60 PAL 100 PAL 100 CORESPUNZĂTO

ARE 
CĂMIN 
CULTURAL 

18 
GALAŢI COMUNA MATCA 

 LEMN ŞI PÂNZĂ 95 LEMN 100 LEMN 70 CORESPUNZĂTO
ARE 

MAGAZIILE 
PRIMĂRIEI ŞI 
A ŞCOLILOR 

18 GALAŢI SUHURLUI LEMN ŞI PÂNZĂ 100 LEMN ŞI PÂNZĂ 100 LEMN ŞI PÂNZĂ 100 CORESPUNZĂTO
ARE 

MAGAZIA 
PRIMĂRIEI 

19 GIURGIU - PAL, PVC SI 
LEMN 80 PAL, PVC SI LEMN 80 PAL, PVC SI 

LEMN 80 - - 

20 GORJ  COMUNA DĂNEŞTI LEMN 100 LEMN 100 PLASTIC SI 
CARTON 100 CORESPUNZĂTO

ARE 

MAGAZIA 
PRIMĂRIEI SI 
SEDII SECŢII 
DE VOTARE 

20 
GORJ COMUNA 

DRĂGUŢEŞTI LEMN-METAL 100 PAL 100 CARTON 100 CORESPUNZĂTO
ARE 

SEDIUL 
SECŢIEI DE 
VOTARE 

20 
GORJ COMUNA 

SĂULEŞTI PAL 70 LEMN 70 CARTON 100 CORESPUNZĂTO
ARE 

SEDIUL 
SECŢIEI DE 
VOTARE 

20 
GORJ COMUNA 

TURBUREA PAL 90 PAL 80 CARTON 100 CORESPUNZĂTO
ARE 

SEDIUL 
SECŢIEI DE 
VOTARE 

20 
GORJ COMUNA 

VLADIMIR PAL 90 PAL 90 PLASTIC 100 CORESPUNZĂTO
ARE 

SEDIUL 
SECŢIEI DE 
VOTARE 

20 GORJ COMUNA 
MĂTĂSARI METAL 98 PLASTIC-METAL 98 PLASTIC-METAL 98 CORESPUNZĂTO

ARE 
MAGAZIA 
PRIMĂRIEI 

20 GORJ COMUNA 
DRĂGOTEŞTI PAL 95 PAL 95 PAL 95 CORESPUNZĂTO

ARE 
MAGAZIA 
PRIMĂRIEI 

21  HARGHITA MUNICIPIUL 
MIERCUREA CIUC 

SCHELET DE 
LEMN ŞI 
PERDELE 

100 CARTON DE 
UNICĂ FOLOSINŢĂ 100 LEMN 100 CORESPUNZĂTO

ARE 

- 
 
 

21 HARGHITA MUNICIPIUL 
ODORHEIUL 

SCHELET 
METALIC CU 100 LEMN 100 LEMN 100 CORESPUNZĂTO

ARE - 
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SECUIESC PEREŢI 
DESPĂRŢITORI 
DE LEMN ŞI 
PERDELE 
 

21 HARGHITA COMUNA TUŞNAD SCHELET LEMN ŞI 
PERDELE 100 LEMN 100 LEMN 100 CORESPUNZĂTO

ARE - 

21 HARGHITA COMUNA 
SÂNMARTIN 

SCHELET LEMN ŞI 
PERDELE 100 LEMN 100 LEMN 100 CORESPUNZĂTO

ARE - 

23 IALOMIŢA - PAL, PVC SI 
LEMN 80 PAL, PVC SI LEMN 80 PAL, PVC SI 

LEMN 80 - - 

24 IAŞI - LEMN 60 PAL 60   - - 

26 MARAMUR
EŞ - - 85-100 - 85-100 - 85-

100 - - 

28  MUREŞ MUNICIPIUL 
TÂRGU MUREŞ 

SCHELET 
METALIC ŞI 
PERDELE 

100 LEMN/PLACAJ 100 LEMN/PLACAJ(
PFL) 100 CORESPUNZĂTO

ARE - 

28 
MUREŞ MUNICIPIUL 

SIGHIŞOARA 

SCHELET DE 
LEMN ŞI 
PERDELE 

100 LEMN 100 LEMN 100 CORESPUNZĂTO
ARE - 

28 
MUREŞ COMUNA NADEŞ 

SCHELET 
METALICŞI 
PERDELE 

100 POLICARBONAT 
MAT 100 LEMN 100 CORESPUNZĂTO

ARE - 

28 

MUREŞ COMUNA 
BĂLĂUŞERI 

SCHLET DE LEMN 
CU PERETE 
DESPĂRŢITOR 
DIN LEMN ŞI 
PERDELE 

100 CARTON SPECIAL 100 LEMN 100 CORESPUNZĂTO
ARE - 

28 
MUREŞ COMUNA ZAGĂR 

SCHELET 
METALIC ŞI 
PERDELE 

100 LEMN 100 LEMN 100 CORESPUNZĂTO
ARE - 

29 NEAMŢ - LEMN 60 PAL 60 - -  - 

30 OLT  COMUNA 
DOBREŢU PAL-LEMN 80 POLICARBONAT 100 CARTON 70 CORESPUNZĂTO

ARE 
MAGAZIA 
PRIMĂRIEI 

30 OLT COMUNA CĂLUI PAL-LEMN 70 POLICARBONAT 100 CARTON 100 CORESPUNZĂTO
ARE 

MAGAZIA 
PRIMĂRIEI 

30 OLT COMUNA METAL - PAL 95 POLICARBONAT 100 CARTON 80 CORESPUNZĂTO MAGAZIA 
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BOBICEŞTI ARE PRIMĂRIEI 
30 OLT COMUNA OSICA 

DE JOS PLASTIC 100 PLASTIC-METAL 100 CARTON 100 CORESPUNZĂTO
ARE 

SEDIUL 
SECŢIEI DE 
VOTARE 

30 OLT COMUNA 
ŞOPÂRLIŢA PAL-LEMN 100 POLICARBONAT 100 CARTON 100 CORESPUNZĂTO

ARE 
CĂMIN 
CULTURAL 

30 OLT COMUNA 
BALDOVINEŞTI LEMN 75 PLASTIC 90 CARTON 50 CORESPUNZĂTO

ARE 

SEDIUL 
SECŢIEI DE 
VOTARE 

30 OLT COMUNA 
GĂVĂNEŞTI PAL 70 PAL 70 CARTON 10 CORESPUNZĂTO

ARE 
MAGAZIA 
PRIMĂRIEI 

30 OLT COMUNA VULPENI PAL 100 PLASTIC-METAL 90 LEMN 90 CORESPUNZĂTO
ARE 

MAGAZIA 
PRIMĂRIEI 

30 OLT COMUNA 
BUCINIŞU LEMN 70 LEMN 80 LEMN 80 CORESPUNZĂTO

ARE 
MAGAZIA 
PRIMĂRIEI 

30 OLT 
COMUNA REDEA LEMN 70 LEMN 70 CARTON 100 CORESPUNZĂTO

ARE 

SEDIUL 
SECŢIEI DE 
VOTARE 

30 OLT COMUNA 
SLĂTIOARA METAL 100 POLICARBONAT 100 POLICARBONA

T 100 CORESPUNZĂTO
ARE 

SEDIUL 
SECŢIEI DE 
VOTARE 

30 OLT COMUNA MILCOV LEMN 100 PAL 100 CARTON 100 CORESPUNZĂTO
ARE 

CĂMIN 
CULTURAL 

30 OLT 
COMUNA IPOTEŞTI PAL 100 PAL 100 PAL 100 CORESPUNZĂTO

ARE 

SEDIUL 
SECŢIEI DE 
VOTARE 

31 PRAHOVA - PAL, PVC SI 
LEMN 80 PAL, PVC SI LEMN 80 PAL, PVC SI 

LEMN 80 - - 

32 SATU MARE - - 85-100 - 85-100 - 85-
100 - - 

33 SĂLAJ - - 85-100 - 85-100 - 85-
100 - - 

34  SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 
SCHELET 
METALIC ŞI 
PERDELE 

100 
1 BUC. POLIESTER 
ŞI COMPLETARE 
DIN CARTON 

100 

1 BUC. 
POLIESTER ÎN 
COMPLETARE 
DIN CARTON 

100 - - 

35 SUCEAVA - LEMN 70 PAL 70 - - - - 
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36 TELEORMA
N - PAL, PVC SI 

LEMN 80 PAL, PVC SI LEMN 80 PAL, PVC SI 
LEMN 80 - - 

38  TULCEA ORAŞ BABADAG CADRU INOX ŞI 
PÂNZĂ 100 CADRU INOX ŞI 

PLEXIGLAS 100 CADRU INOX- 
ŞI PLEXIGLAS 100 CORESPUNZĂTO

ARE 

SEDIUL 
PROTECŢIEI 
CIVILE 

38 TULCEA ORAŞ SULINA PAL ŞI PÂNZĂ 90 PAL - LEMN 95 CARTON 0 SATISFĂCĂTOAR
E 

MAGAZIA 
PRIMĂRIEI 

38 
TULCEA COMUNA 

CARCALIU 

 
SCHELET LEMN, 
PAL ŞI PÂNZĂ 

100 PAL 100 PAL 100 CORESPUNZĂTO
ARE 

MAGAZIILE 
ŞCOLILOR 

38 TULCEA COMUNA 
SOMOVA PAL ŞI PÂNZĂ 90 PAL 95 PAL 95 SATISFĂCĂTOAR

E 
MAGAZIA 
ŞCOLII 

38 

TULCEA COMUNA GRECI 

CADRU 
METALIC, 
PLEXIGLAS ŞI 
PÂNZĂ 

80 OSB PE CADRU 
METALIC 100 

CADRU DIN 
LEMN ŞI 
PLACAJ 

50 CORESPUNZĂTO
ARE 

MAGAZIA 
PRIMĂRIEI 

39 VASLUI - LEMN 60 PAL 60 - - CORESPUNZĂTO
ARE 

- 
 

40 VÂLCEA  COMUNA 
GUŞOIENI PAL 90 PAL 100 CARTON 100 CORESPUNZĂTO

ARE 
MAGAZIE 
ŞCOALĂ 

40 VÂLCEA COMUNA 
MĂDULARI LEMN 50 LEMN 50 LEMN 50 CORESPUNZĂTO

ARE 
MAGAZIA 
PRIMĂRIEI 

40 VÂLCEA COMUNA ZĂTRENI LEMN 100 PAL 100 CARTON 100 CORESPUNZĂTO
ARE 

MAGAZIA 
PRIMĂRIEI 

40 VÂLCEA COMUNA SINEŞTI METAL 85 PAL 85 CARTON 85 CORESPUNZĂTO
ARE 

SEDIUL 
SECŢIEI DE 
VOTARE 

40 VÂLCEA COMUNA LALOŞU METAL 100 POLICARBONAT 100 CARTON 100 CORESPUNZĂTO
ARE 

SEDIUL 
SECŢIEI DE 
VOTARE 
 

40 VÂLCEA COMUNA 
FĂUREŞTI LEMN 100 TERMOPAN - PAL 100 PLACAJ 100 CORESPUNZĂTO

ARE 

SEDIUL 
SECŢIEI DE 
VOTARE 

40 VÂLCEA COMUNA 
DICULEŞTI LEMN 100 LEMN 100 LEMN 100 CORESPUNZĂTO

ARE 

SEDIUL 
SECŢIEI DE 
VOTARE 
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41 VRANCEA ORAŞ MĂRĂŞEŞTI LEMN ŞI PÂNZĂ 85 PAL 80 PAL 80 NECORESPUNZĂT
OARE 

MAGAZIA 
PRIMĂRIEI 

41 VRANCEA COMUNA 
CÎMPINEANCA PAL ŞI PÂNZĂ 100 PAL ŞI PÂNZĂ 100 PAL ŞI PÂNZĂ 100 CORESPUNZĂTO

ARE 
MAGAZIA 
PRIMĂRIEI 
CĂMIN 
CULTURAL 

41 

VRANCEA COMUNA 
GUGEŞTI 

LEMN, METAL ŞI 
PÂNZĂ 95 

POLICARBONAT 
PE CADRU 
METALIC ŞI PAL 

100 CARTON 0 FOARTE BUNE MAGAZIILE 
ŞCOLILOR 

 



 135

ANEXA NR.  5 
Situaţia fondurilor bugetare alocate şi utilizate de către instituţiile administraţiei publice cu atribuţii în 

 organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale din anul 2008 
                                                                                                                                                                                      - mii lei - 

CHELTUIELI DE 
PERSONAL CHELTUIELI MATERIALE ACTIVE 

NEFINANCIARE 

N
R
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 I MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE   550.0 550.0   36,900.0 27,863.9 22,975.2 5,518.7 50.0 5.0 45.0 

1 INSTITUŢIILE PREFECTULUI 51.01       36,270.0 27,863.9 22,727.2 5,136.7 0 0 0 

  a) credite    0 0 0 28,132.0 24,819.0 19,682.3 5,136.7 0 0 0 
  b) materiale repartizate   0 0 0 8,138.0 3,044.9 3,004.9   0 0 0 
                          

2 BIROUL ELECTORAL CENTRAL 51.01 550.0 550.0 0 630.0 0 248.0 382.0 50.0 5.0 45.0 

                          
  TOTAL ART. 51.01   550.0 550.0 0 36,900.0 27,863.9 22,975.2 5,518.7 50.0 5.0 45.0 

                                                                                                                                                                                                  - mii lei - 
CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI MATERIALE   ACTIVE NEFINANCIARE 
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I  MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE   3,855.0 3,774.0 81.0 13,328.0 13,113.0 215.0 3,768.0 3,734.3 33.7 
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1 INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE xx 61.01 3,578.0 3,578.0   9,050.0 8,867.0 183.0 136.0 127.0 9.0 

2 INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI ROMÂNE 61.01 90.0 90.0   2,000.0 2,000.0         

3 CENTRUL NAŢIONAL DE ADMINISTRARE A BAZELOR DE 
DATE PRIVIND EVIDENŢA PERSOANELOR x 61.01 97.0 16.0 81.0 30.0 18.0 12.0 3,500.0 3,500.0   

4 OFICIUL ROMÂN PENTRU IMIGRĂRI 61.01       68.0 68.0   132.0 107.3 24.7 

5 INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ 61.01 50.0 50.0   150.0 150.0         

6 BAZA CENTRALĂ PENTRU ASIGURAREA TEHNICĂ A 
MISIUNILOR 61.01       700.0 680.0 20.0       

7 INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE 
URGENŢĂ 61.01 40.0 40.0   1,330.0 1,330.0         

II SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI           

1 INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 51.01 7.0 7.0   2,775.0 2,736.7 38.3 865.0 695.0 170.0 

III AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ XXX 51.01 17.0 9.0 8.0 338.0 337.0 1.0 110.0 107.0 3.0 

IV SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 61.01       3,437.0 3,437.0         

  TOTAL   3,879.0 3,790.0 89.0 19,878.0 19,623.7 254.3 4,743.0 4,536.3 206.7 
 
X Din fondurile alocate la titlul I cheltuieli de personal, în sumă de 475 mii lei , au fost repartizate 378 mii lei IGPR pentru plata orelor suplimentare 
efectuate de personalul Birourilor Judeţene de administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor  
xx IGPR a avut locat la titlul I cheltuieli cu personalul suma de 3.200 mii lei şi a mai primit prin transfer de la C.N.A.B.D.E.P suma de 378 mii lei. 
XXX Prin HG nr. 55372008 a fost suplimentat bugetul AEP cu suma de 2536 mii lei – active nefinanciare. 
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ANEXA NR. 6 
Situaţia fondurilor bugetare alocate şi utilizate de către instituţiile administraţiei publice cu atribuţii în 

 organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare din 2008 
                            

-   mii lei   - 
CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI MATERIALE ACTIVE NEFINANCIARE 

Nr. 
crt. 

AUTORITATEA/INSTITUŢIA ADMINISTRAŢIEI 
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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI REFORMEI 
ADMINISTRATIVE din care: 

80380,0 
 

69474,5 
 

10905,5 
  

44539,0 
 

25540,0 
 

18999,0 
 

850,0 
 

702,0 
 

148,0 
 

- Aparat propriu - - - 4670,0 2166,2 2503,8 - - - 

- Instituţiile prefectului 77010,0 69033,9      7976,1 33455,0    
23143,8 10311,2 720,0 702,0 18,0 

- Biroul Electoral Central 580,0 440,6 139,4 1354,0 230,0 1124,0 130,0 - 130,0 

1 

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

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

5 Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră 33,0 33,0 - 300,0 300,0 - - - - 

6 Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a 
Misiunilor - - - 700,0 640,0 60,0 - - - 

7 Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă 50,0 39,0 11,0 1300,0 1300,0 - - - - 

8 SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI 
- Institutul Naţional de Statistică 

 
 
8,0 

 
 
8,0 

 
 
- 

 
 
2519,0 

 
 
2174,0 

 
 
345,0 

 
 
2009,0 

 
 
1945,0 

 
 
64,0 

9 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 41,0 5,0 36,0 500,0 335,0 165,0 7555,0 7322,0 233,0 
10 SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE - - - 1500,0 1500,0 - - - - 
11 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 720,0 225,6 494,4 3060,0 1417,9 1642,1 - - - 
TOTAL GENERAL 84.896,0 73.381,1 11.514,9 67.445 46.155,9 21.289,1 11.914 11.468,0 446,0 
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ANEXA NR. 7 
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ANEXA NR. 8 
 
 

 
Nr. 
crt. 

 
Filiala 

Liste electorale permanente 
păstrate necorespunzător 

Listele electorale permanente 
neactualizate până la data de 

 01 martie 2008 

Tabelele cu actualizarea listelor electorale 
permanente netransmise până la data de 

15 martie 2008 
 

0 0 Municipiu Oraş Comună Total Municipiu Oraş Comună Total Municipiu Oraş Comună Total 

1.  Filiala Sud 
Vest 1 5 5 11 - - - - - - - - 

2.  
Filiala 

Muntenia 
Sud 

- 1 3 4 - - - - - - - - 

3.  
Filiala 

Bucuresti 
Ilfov 

- 1 4 5 - - - - - - - - 

4.  Filiala 
Nord Est 2 10 19 31 4 12 29 45 4 3 28 45 

5.  Filiala Vest 3 14 88 105 - - - - - - - - 

6.  Filiala 
Centru 1 1 4 7 - - 1 1 - - - - 

7.  Filiala Sud 
Est 2 8 27 37 - - - - 1 1 4 6 

8.  Filiala 
Nord Vest - - - - - - - - - - - - 

 TOTAL 9 40 150 199 4 12 30 46 5 14 32 51 
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Nr. 
crt. 

 
Filiala  

Persoane decedate neradiate din 
listele electorale permanente în 

termenul prevăzut de lege 

Persoane care şi-au pierdut cetăţenia 
română necomunicate de Ministerul 

Justiţiei, pentru a fi radiate din listele 
electorale permanente 

Persoane care şi-au pierdut drepturile 
electorale prin hotărâri judecătoreşti 
rămase definitive, neradiate din listele 

electorale permanente 
0 0 Municipiu Oraş Comună Total Municipiu Oraş Comună Total Municipiu Oraş Comună Total 

1.  Filiala 
Sud Vest - - - - - - - - - - - - 

2.  Filiala 
Muntenia 

Sud 
- - 5 5 - - - - 1 - - 1 

3.  Filiala 
Bucuresti 

Ilfov 
- - - - - - - - - - - - 

4.  Filiala 
Nord Est 2 12 29 43 - - - - - - - - 

5.  Filiala 
Vest 6 11 40 57 - - - - - - - - 

6.  Filiala 
Centru 9 18 31 58 - - - - - - - - 

7.  Filiala 
Sud Est 7 6 18 31 - - - - - - - - 

8.  Filiala 
Nord 
Vest 

4 7 23 34 - - - - 1 1 1 3 

 TOTAL 28 54 146 228 - - - - 2 1 1 4 
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Nr. 
crt. 

 
Filiala  

 

Persoane care au împlinit 18 ani şi nu 
au fost radiate sau adăugate în listele 

electorale permanente 

Persoane care şi-au schimbat domiciliul 
şi nu au fost radiate sau adăugate în 

listele electorale permanente de la fostul 
şi actualul domiciliu 

Actualizările listelor electorale 
permanente numai pe suport 

magnetic 

0 0 Municipiu Oraş Comună Total Municipiu Oraş Comună Total Municipiu Oraş Comună Total 
1.  Filiala 

Sud Vest - - - - - - - - - - - - 

2.  Filiala 
Muntenia 

Sud 
- - 5 5 - - - - - - - - 

3.  Filiala 
Bucuresti 

Ilfov 
- - - - - - - - - - - - 

4.  Filiala 
Nord Est - - - - - - - - - - - - 

5.  Filiala 
Vest - - - - - 1 3 4 - - - - 

6.  Filiala 
Centru - - - - - - - - - - - - 

7.  Filiala 
Sud Est - 2 1 3 - 3 - 3 - - - - 

8.  Filiala 
Nord 
Vest 

1 - 1 2 - 1 1 2 - - - - 

 TOTAL 1 2 7 10 - 5 4 9 - - - - 
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Nr. 
crt. 

 
Filiala 

 

Biroul judeţean de administrare a 
bazelor de date pentru evidenţa 

persoanelor nu a editat pe  suport 
de hârtie listele electorale 

permanente 

Serviciul public comunitar judeţean nu 
a transmis la primării tabelele cu 

actualizări editate de biroul judeţean de 
administrare a bazelor de date 

Materiale de logistică electorală 
păstrate în condiţii 
necorespunzătoare 

0 0 Municipiu Oraş Comună Total Municipiu Oraş Comună Total Municipiu Oraş Comună Total 
1.  Filiala 

Sud Vest - - - - - 2 16 18 - - - - 

2.  Filiala 
Muntenia 

Sud 
- - - - - - - - - - - - 

3.  Filiala 
Bucuresti 

Ilfov 
- - - - - - - - 1 - 3 - 

4.  Filiala 
Nord Est - - - - - - - - - - - - 

5.  Filiala 
Vest - - - - - - - - - - - - 

6.  Filiala 
Centru - - - - - - - - - - - - 

7.  Filiala 
Sud Est - - - - - - - - 2 3 5 10 

8.  Filiala 
Nord Vest - - - - - - - - - - - - 

 TOTAL - - - - - 2 16 18 3 3 8 14 
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Nr. 
crt. 

 

Filiala 
 

Materialele de logistică electorală în 
stare avansată de degradare 

Nerespectarea prevederilor legale 
privind delimitarea secţiilor de votare 

Cărţi de alegător rămase 
nedistribuite 

0 0 Municipiu Oraş Comună Total Municipiu Oraş Comună Total Municipiu Oraş Comună Total
1.  Filiala 

Sud Vest - - - - 3 2 5 10 5 5 30 40 

2.  Filiala 
Muntenia 

Sud 
- - - - 3 2 3 8 - - - - 

3.  Filiala 
Bucuresti 

Ilfov 
- - - - - - 1 1 - - - - 

4.  Filiala 
Nord Est - - - - 2 4 10 16 5 4 - 9 

5.  Filiala 
Vest 1 - 3 4 - 4 16 20 - - - - 

6.  Filiala 
Centru - - - - 9 2 15 26 7 12 26 45 

7.  Filiala 
Sud Est 1 - 1 2 1 6 12 19 - - - - 

8.  Filiala 
Nord Vest - - - - 7 1 3 11 4 4 1 9 

 TOTAL 2 - 4 6 25 21 53 99 21 25 57 103 
 
 
 
 
 



 152

 
 
 
 

Nr. 
crt. 

 

 
Filiala 

 

Cazuri în care operarea în liste se 
face de persoane neautorizate 

Cazuri în care nu există persoane 
desemnate să opereze în listele electorale 

permanente 

Observaţii 

0 0 Municipiu Oraş Comună Total Municipiu Oraş Comună Total Municipiu Oraş Comună Total
1.  Filiala Sud 

Vest 1 1 3 5 1 1 3 5 - - - - 

2.  Filiala 
Muntenia 

Sud 
3 6 53 62 3 6 53 62 - - - - 

3.  Filiala 
Bucuresti 

Ilfov 
- - - - - - - - - - - - 

4.  Filiala Nord 
Est 3 10 37 50 - - - - - - - - 

5.  Filiala Vest - - - - - 2 4 6 - - - - 
6.  Filiala 

Centru - - - - 7 10 39 56 - - - - 

7.  Filiala Sud 
Est 1 - 4 5 1 7 18 26 - - - - 

8.  Filiala Nord 
Vest - - - - 5 3 28 36 - - - - 

 TOTAL 8 17 97 122 16 29 145 190     
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ANEXA NR. 9 

ALEGERILE LOCALE PARŢIALE DESFĂŞURATE ÎN ANUL 2008 

 

NR. 

CRT 

 

CIRCUMSCRIPŢIA 

ELECTORALĂ 

 

JUDEŢ 

 

DATA 

ALEGERILOR 

 

 

ALEGERI 

PENTRU 

 

TUR 

II 

 

REZULTATE FINALE 

Consiliu Local - PNL – 6; PSD – 3; PC -  1; PAE - 1 1 Comuna SUHURLUI GALAŢI 21 septembrie 

Primar nu ŢUŢU GIGI (PNL) - 352 voturi   

Consiliu Local - UDMR – 5; PDL – 2; PNL- 2; PSD - 2 2 Comuna OTELEC TIMIŞ 21 septembrie 

Primar nu SZABO CSABA ZOLTAN (UDMR) - 476 

voturi  

3 Comuna GÂRDANI MARAMUREŞ 21 septembrie Primar nu TĂTĂRAN GHEORGHE (PD-L) - 405 voturi 

4 Comuna RUSCOVA MARAMUREŞ 21 septembrie Primar nu TURCSIN IOAN (PNL) - 1150 voturi 

5 Oraş  HUEDIN CLUJ 26 octombrie Primar nu MOROŞAN MIRCEA (PD-L) - 1890 voturi 

6 Comuna SEGARCEA- VALE TELEORMAN 26 octombrie Primar nu MANOLEA FLOREA (PSD) - 1315 voturi 

7 Comuna VOINEŞTI IAŞI 16 noiembrie Primar da LUNGU MIHAI (PD-L) - 1548 voturi 

8 Comuna ZAGĂR MUREŞ 16 noiembrie Primar da STOICA ALIN EUGEN (PD-L) - 319 voturi 

9 Comuna CRICIOVA TIMIŞ 7 decembrie Consiliu Local - PSD – 3; PNL – 3; PDL – 3; PC – 1; UUR - 1

10 Comuna BORĂNEŞTI IALOMIŢA 14 decembrie Primar da PETRE AELENI (PDL) 

Legendă:  
PSD - Partidul Social Democrat;        PD-L - Partidul Democrat Liberal;  
PNL - Partidul Naţional Liberal;        UDMR - Uniunea Democrată Maghiară din România;                   
PC - Partidul Conservator;        PAE - Partidul Alternativa Ecologistă;                                
UR - UNIUNEA Ucrainenilor din România.     
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ANEXA NR.  10 
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ANEXA NR. 11 
 
Nr.  
crt. 

Denumire formaţiune politică Total 
venituri 

Total 
cheltuieli 

Rezultat 
financiar 

1. Partidul Conservator 1.828.372,00 1.989.500,00 - 161.128,00
2.  Uniunea Democrată Maghiară din 

România 3.381.965,08
 

3.878.127,39 - 496.162,31
3. Partidul Naţional Ţărănesc Creştin 

Democrat 1.121.315,59
 

1.050.165,50 77.150,09
4. Partidul România Mare 1.046.824,71 1.046.824,71 0
5. Partidul Civic Maghiar – Magyar 

Polgari Part 399.571,00
 

633.606,60 - 234.035,60
6. Uniunea Pensionarilor şi a 

Solidarităţii Sociale – Uniunea 167.963,00
 

160.092,00 7.871,00
7. Partidul Naţional Democrat 

Creştin 450.000,00
 

406.475,00 43.525,00
8. Partidul Ecologist Român 424.535,30 416.677,45 7.857,85
9. Partidul Noua Generaţie – Creştin 

Democrat 5.013.661,21
 

5.013.661,21 0
10. Partidul Iniţiativa Naţională 1.160.998,93 1.152.972,42 110.812,32
11. Partidul Verde 146.723,46 215.692,83 - 68.969,37
12. F.D.G.R. 700.020,56 602.456,39 97.564,17
13. Partidul Pentru Patrie 3.985,79 3.985,79 0
14. Partidul Popular şi al Protecţiei 

Sociale 151.954,52
 

151.954,52 0
15. Partidul Alternativa Ecologistă 52.385,19 52.385,19 0
16. Asociaţia Italienilor din România 2.459,99 2.459,99 0
17. Partida Romilor „Pro Europa” 430,00 430,00 0
18. Partidul Renaşterea României 400,00 400,00 0
19. Uniunea Sârbilor din România 495,00 495,00 0
20. Partidul României Europene 4.800,00 4.800,00 0
21. P.S.D. – Constantin Titel Petrescu 2.750,00 2.750,00 0
22. Uniunea Elenă din România 2.249,00 2.249,00 0
23. Uniunea Bulgară din România 760,00 569,68 190,32
24. Comunitatea Ruşilor Lipoveni din 

România 18.120,00
 

18.091,00 29,00
25. Partidul Forţa Democrată 89.900,00 87.885,00 2.015,00
26. Partidul Alianţa Socialistă 28.582,62 28.582,62 0
27. Uniunea Popular Social Creştină 64.150,00 266.425,75 -202.275,75
28. Uniunea Democrată a Slovacilor şi 

Cehilor din România 3.520,70
 

3.439,45 81,25
29. Partidul Naţional Liberal 17.818.520,83 18.542.125,04 -723.604,21
30. Partidul Democrat Liberal 23.435.647,00 27.172.296,00 -3.736.648,00
31. Partidul Social Democrat 17.117.309,00 25.978.235,57 -8.860.926,24
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PONDEREA VENITURILOR PARTIDELOR POLITICE LA ALEGERILE LOCALE 2008

Partidul Conservator; 2,45%

Uniunea Democrată a Maghiarilor 
din România; 4,53%

Partidul Naţional Ţărănesc 
Creştin Democrat; 1,50%

Partidul România Mare; 1,40%

Partidul Civic Maghiar – Magyar 
Polgari Part; 0,54%

Uniunea Pensionarilor şi a 
Solidarităţii Sociale – Uniunea; 

0,23%
Partidul Naţional Democrat 

Creştin; 0,60%

Partidul Ecologist Român; 0,57%

Partidul Noua Generaţie – Creştin 
Democrat; 6,72%

Partidul Iniţiativa Naţională; 
1,56%

Partidul Verde; 0,20%

F.D.G.R.; 0,94%

Partidul Pentru Patrie; 0,01% Partidul Popular şi al Protecţiei 
Sociale; 0,20%

Partidul Alternativa Ecologistă; 
0,07%

Partidul Conservator Uniunea Democrată a Maghiarilor din România Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat

Partidul România Mare Partidul Civic Maghiar – Magyar Polgari Part Uniunea Pensionarilor şi a Solidarităţii Sociale – Uniunea

Partidul Naţional Democrat Creştin Partidul Ecologist Român Partidul Noua Generaţie – Creştin Democrat

Partidul Iniţiativa Naţională Partidul Verde F.D.G.R.

Partidul Pentru Patrie Partidul Popular şi al Protecţiei Sociale Partidul Alternativa Ecologistă
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ANEXA NR. 12 
 

Nr. 
crt. 

Formaţiune politică Mandatar 
financiar 
coordonator

Nr. 
mandatari 
financiari 

Total mandatari 
declaraţi la AEP 

 
PARTIDE POLITICE 

1. Partidul Naţional Liberal 1 120 121
2. Partidul Democrat Liberal 1 48 49
3. Uniunea Democrată  

Maghiară din România 
1 17 18

4. Partidul Noua Generaţie – 
Creştin Democrat 

1 36 37

5. Partidul România Mare 1 43 44
6. Partidul României 

Europene 
1 - 1

7. Partidul Naţional 
Democrat Creştin 

1 - 1

8. Partidul Socialist Român 1 - 1
9. Partidul Popular şi al 

Protecţiei Sociale 
1 14 15

 Total 9 278 287
 

ALIANŢE POLITICE 
1. Alianţa politică Partidul 

Social Democrat + 
Partidul Conservator 

1 76 77

 Total 1 76 77
 

ALIANŢE ELECTORALE 
1. Alianţa electorală Partidul 

Verde Ecologist 
1 17 18

 Total 1 17 18
 

ASOCIAŢII/UNIUNI APARŢINÂND MINORITĂŢILOR NAŢIONALE 
1. Uniunea Democrată a 

Slovacilor şi Cehilor din 
România 

1 - 1

2. Uniunea Culturală a 
Rutenilor din România 

1 - 1

3. Comunitatea Ruşilor 
Lipoveni din România 

1 - 1

4. Partida Romilor „Pro 
Europa” 

1 - 1
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5. Uniunea Ucrainenilor din 
România 

1 - 1

6. Uniunea Elenă din 
România 

1 - 1

7. Federaţia Comunităţilor 
Evreieşti din România 

1 - 1

8. Uniunea Bulgară din 
Banat – Români 

1 - 1

9. Uniunea Croaţilor din 
România 

1 - 1

10. Forumul Democrat al 
Germanilor din România 

1 - 1

11. Uniunea Armenilor din 
România 

1 - 1

12. Asociaţia Liga 
Albanezilor din România 

1 - 1

13. Asociaţia Macedonenilor 
din România 

1 - 1

14. Uniunea Polonezilor din 
România  

1 - 1

15. Uniunea Sârbilor din 
România 

1 - 1

16. Uniunea Democrată a 
Tătarilor Turco - 
Musulmani din România 

1 - 1

17. Uniunea Democrată 
Turcă din România 

1 - 1

18. Asociaţia Italienilor din 
România RO.AS.IT 

1 - 1

 Total 18 - 18
 

CANDIDAŢI INDEPENDENŢI 
1. 31 Candidaţi 

independenţi 
26 - 26

 Total 26 - 26
 TOTAL MANDATARI 55 371 426
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ANEXA NR. 13 
           

           Lei 

Nr.  
crt. 

Denumire formaţiune politică Total 
venituri din 
transferuri 
de la partid 

Total donaţii 
primite 
pentru 
campanie 

Total venituri  

PARTIDE POLITICE 
1. Partidul Democrat Liberal 8.637.838,00 9.609.440,00 18.247.278,00
2.  Partidul Naţional Liberal 13.602.738,00 10.835.130,00 24.437.868,00
3. Uniunea Democrată Maghiară din 

România 45.978,00
 

2.397.313,00 2.443.291,00
4. Partidul Noua Generaţie – Creştin 

Democrat 43.300,00
 

1.095.801,34 1.139.101,34
5. Partidul România Mare 182.176,02 281.778,04 463.954,06
6. Partidul României Europene 0 0 0
7. Partidul Naţional Democrat 

Creştin 0
 

0 0
8. Partidul Popular şi al Protecţiei 

Sociale 0
 

28.305,00 28.305,00
 TOTAL 22.512.030.02 24.247.767.38 46.759.797.40
 
ALIANŢE POLITICE 
1. Alianţa politică Partidul Social 

Democrat + Partidul Conservator 9.339.955,32
 

13.633.057,24 22.973.012,56
 TOTAL 9.339.955,32 13.633.057,24 22.973.012,56
 
ALIANŢE ELECTORALE 
1. Alianţa electorală Partidul Verde 

Ecologist 15.813,99
 

19.220,00 35.033,99
 TOTAL 15.813,99 19.220,00 35.033,99
 
ASOCIAŢII/UNIUNI APARŢINÂND MINORITĂŢILOR NAŢIONALE 
1. Uniunea Democrată a Slovacilor şi 

Cehilor din România 957,95
 

10.000,00 10.957,95
2. Uniunea Culturală a Rutenilor din 

România 0
 

25.600,00 25.600,00
3. Comunitatea Ruşilor Lipoveni din 

România 0
 

850,00 850,00
4. Partida Romilor „Pro Europa” 15.006,08 0 15.006,08
5. Uniunea Ucrainenilor din România 0 4.030,00 4.030,00
6. Uniunea Elenă din România 1.000,00 12.540,00 13.540,00

7. Federaţia Comunităţilor Evreieşti 
din România 27.556,87

 
0 27.556,87
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8. Uniunea Bulgară din Banat – 
Români 0

 
3.300,00 3.300,00

9. Uniunea Croaţilor din România 8.482,85 0 8.482,85
10. Forumul Democrat al Germanilor 

din România 54.003,37
 

16.958,00 70.961,37
11. Uniunea Armenilor din România 6.560,00 0 6.560,00
12. Asociaţia Liga Albanezilor din 

România 3.000,36
 

5.661,50 8.661,86
13. Asociaţia Macedonenilor din 

România 3.682,83
 

52 3.734,83
14. Uniunea Polonezilor din România  0 14.267,00 14.267,00
15. Uniunea Sârbilor din România 0 4.498,20 4.498,20
16. Uniunea Democrată a Tătarilor 

Turco - Musulmani din România 0
 

2.400,04 2.400,04
17. Uniunea Democrată Turcă din 

România 9.972,00
 

0,36 9.972,36
18. Asociaţia Italienilor din România 

RO.AS.IT 3.400,00
 

0 3.400,00
 TOTAL 133.621,95 100.157,10 233.779,41
 
CANDIDAŢI INDEPENDENŢI 
1. Francisc-Iosif Kerekeş 

Circumscripţia elect.1 Colegiul 4 
Camera Deputaţilor -

 
 

600,00 600,00
2. Alexandru Olălău 

Circumscripţia elect.1 Colegiul 3 
Camera Deputaţilor -

 
 

3.875,00 3.875,00
3. Gheorghe Wagner 

Circumscripţia elect.1 Colegiul 2 
Camera Deputaţilor -

 
 

3.150,00 3.150,00
4. Graziela Elena Bîrlă  

Circumscripţia elect.3  Colegiul 1 
Senat -

 
 

41.600,26 41.600,16
5. Pândaru Traian 

Circumscripţia elect.4 Colegiul 3 
Camera Deputaţilor -

 
 

48.851,28 48.851,28
6. Anghel Ilie 

Circumscripţia elect.12 Colegiul 5 
Camera Deputaţilor -

 
 

0 0
7. Duţu Stelian 

Circumscripţia elect.14 Colegiul 5 
Camera Deputaţilor -

 
 

41.010,27 41.010,27
8. Moise Ötvös 

Circumscripţia elect.15 Colegiul 2 
Camera Deputaţilor -

 
 

5.000,00 5.000,00
9. János Rákosi  
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Circumscripţia elect.15 Colegiul 3 
Camera Deputaţilor -

 
9.500,00 9.500,00

10. Sándor Robert Szilágyi 
Circumscripţia elect.15 Colegiul 1 
Camera Deputaţilor -

 
 

1.000,00 1.000,00
11. Ciobanu Mariana 

Circumscripţia elect.19 Colegiul 1 
Camera Deputaţilor -

 
 

22.000,00 22.000,00
12. Chiriac Ion 

Circumscripţia elect.20 Colegiul 2 
Camera Deputaţilor -

 
 

5.000,00 5.000,00
13. Csaba-István Sebestyén 

Circumscripţia elect.21 Colegiul 3 
Camera Deputaţilor -

 
 

27.794,00 27.794,00
14. Dezsö Kálmán Becsek-Garda 

Circumscripţia elect.21 Colegiul 4 
Camera Deputaţilor -

 
 

20.000,00 20.000,00
15. Elöd Gheza Kincses 

Circumscripţia elect.28 Colegiul 2  
Senat -

 
 

34.040,00 34.040,00
16. Vatavu Radu-Paul 

Circumscripţia elect.29 Colegiul 4 
Camera Deputaţilor -

 
 

18.235,72 18.235,72
17. Ardelean Petru 

Circumscripţia elect.32 Camera 
Deputaţilor -

 
 

0 0
18. Vasile Chira 

Circumscripţia elect.34 Colegiul 5 
Camera Deputaţilor -

 
 

20.900,00 20.900,00
19. Niţurad Dumitru 

Circumscripţia elect.34 Colegiul 5 
Camera Deputaţilor -

 
 

44.332,80 44.332,80
20. Butnariu Ionel 

Circumscripţia elect.35 Colegiul 2 
Camera Deputaţilor -

 
 

700,00 700,00
21. Ivan Lăcrămioara Iolandina 

Circumscripţia elect.39 Colegiul 4 
Camera Deputaţilor -

 
 

0 0
22. Şandru Lavinia Marcela 

Circumscripţia elect.42 Colegiul 
22 Camera Deputaţilor -

 
 

9.735,00 9.735,00
23. Filip Cristina 

Circumscripţia elect.42 Colegiul 
17 Camera Deputaţilor -

 
 

8.600,00 8.600,00
24. Rădulescu Gheorghe 

Circumscripţia elect. 42 Camera 
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Deputaţilor 
25. Timoc Constantin 

Circumscripţia elect. 43 U.S.A. 
Camera Deputaţilor 

-
 

4.272,00 4.272,00

 TOTAL 370.196,33 370.196,23
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ANEXA NR. 14 
 

Prezentarea situaţiei veniturilor obţinute în campania electorală 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Nr. 
Crt 

Denumire formaţiune 
politică 

Total venituri din 
transferuri de la partid 

Total donaţii primite 
pentru campanie 

1. Partidul Democrat Liberal 47.337 % 52.663 %
2. Partidul Naţional Liberal 55.662 % 44.338 %
3. Uniunea Democrată 

Maghiară din România 
1.881 % 98.119 %

4. Partidul Noua Generaţie – 
Creştin Democrat 

3.801 % 96.199 %
5. Partidul România Mare 39.265 % 60.735 %
6. Partidul României Europene 0,00 % 0,00 %
7. Partidul Naţional Democrat 

Creştin 0,00 % 0,00 %
8. Partidul Popular Şi al 

Protecţiei Sociale 0,00 % 100.00 %
9. Alianţa Politică Partidul 

Social Democrat + Partidul 
Conservator 40.656 % 59.344 %

10. Alianţa Electorală Partidul 
Verde Ecologist 45.138 % 54.862 %
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Nr crt 

ASOCIAŢII/UNIUNI APARŢINÂND 
MINORITĂŢILOR NAŢIONALE 

Total venituri 
din 

transferuri de 
la partid 

Total donaţii 
primite 
pentru 

campanie 
1. Uniunea Democrată a Slovacilor şi Cehilor din 

România 
8,742 % 91,258 %

2. Uniunea Culturală a Rutenilor din România 0,00 % 100,00 %
3. Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România 0,00 % 100,00 %
4. Partida Romilor „Pro Europa” 100,00 % 0,00 %
5. Uniunea Ucrainenilor din România 0,00 % 100,00 % 
6. Uniunea Elenă din România 7,385 % 92,615 %
7. Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România 100,00 % 0,00 %
8. Uniunea Bulgară din Banat – Români 0,00 % 100,00 %
9. Uniunea Croaţilor din România 100,00 % 0,00 %
10. Forumul Democrat al Germanilor din România 76,102 % 23,898 %
11. Uniunea Armenilor din România 100,00 % 0,00 %
12. Asociaţia Liga Albanezilor din România 34,63 % 65,37 %
13. Asociaţia Macedonenilor din România 98,607 % 1,393 %
14. Uniunea Polonezilor din România  0,00 % 100,00 %
15. Uniunea Sârbilor din România 0,00 % 100,00 %
16. Uniunea Democrată a Tătarilor Turco - Musulmani din 

România 
0,00 % 100,00 %

17. Uniunea Democrată Turcă din România 99,996 % 0,004 %
18. Asociaţia Italienilor din România RO.AS.IT 100,00 % 0,00 %
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ANEXA NR. 15 
     Lei 

 din care: Nr. 
crt. 

Denumire formaţiune 
politică 

Total 
cheltuieli Tipărituri şi 

alte materiale 
promoţionale 

Publicitate 
presă, radio, 
Tv 

Publicitate 
stradală 

PARTIDE POLITICE 
 Partidul Democrat  

Liberal 
25.923.907,00 10.332.615,00 9.776.301,00 3.300.928,00

 Partidul Naţional Liberal 24.080.799,00 10.574.903,00 7.553.882,00 2.297.317,00
 Uniunea Democrată 

Maghiară din România 
3.207.128,00 1.278.370,00 778.115,00 319.120,00

 Partidul Noua Generaţie – 
Creştin Democrat 1.281.864,98 1.155.865,40 68.918,35 40.928,51

 Partidul România Mare 458.250,56 221.403,17 79.941,95 73.381,51
 Partidul României 

Europene 
0 0 0 0

 Partidul Naţional 
Democrat Creştin 

0 0 0 0

 Partidul Popular şi al 
Protecţiei Sociale 

20.492,97 17.179,08 0 0

 TOTAL 54.972.442,51 23.580.335,65 18.257.158,30 6.031.675,02
 
ALIANŢE POLITICE 
 Alianţa politică Partidul 

Social Democrat + 
Partidul Conservator 29.357.899,28 12.148.478,08 7.458.107,86 4.916.227,17

 TOTAL 29.357.899,28 12.148.478,08 7.458.107,86 4.916.227,17
ALIANŢE ELECTORALE 
 Alianţa electorală Partidul 

Verde Ecologist 35.014,67 20.212,86 3.220,00 1.279,22
 TOTAL 35.014,67 20.212,86 3.220,00 1.279,22
 
ASOCIAŢII/UNIUNI APARŢINÂND MINORITĂŢILOR NAŢIONALE 
 Uniunea Democrată a 

Slovacilor şi Cehilor din 
România 5.116,83 2.745,32 957,95 0

 Uniunea Culturală a 
Rutenilor din România 21.020,67 3.779,25 13.469,00 3572,38

 Comunitatea Ruşilor 
Lipoveni din România 773,50 773,50 0 0

 Partida Romilor „Pro 
Europa” 15.006,08 15.000,00 0 0

 Uniunea Ucrainenilor din 
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România 3.651.56 595,00 1.694,68 904,40
 Uniunea Elenă din 

România 13.497,20 0 2.048,00 2.213,40
 Federaţia Comunităţilor 

Evreieşti din România 27.556,87 5,807,60 0 0
 Uniunea Bulgară din 

Banat – Români 3.157,09 714,00 2.427,09 0
 Uniunea Croaţilor din 

România 8.482,85 8.482,85 0 0
 Forumul Democrat al 

Germanilor din România 34.984,00 4.763,22 400,00 15.837,52
 Uniunea Armenilor din 

România 6.560,00 6.560,00 0 0
 Asociaţia Liga 

Albanezilor din România 6.677,28 3.245,63 1.000,00 0
 Asociaţia Macedonenilor 

din România 1.213,13 856,78 0 0
 Uniunea Polonezilor din 

România  13.932,87 11.742,92 2.000,00 0
 Uniunea Sârbilor din 

România 4.498,20 4.498,20 0 0
 Uniunea Democrată a 

Tătarilor Turco - 
Musulmani din România 2.290,85 2.278,85 0 0

 Uniunea Democrată Turcă 
din România 9.896,28 8.734,19 0 226.10

 Asociaţia Italienilor din 
România RO.AS.IT 3.365,00 0 0 1.530,00

 TOTAL 181.680,26 80.577,31 23.996,72 24.283,80
 
CANDIDAŢI INDEPENDENŢI 
1. Francisc-Iosif Kerekeş 

Circumscripţia elect.1 
Colegiul 4 Camera 
Deputaţilor 14.932,96 13.514,00 0 818,12

2. Alexandru Olălău 
Circumscripţia elect.1 
Colegiul 3 Camera 
Deputaţilor 3.865,00 2.515,00 0 0

3. Gheorghe Wagner 
Circumscripţia elect.1 
Colegiul 2 Camera 
Deputaţilor 3.003,60 2.903,60 0 0

4. Graziela Elena Bîrlă  
Circumscripţia elect.3  
Colegiul 1 Senat 23.918,69 8.871,54 2.918,20 2.605,81
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5. Pândaru Traian 
Circumscripţia elect.4 
Colegiul 3 Camera 
Deputaţilor 46.302,31 3.569,62 28.996,70 1.859,10

6. Anghel Ilie 
Circumscripţia elect.12 
Colegiul 5 Camera 
Deputaţilor 0 0 0 0

7. Duţu Stelian 
Circumscripţia elect.14 
Colegiul 5 Camera 
Deputaţilor 46.987,85 14.877,98 0 32.042,01

8. Moise Ötvös 
Circumscripţia elect.15 
Colegiul 2 Camera 
Deputaţilor 2.808,00 2.808,00 0 0

9. János Rákosi 
Circumscripţia elect.15 
Colegiul 3 Camera 
Deputaţilor 10.199,07 8.331,07 1.868,00 0

10. Sándor Robert Szilágyi 
Circumscripţia elect.15 
Colegiul 1 Camera 
Deputaţilor 9.907,04 6.674,50 3.302,54 0

11. Ciobanu Mariana 
Circumscripţia elect.19 
Colegiul 1 Camera 
Deputaţilor 21.337,79 6.005,25 2.873,49 5.414,03

12. Chiriac Ion 
Circumscripţia elect.20 
Colegiul 2 Camera 
Deputaţilor 1.407,74 0 0 714,00

13. Csaba-István Sebestyén 
Circumscripţia elect.21 
Colegiul 3 Camera 
Deputaţilor 23.299,37 16.906,92 5.518,45 604,00

14. Dezsö Kálmán Becsek-
Garda 
Circumscripţia elect.21 
Colegiul 4 Camera 
Deputaţilor 19.994,81 12.101,67 5.430,20 2.022,95

15. Elöd Gheza Kincses 
Circumscripţia elect.28 
Colegiul 2  Senat 38.337,17 17.482,31 2.400,00 8.683,41

16 Vatavu Radu-Paul 
Circumscripţia elect.29 



 

 
 

172

Colegiul 4 Camera 
Deputaţilor 18.235,72 0 18.082,00 153,72

17. Ardelean Petru 
Circumscripţia elect.32 
Camera Deputaţilor 0 0 0 0

18. Vasile Chira 
Circumscripţia elect.34 
Colegiul 5 Camera 
Deputaţilor 21.403,38 20.182,89 0 0

19. Niţurad Dumitru 
Circumscripţia elect.34 
Colegiul 5 Camera 
Deputaţilor 44.332,80 39.712,80 4.620,00 0

20. Butnariu Ionel 
Circumscripţia elect.35 
Colegiul 2 Camera 
Deputaţilor 700,00 25,00 0 0

21. Ivan Lăcrămioara 
Iolandina 
Circumscripţia elect.39 
Colegiul 4 Camera 
Deputaţilor 0 0 0 0

22. Şandru Lavinia Marcela 
Circumscripţia elect.42 
Colegiul 22 Camera 
Deputaţilor 5.261,74 5.061,74 0 0

23. Filip Cristina 
Circumscripţia elect.42 
Colegiul 17 Camera 
Deputaţilor 8.600,00 4.990,00 0 0

24. Rădulescu Gheorghe 
Circumscripţia elect. 42 
Camera Deputaţilor 4.584,43 2.808,82 0 0

25. Timoc Constantin 
Circumscripţia elect. 43 
U.S.A.Camera 
Deputaţilor 4.272,00 0 4.272,00 0

 TOTAL 373.691,47 189.342,71 80.281,58 54.917,15
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ANEXA NR. 16 
 

Ponderea cheltuielilor de propagandă efectuate de către partidele politice  
în total cheltuieli 

 
Nr. 
crt. 

Denumire formaţiune politică % 

1. Partidul Democrat Liberal 90,302 
2. Partidul Naţional Liberal 84,823 
3. Uniunea Democrată Maghiară din România 74,072 
4. Partidul Noua Generaţie – Creştin Democrat 98,739 
5. Partidul România Mare 81.773 
6. Partidul României Europene 0 
7. Partidul Naţional Democrat Creştin 0 
8. Partidul Popular şi al Protecţiei Sociale 83,829 
9. Alianţa politică Partidul Social Democrat + Partidul 

Conservator 
83,530 

10. Alianţa electorală Partidul Verde Ecologist 70,576 
 

Ponderea cheltuielilor de propagandă efectuate de către asociaţiile/uniunile 
aparţinând minorităţilor naţionale în total cheltuieli 

 
Nr. crt. Denumirea asociaţiei/uniunii aparţinând minorităţii 

naţionale 
% 

1. Uniunea Democrată a Slovacilor şi Cehilor din România 72,374 
2. Uniunea Culturală a Rutenilor din România 99,048 
3. Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România 100 
4. Partida Romilor „Pro Europa” 100 
5. Uniunea Ucrainenilor din România 87,471 
6. Uniunea Elenă din România 31,572 
7. Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România 21,074 
8. Uniunea Bulgară din Banat – Români 99,493 
9. Uniunea Croaţilor din România 100 
10. Forumul Democrat al Germanilor din România 60.029 
11. Uniunea Armenilor din România 100 
12. Asociaţia Liga Albanezilor din România 63,583 
13. Asociaţia Macedonenilor din România 48,369 
14. Uniunea Polonezilor din România  98,636 
15. Uniunea Sârbilor din România 100 
16. Uniunea Democrată a Tătarilor Turco - Musulmani din România 99,476 
17. Uniunea Democrată Turcă din România 90,542 
18. Asociaţia Italienilor din România RO.AS.IT 45,468 
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ANEXA NR. 17 

Domenii de interes 

Nr. 

crt. 

Probleme care au făcut 

obiectul cererilor cetăţenilor 

   

  Total 

   1. Aplicarea Legii nr. 35/2008 privind alegerea Camerei Deputaţilor 

şi a Senatului 

    150 

   2.   Aplicare Legii nr. 64/2004 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale   

    60  

   3.  Hotărârile Guvernului nr. 802/2008 pentru aprobarea primei 

delimitări a colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor şi a Senatului 

    23  

   4. Modelul listei de susţinători      12 

   5. Actualizarea listelor electorale permanente     11 

   6. Depunerea candidaturilor     17 

   7. Nereguli în organizarea si desfăşurarea alegerilor     31 

   8. Constituirea birourilor electorale si retribuirea membrilor       9 

   9. Modul de repartizare a mandatelor     13 

 10. Finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale     50 

 11. Condiţiile de exercitare a dreptului de a fi ales     24 

 12. Valoarea garanţiei ce trebuie depusă de candidaţi     16 

 13. Numărul alegatorilor din listele electorale      5 

 14. Diverse      4 
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ANEXA NR. 18 

 

Petiţii 

Nr. 

 crt. 

Secţiunea din Autoritate căreia i-a fost adresată  

(rezolvată) petiţia            

Total 

1. Secretariatul general 132 

2. Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a 

campaniilor electorale  

35 

3. Direcţia logistică electorală 57 

4. Direcţia legislaţie şi legătura cu Parlamentul 5 

5. Direcţia îndrumare, control şi coordonarea filialelor regionale; 35 

6. Total petiţii 132 

 

 

Memorii şi solicitări 

Nr. crt. Secţiunea din Autoritate căreia i-au fost adresate  

(rezolvate) memoriul, solicitarea            

Total 

1 Secretariatul general 297 

2 Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a 

campaniilor electorale 

15 

3 Direcţia logistică electorală 172 

4 Direcţia legislaţie şi legătura cu Parlamentul 60 

5 Direcţia îndrumare, control şi coordonarea filialelor regionale 70 

6 Serviciul alocare subvenţii 80 

7 Total memorii, solicitări 297 
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ANEXA NR. 19 

 

Solicitări de informaţii de interes public în baza Legii nr.  544/2001 

   

Număr total de solicitări 

                       din care: 

 

1929 

Număr total de solicitări scrise 429 

1. activitatea Autorităţii 22 

2. aplicarea legislaţiei electorale 287 

3. finanţarea partidelor politice 40 

 

Număr total de solicitări 

scrise pe domenii de activitate 

4. depunerea si restituirea garanţiilor 80 

Număr de solicitări scrise rezolvate favorabil 419 

1.parţial - 

2.direcţionate către alte instituţii 7 

 

Număr de solicitări scrise 

respinse 
3.informaţii inexistente 3 

Număr de solicitări scrise   în curs de soluţionare - 

1. pe suport de hârtie  212 Număr de solicitări 

adresate în scris 2. pe suport electronic 217 

1.persoane fizice 116 Număr de solicitări scrise 

adresate de  
2.persoane juridice 98 

Număr total de solicitări verbale 1500 
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1.activitatea Autorităţii 

 

142 

2. aplicarea legislaţiei electorale 597 

3. finanţarea campaniei electorale 441 

4. achiziţionarea softului 53 

5. delimitarea colegiilor uninominale 127 

6. subvenţii 85 

7. harta secţiilor de votare 37 

 

 

 

Număr total de solicitări  

verbale pe domenii de 

activitate 

8. repartizarea mandatelor 18 

1.rezolvate favorabil - Număr de reclamaţii 

administrative 2. respinse - 

1. rezolvate favorabil 1 

2. respinse - 

 

Număr de plângeri 

în instanţă 3. în curs de soluţionare  

 

 

 

 


