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I. DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ A 

AUTORITĂŢII 
 

 

În sistemul instituţiilor îndrituite să asigure funcţionarea la parametri de 

normalitate a mecanismelor democratice din societatea românească, Autoritatea 

Electorală Permanentă (AEP) ocupă un loc bine determinat, îndeplinind un rol 

din ce în ce mai important pe măsura creşterii gradului de complexitate a 

proceselor electorale în dinamica vieţii politice din România. 

Pe întreg parcursul anului 2007, Autoritatea Electorală Permanentă s-a 

confruntat cu un volum sporit de sarcini potrivit atribuţiilor ce-i revin în 

conformitate cu prevederile şi reglementările legale în vigoare, în condiţiile în 

care agenda electorală internă a fost bogată în evenimente: două referendumuri 

naţionale, alegerile reprezentanţilor României în Parlamentul European, precum 

şi alegeri locale parţiale. 

În acest context se impune a fi menţionat faptul că prevederile Legii nr. 

373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului care reglementează 

statutul şi prerogativele Autorităţii Electorale Permanente au fost completate cu 

altele noi privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul 

European ce fac obiectul Legii nr. 33/2007. 

Totodată, ca urmare a adoptării Legii nr. 334/2006 privind finanţarea 

activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, Autorităţii Electorale 

Permanente i s-au extins atribuţiile şi în domeniul subvenţionării, monitorizării 

şi controlului resurselor financiare şi a cheltuielilor formaţiunilor politice, 

urmărindu-se, de asemenea, destinaţia şi utilizarea fondurilor alocate 

campaniilor electorale. 

Anul 2007 a marcat astfel o etapă distinctă în dezvoltarea instituţională a 
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Autorităţii Electorale Permanente. La începutul anului, Birourile Permanente ale 

Camerei Deputaţilor şi Senatului au aprobat prin Hotărârea nr. 2/2007 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente 

prin care structura organizatorică a instituţiei a fost modificată, redimensionată 

şi perfecţionată. Astfel a fost creat un Departament de control al finanţării 

partidelor politice şi a campaniilor electorale la nivelul aparatului central, iar în 

teritoriu au fost constituite încă 7 filiale regionale corespunzătoare regiunilor de 

dezvoltare, astfel încât, în prezent, Autoritatea Electorală Permanentă a devenit 

o instituţie pe deplin funcţională, cu acoperire la scară naţională. Tot prin acest 

act normativ, numărul angajaţilor din cadrul Autorităţii Electorale Permanente a 

crescut prin înfiinţarea a 62 de noi posturi, ajungându-se la 170 de posturi din 

care 160 personal de specialitate şi 10 pentru demnitari şi cabinetele acestora. 

Este de remarcat activitatea deosebită a celor doi vicepreşedinţi Ana-

Maria Pătru şi Marian Muhuleţ care s-au implicat în procesul de înfiinţare a 

filialelor Autorităţii Electorale Permanente, precum şi în activitatea Biroului 

Electoral Central constituit cu ocazia alegerilor membrilor din România în 

Parlamentul European. 

Pe plan extern, Autoritatea Electorală Permanentă s-a bucurat de o mai 

mare vizibilitate în anul 2007 prin deschiderile realizate în relaţiile bilaterale cu 

instituţii similare din alte ţări şi parteneriate cu organizaţii regionale şi 

internaţionale în domeniul electoral. În cursul anului 2007, preşedintele 

Autorităţii Electorale Permanente din România, Dr. Octavian Opriş a fost ales 

preşedintele Comitetului Executiv al Asociaţiei Oficialilor Electorali Europeni 

pe o perioadă de trei ani. 
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II.  DOMENIUL LEGISLATIV 
 

 

Dispoziţiile art. 29 alin. (1) lit. t) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea 

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

stabilesc că Autoritatea Electorală Permanentă elaborează proiecte de acte 

normative pentru îmbunătăţirea şi perfecţionarea sistemului electoral românesc, 

pe care le supune Guvernului spre analiză şi exercitare a dreptului de iniţiativă 

legislativă. 

Astfel, Autoritatea Electorală Permanentă a contribuit la elaborarea Legii 

nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul 

European ce a fost publicată în Monitorul Oficial al României din 16 ianuarie 

2007. 

În vederea luării măsurilor necesare pentru o mai bună organizare şi 

desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul European, Autoritatea Electorală 

Permanentă a sprijinit elaborarea proiectului Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor pentru Parlamentul European, al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România 

în Parlamentul European din anul 2007, precum şi al Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 84/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 

privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, 

pentru modificarea art. IV alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 

Parlamentul European şi pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor 

din România în Parlamentul European din anul 2007. 
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Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 a introdus noi reglementări 

privind listele electorale, componenţa şi atribuţiile birourilor electorale, precum 

şi conţinutul proceselor verbale. Pe lângă modificările aduse Legii nr. 33/2007, 

actul normativ menţionat a reglementat modul de calcul al termenelor din 

calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale, precum şi documentele 

în baza cărora se exercită dreptul de vot al alegătorilor resortisanţi şi comunitari.  

Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 15/20071, procesul electoral, 

iniţiat prin adoptarea de către Guvern a Hotărârii nr. 76 din 24 ianuarie 2007 

privind stabilirea datei de referinţă pentru alegerea membrilor din România în 

Parlamentul European în ziua de 13 mai 2007,  a fost amânat pentru semestrul II 

al anului 2007. Operaţiunile electorale realizate până în acel moment au fost 

recunoscute ca valabile.  

Ordonanţa de Urgenţă nr. 84/20072 a adus unele modificări şi completări 

Legii nr. 33/2007 privind obligativitatea completării unei declaraţii pe propria 

răspundere de către alegătorii înscrişi în lista electorală suplimentară, 

imprimarea buletinelor de vot, modalitatea de transmitere a proceselor verbale, 

precum şi verificarea listelor electorale  suplimentare şi a declaraţiilor pe propria 

răspundere de către Autoritatea Electorală Permanentă. 

De asemenea, Ordonanţa de Urgenţă nr. 84/2007 a dat posibilitatea 

partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, 

alianţelor politice, alianţelor electorale şi candidaţilor independenţi care nu 

depuseseră listele de susţinători la Biroul Electoral Central până la data de 14 

martie 2007 să le depună odată cu listele de candidaţi. 

În vederea facilitării exercitării dreptului de vot de către cetăţenii români 

aflaţi în străinătate, Autoritatea Electorală Permanentă a contribuit, alături de 
                                                 
1 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din 
România în Parlamentul European, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 173 din 12 martie 2007. 
2 Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 84 din 28 august 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, pentru modificarea art. IV 
alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European şi pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a 
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Ministerul Afacerilor Externe, la elaborarea proiectului de lege privind votul 

prin corespondenţă al cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în 

străinătate. 

Totodată, în cursul anului 2007, Autoritatea Electorală Permanentă a mai 

sprijinit şi elaborarea proiectului Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2007 

privind unele măsuri pentru mai buna organizare şi desfăşurare a alegerilor3.  

Ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea 

activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, Autoritatea Electorală 

Permanentă a elaborat proiectul normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor 

electorale. 

Acestea au fost adoptate de Guvernul României prin Hotărârea nr. 

749/2007 şi detaliază dispoziţiile legii, stabilind reguli precise privind  

contabilitatea curentă a partidelor politice, acordarea şi utilizarea subvenţiilor de 

la bugetul de stat, modalităţile şi formatul specifice de înregistrare a veniturilor 

şi cheltuielilor în campania electorală, atribuţiile mandatarului financiar, 

procedura şi metodologia controlului, precum şi constatarea şi aplicarea 

sancţiunilor. 

Având în vedere modificările aduse statutului Autorităţii Electorale 

Permanente de Legea nr. 334/2006, Autoritatea Electorală Permanentă a 

elaborat proiectul regulamentului propriu de organizare şi funcţionare care a fost 

aprobat de Birourile Permanente ale celor două Camere ale Parlamentului prin 

Hotărârea nr. 2/2007. 

Dispoziţiile art. 29 alin. (1) lit. s) şi ş), din Legea nr. 373/2004 cu 

modificările şi completările ulterioare, stabilesc că Autoritatea Electorală 

Permanentă elaborează şi supune Guvernului spre aprobare, împreună cu 

                                                                                                                                                         
Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul 
European din anul 2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 602 din 31 august 2007. 
3 Respinsă prin  Legea   nr. 297/ 2007 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2007 privind 
unele măsuri pentru mai buna organizare şi desfăşurare a alegerilor, publicată în Monitorul Oficial al României 
nr. 763 din 12 noiembrie 2007. 
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Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, calendarul acţiunilor din 

cuprinsul perioadei electorale şi proiectele de hotărâri specifice bunei organizări 

şi desfăşurări a alegerilor. Totodată, potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) lit. ţ) 

din acelaşi act normativ, Autoritatea Electorală Permanentă prezintă Guvernului 

spre aprobare, împreună cu Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Ministerul 

Internelor şi Reformei Administrative, proiectul hotărârii Guvernului privind 

aprobarea cheltuielilor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor. 

Astfel, Autoritatea Electorală Permanentă a sprijinit elaborarea proiectelor 

următoarelor Hotărâri ale Guvernului: Hotărârea nr. 77/2007 privind modelul 

listei de alegători ce susţin partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale, alianţele politice sau alianţele electorale, precum şi cel al 

listei de alegători ce susţin candidatul independent la alegerile pentru membri 

din România în Parlamentul European; Hotărârea nr. 126/2007 privind 

cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor 

membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007; Hotărârea nr. 

127/2007 privind stabilirea măsurilor pentru organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007; 

Hotărârea nr. 128/2007 privind aprobarea programului calendaristic pentru 

realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în 

Parlamentul European în anul 2007; Hotărârea nr. 129/2007 pentru aprobarea 

modelului ştampilelor ce vor fi folosite la birourile electorale, al ştampilei cu 

menţiunea „VOTAT”, precum şi a modelului buletinului de vot şi al listelor 

electorale care vor fi folosite pentru alegerea membrilor din România în 

Parlamentul European din anul 2007; Hotărârea nr. 130/2007 privind modelul 

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

pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007; 

Hotărârea nr. 131/2007 privind schimbul de informaţii dintre Autoritatea 

Electorală Permanentă şi instituţiile din statele membre ale Uniunii Europene, 

care au responsabilităţi similare, necesar organizării şi desfăşurării alegerilor 
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pentru Parlamentul European din anul 2007; Hotărârea nr. 132/2007 privind 

aprobarea modelului, denumirii, formei, conţinutului şi a modului de eliberare şi 

de utilizare a dovezii eliberate de Autoritatea Electorală Permanentă alegătorilor 

comunitari pentru exercitarea dreptului de a alege membrii din România în 

Parlamentul European; Hotărârea nr. 1108/2007 privind aprobarea programului 

calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din 

România în Parlamentul European în anul 2007; Hotărârea nr. 1287/2007 pentru 

stabilirea modelului proceselor-verbale privind constatarea rezultatului votării şi 

centralizarea voturilor, al Comunicatului Biroului Electoral Central privind lista 

partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, 

alianţelor politice, alianţelor electorale şi candidaţilor independenţi cărora li se 

pot repartiza mandate pentru Parlamentul European, al procesului-verbal privind 

centralizarea voturilor şi atribuirea mandatelor, precum şi al certificatului 

constatator al alegerilor pentru Parlamentul European. 

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) lit. v) din Legea 373/2004 

pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, cu modificările şi 

completările ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă a elaborat propuneri 

pentru stabilirea datei de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale parţiale 

care au fost adoptate de Guvernul României prin următoarele hotărâri: Hotărârea 

Guvernului nr. 1863/2006 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale 

pentru alegerea consiliilor locale şi a primarilor în unele circumscripţii 

electorale; Hotărârea Guvernului nr. 137/2007 privind stabilirea datei alegerilor 

locale parţiale pentru alegerea primarilor în unele circumscripţii electorale; 

Hotărârea Guvernului nr. 170/2007 privind stabilirea datei alegerilor locale 

parţiale pentru alegerea unui consiliu local; Hotărârea Guvernului nr. 297/2007 

privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea primarilor în 

unele circumscripţii electorale;  Hotărârea Guvernului nr. 298/2007 privind 

stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea unui consiliu local; 
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Hotărârea Guvernului nr. 391/2007 privind stabilirea datei alegerilor locale 

parţiale pentru alegerea unui consiliu local. 

Totodată, potrivit dispoziţiilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă nr. 

9/2007, preşedintele Autorităţii Electorale Permanente a emis Ordinul nr. 19 din  

6 martie 2007 privind validarea operaţiunilor îndeplinite pentru alegerile a căror 

dată a fost stabilită de Guvern pe 4 februarie 2007, pentru alegerile organizate în 

vederea desemnării Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, 

judeţul Harghita, Ordinul nr. 44 din 3 aprilie 2007 privind validarea 

operaţiunilor îndeplinite pentru alegerile a căror dată a fost stabilită de Guvern 

pe 4 februarie 2007, pentru alegerile organizate în vederea desemnării 

Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita şi 

Ordinul nr. 180 din  9 mai 2007 privind validarea operaţiunilor îndeplinite 

pentru alegerile a căror dată a fost stabilită de Guvern pe 4 februarie 2007, 

pentru alegerile organizate în vederea desemnării Consiliului Local al 

Municipiului Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita. 

De asemenea, în îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 373/2004, 

Autoritatea Electorală Permanentă a adoptat Hotărârea nr. 1/2007 privind 

modelul şi modul de utilizare ale declaraţiei pe propria răspundere dată de 

alegătorii înscrişi în listele electorale suplimentare la alegerea membrilor din 

România în Parlamentul European4 . 

Activitatea în domeniul legislativ a cuprins şi formularea de puncte de 

vedere, la cererea Guvernului, asupra iniţiativelor legislative depuse la 

Parlament, precum şi participarea reprezentanţilor AEP la şedinţele comisiilor 

de specialitate ale Parlamentului. Amintim aici 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 

                                                 
4 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720/24.10.2007 
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alegerea europarlamentarilor, în cadrul căreia Autoritatea Electorală Permanentă 

a avut un reprezentant permanent, fără drept de vot. 

Totodată, Autoritatea Electorală Permanentă a contribuit la stabilirea 

poziţiei României în Grupul de lucru Ad-hoc privind drepturile fundamentale şi 

cetăţenia, din cadrul Consiliul Uniunii Europene, referitor la Proiectul Directivei 

Consiliului de modificare a Directivei Consiliului nr. 109 din 06.12.1993 

referitoare la exercitarea dreptului de vot şi de a candida la alegerile pentru 

Parlamentul European pentru cetăţenii Uniunii Europene care au reşedinţa într-

un alt stat membru decât cel de origine. 

În afara actelor normative şi a proiectelor de acte normative aflate în 

fazele procedurii legislative, la a căror iniţiere Autoritatea Electorală a 

participat, în anul 2007 au fost demarate mai multe proiecte pentru 

îmbunătăţirea şi perfecţionarea sistemului electoral având la bază concluziile 

rezultate în urma scrutinelor din 2007, hotărârile adoptate de către Birourile 

Electorale Centrale organizate pentru aceste scrutine, dar şi numeroasele 

propuneri de lege ferenda primite atât de la autorităţi publice, cât şi de 

organizaţii neguvernamentale şi cetăţeni.  
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III. LOGISTICĂ ELECTORALĂ 
 

 

Realizarea unor alegeri libere, corecte şi periodice, precum şi a 

referendumurilor, presupune asigurarea unor condiţii corespunzătoare de 

desfăşurare a operaţiunilor electorale, astfel încât exercitarea dreptului de vot să 

se realizeze cu respectarea caracterului universal, egal, direct, secret şi liber 

exprimat.  

În acest sens, este necesară angrenarea în procesul electoral a unor 

importante resurse umane, financiare, tehnice şi materiale. Activitatea de 

logistică electorală se circumscrie necesităţii implementării unui management 

electoral la nivel naţional ce poate opera corespunzător prin conceperea şi 

utilizarea unor instrumente de logistică electorală adecvate. În anul 2007, 

activităţile de logistică electorală au urmărit asigurarea corespunzătoare a 

resurselor financiare, tehnice şi materiale, precum şi a aplicării dispoziţiilor 

legale privind măsurile organizatorice. 

 

Activităţi privind urmărirea asigurării dotărilor specifice secţiilor de 

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

electorale  

 

a) Monitorizarea stării logisticii electorale existente şi a condiţiilor de 

păstrare 

Activităţile de verificare a asigurării dotărilor specifice secţiilor de votare, 

a logisticii electorale existente, precum şi a modului de păstrare a acesteia au 

constituit preocupări constante în cadrul Autorităţii Electorale Permanente. 

Posibilităţile efectuării acestor verificări au crescut substanţial începând cu 
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funcţionarea filialelor regionale ale instituţiei.  

Din raportările realizate de echipele de control ale AEP ori din cele ale 

unor autorităţi ale administraţiei publice locale reiese faptul că dotările logistice 

existente permit refolosirea acestora şi pentru procesele electorale organizate în 

anul 2007 într-un procent mediu de 75%. Cu toate acestea, se constată creşterea 

gradului de uzură fizică şi îndeosebi morală, ca urmare a folosirii repetate a 

acestora în perioada 2000-2007. Cabinele de vot sunt confecţionate îndeosebi 

din schelet metalic (corniere, ţeavă)  şi/sau material lemnos, iar urnele fixe şi 

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

placaj). Atât cabinele cât şi urnele sunt grele, dificil de manipulat şi ocupă la 

depozitare un spaţiu semnificativ. În unele situaţii, pentru confecţionarea urnelor 

s-au utilizat materiale de unică folosinţă (în municipiile Bucureşti şi Miercurea-

Ciuc). Recondiţionarea logisticii electorale necesită fonduri relativ mari, iar în 

multe cazuri spaţiile de depozitare nu sunt propice păstrării acestora.  

De regulă, în mediul urban materialele de logistică electorală sunt păstrate 

în general în sediile primăriilor, iar în mediul rural rămân în custodia unităţilor 

de învăţământ ori a căminelor culturale. Destul de frecvente sunt şi situaţiile în 

care se închiriază spaţii necesare depozitării de la societăţi comerciale.  

Principalele aspecte constatate au fost consemnate în procese-verbale şi 

comunicate prin intermediul direcţiei de specialitate din cadrul AEP şi a 

instituţiilor prefectului. 

O situaţie specială a constituit-o organizarea în data de 25 noiembrie, în 

secţii de votare diferite, atât a alegerilor pentru Parlamentul European, cât şi a 

referendumului pentru introducerea votului uninominal pentru alegerea 

Parlamentului, fapt ce a determinat o serie de greutăţi privind asigurarea în 

condiţii corespunzătoare a logisticii şi a dotărilor materiale necesare. În acest 

sens, a fost necesară suplimentarea urnelor şi mai ales a cabinelor de vot, iar 

instituţiile prefectului şi primăriile au făcut eforturi pentru a asigura spaţiile 

necesare şi materialele de logistică electorală în cantităţi suficiente. 
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 Ca şi în alţi ani, locaţiile în care au funcţionat secţiile de votare, 

respectiv birourile electorale, sunt asigurate în mare parte (aproximativ 90%)  

din unităţi de învăţământ, cămine culturale, case de cultură şi numai în anumite 

cazuri au fost folosite sediile unor servicii publice deconcentrate ale 

ministerelor şi ale altor instituţii publice.  

 De asemenea, se constată scăderea numărului de spaţii adecvate 

exercitării dreptului de vot şi ca urmare a retrocedării unor imobile către 

proprietarii de drept. 

În urma monitorizării modului de asigurare a pazei secţiilor de votare pe 

perioada desfăşurării procesului electoral s-a constatat că măsurile luate au fost 

corespunzătoare. Pentru asigurarea pazei birourilor electorale şi a secţiilor de 

votare, precum şi pentru transportarea documentelor electorale în condiţii de 

securitate au fost mobilizate forţe de ordine publică într-un număr semnificativ. 

 

b) Achiziţionarea bunurilor şi serviciilor necesare  

Având în vedere perioada de timp scurtă în care trebuie să fie aplicate 

măsurile adoptate prin hotărâri ale Guvernului pentru pregătirea şi organizarea 

alegerilor sau a referendumurilor, mai multe instituţii ale prefectului au 

semnalat, atât în cadrul şedinţelor Comisiei Tehnice Centrale, cât şi ulterior prin 

convorbiri telefonice, o serie de inconveniente privind selectarea procedurilor de 

atribuire a contractelor de achiziţii publice. Prin intermediul analizelor 

economico-financiare realizate sau în cadrul unor şedinţe de lucru având ca 

obiect dispunerea de măsuri pentru pregătirea şi organizarea alegerilor, 

Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat faptul că în cazul organizării 

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

alegerilor este cunoscută cu mult timp înainte. Totodată, având în vedere şi 

schimbarea legislaţiei în materia achiziţiilor publice, prin adoptarea O.U.G. nr. 

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 
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modificările şi completările ulterioare, este necesar a fi elaborate o serie de 

propuneri cu scopul de a eficientiza procesul de achiziţionare a bunurilor şi 

serviciilor în vederea organizării şi desfăşurării procesului electoral (spre 

exemplu, o posibilă soluţie o reprezintă prevederile art. 22 din O.U.G. 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). De asemenea, trebuie analizată 

posibilitatea introducerii unor noi articole în bugetul de stat şi/sau în bugetele 

locale care să permită bugetarea din timp a activităţilor.  

În ceea ce priveşte calitatea hârtiei folosite, având în vedere numărul de 

pagini şi dificultăţile întâmpinate cu achiziţionarea şi tipărirea, inclusiv a 

declaraţiilor pe propria răspundere, considerăm că s-a asigurat un minim 

calitativ rezonabil. 

În aceeaşi ordine de idei, Instituţia Prefectului municipiului Bucureşti a 

semnalat existenţa unor probleme referitor la autoritatea îndrituită să efectueze 

cheltuieli cu tipărirea unor formulare necesare procesului electoral, altele decât 

buletinele de vot, deoarece prin dispoziţiile H.G. nr. 126/2007 nu se specifică 

acest aspect. În acest sens, a fost sesizată Comisia Tehnică Centrală pentru 

dispunerea măsurilor necesare. 

Tipărirea buletinelor de vot în sistem centralizat şi predarea lor către 

prefecţi şi preşedinţii birourilor electorale judeţene în pachete de câte 600 buc. 

sau mai mult a determinat ca la nivelul instituţiilor prefectului să se aloce 

fonduri suplimentare, să se ia măsuri de protecţie sporite şi să se asigure 

personal specializat pentru realizarea şi sigilarea pachetelor de câte 100 de buc. 

în vederea respectării prevederilor art. 53 alin. (1) din Legea nr. 373/2004. 

Preluarea buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare votării (timbre 

autocolante, declaraţii pe propria răspundere etc.) de la Ministerul Internelor şi 

Reformei Administrative, modul de păstrare şi de asigurare a protecţiei acestora 

s-a desfăşurat corespunzător. Nu au fost semnalate probleme deosebite legate de 
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achiziţionarea la timp a materialelor necesare birourilor electorale ale secţiilor 

de votare (tuşiere, tuş, ceară, hârtie, lipici, sfoară,  dosare etc.) sau privind modul 

de confecţionare a ştampilelor de control necesare desfăşurării activităţii 

birourilor electorale ale secţiilor de votare. (Au existat cazuri în care 

componenta din cauciuc a ştampilei s-a dezlipit la utilizare, ori în care inscripţia 

„VOTAT” a fost inserată greşit „TATOV”.) 

 

Activităţi privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare şi 

aducerea la cunoştinţă publică a informaţiilor necesare 

 

Delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare, stabilirea sediilor şi 

asigurarea dotărilor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 

Parlamentul European s-au realizat în conformitate cu prevederile art. 25 şi art. 

111 din Legea nr. 373/2004 coroborate cu art. 15-17 din Legea nr. 33/2007. 

În urma constatării unor nereguli în ceea ce priveşte aducerea la 

cunoştinţă publică  a  numerotării şi delimitării secţiilor de votare (arondarea 

alegătorilor), a sediilor birourilor electorale şi a locaţiilor secţiilor de votare, 

precum şi a datelor de contact ale membrilor birourilor electorale au fost luate 

măsurile necesare. În acest sens, pentru a putea pune la dispoziţia cetăţenilor, a 

membrilor birourilor electorale şi a altor autorităţi publice cu atribuţii în 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor a datelor şi informaţiilor necesare, s-a 

solicitat atât telefonic cât şi prin intermediul poştei electronice instituţiilor 

prefectului din judeţele ţării şi din municipiul Bucureşti, întocmirea şi 

actualizarea ordinelor emise de către prefect prin care s-au stabilit numerotarea 

şi delimitarea secţiilor de votare, respectiv arondarea alegătorilor la secţiile de 

votare potrivit legislaţiei electorale, atât pentru alegerile pentru Parlamentul 

European, cât şi pentru cele două referendumuri organizate în anul 2007 

(referendumul din 19 mai pentru demiterea Preşedintelui României şi 

referendumul din 25 noiembrie  privind introducerea votului uninominal la 
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alegerea membrilor Parlamentului României).Totodată, s-a solicitat comunicarea 

acestor date şi informaţii în format electronic, iar după colectarea şi prelucrarea 

datelor, acestea au fost înaintate serviciului specializat pentru postarea pe site-ul 

instituţiei, astfel încât să se faciliteze consultarea lor de către persoanele 

interesate. Pe de altă parte, realizarea acestor baze de date asigură baza primară 

pentru realizarea unor hărţi electorale, precum şi a unui Registru naţional al 

secţiilor de votare care să poată rămâne stabile şi să poată fi certificate din punct 

de vedere al condiţiilor minimale necesare organizării votării. 

 

Activităţi privind asigurarea mijloacelor de comunicare şi schimbul 

de informaţii 

 

În perioada 9-25  iulie 2007 au fost purtate o serie de discuţii privind 

identificarea unor modalităţi de îmbunătăţire a comunicării între birourile 

electorale şi, mai ales, a colectării rezultatelor de la secţiile de votare la birourile 

electorale de circumscripţie/judeţene, respectiv la Biroul Electoral Central. În 

baza celor constatate de reprezentanţii AEP la alegerile pentru Parlamentul 

European din Bulgaria, a documentaţiei realizate de compartimentele de 

specialitate privind modalităţile de comunicare a rezultatelor alegerilor utilizate 

în alte state din Europa, s-a considerat necesară organizarea unor întâlniri cu 

reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi 

Tehnologia Informaţiei. În cadrul şedinţelor tehnice s-au abordat probleme 

precum: identificarea instituţiilor şi/sau autorităţile publice care pot asigura 

suport şi asistenţă tehnică; gradul de acoperire a localităţilor din România cu 

mijloace de comunicare prin Internet, telefonie fixă şi mobilă;  numărul şi tipul 

localităţilor care nu dispun de mijloace de comunicare; oportunitatea, costurile şi 

resursele necesare utilizării serviciilor de telefonie de tip „Telverde”; propuneri 

privind alte modalităţi tehnice moderne prin care să poată fi asigurată 

comunicarea pentru localităţile izolate şi fără acoperire telefonică. S-a realizat o 
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estimare a cheltuielilor necesare pentru comunicarea rapidă a rezultatelor 

preliminare ale alegerilor (comunicare telefonică şi/sau prin fax, e-mail), 

inclusiv a costurilor generate de înfiinţarea unor centre de colectare (call-center), 

a costurilor de apelare telefonică în cazul achiziţionării serviciilor de telefonie 

de tip „telverde”. 
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IV. ÎNDRUMARE ŞI CONTROL ELECTORAL 
 

 

Adoptarea în anul 2007 de către Parlamentul României a Legii nr. 

33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul 

European, precum şi de către Birourile Permanente ale Camerei Deputaţilor şi 

Senatului a Hotărârii nr. 2/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare 

şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente a adus instituţiei noi sarcini 

rezultate atât din actele normative menţionate cât şi din importantele evenimente 

electorale ce au avut loc în cursul anului. 

Astfel, pentru exercitarea atribuţiilor de sprijin, îndrumare şi control a 

autorităţilor administraţiei publice locale şi a aparatului propriu al acestora, în 

anul 2007 s-au desfăşurat activităţi la peste 400 de instituţii, cu privire la 

îndeplinirea sarcinilor ce revin în materie electorală prefecţilor, primarilor şi 

secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale, serviciilor publice comunitare de 

evidenţă a persoanelor, direcţiilor judeţene de administrare a bazelor de date, 

membrilor birourilor electorale şi altor categorii de personal cu sarcini în acest 

domeniu. 

Pentru realizarea obiectivelor propuse, echipe de specialişti constituite din 

personalul direcţiei de specialitate, iar ulterior din personalul încadrat la filialele 

regionale, au desfăşurat activităţi concrete la unităţile administrativ-teritoriale în 

care s-au organizat alegeri locale parţiale, referendumuri locale, precum şi la 

alte unităţi administrativ-teritoriale cuprinse în graficul de control pe perioada 

organizării alegerilor pentru Parlamentul European şi a referendumurilor 

naţionale din 19 mai şi 25 noiembrie.  
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Activitatea de îndrumare electorală 

 

Atât în perioadele electorale cât şi în afara acestora s-au dat îndrumări 

privind: 

a) păstrarea dotărilor specifice secţiilor de votare; 

b) întocmirea şi actualizarea listelor electorale permanente; 

c) respectarea   termenului   anual   de   actualizare   a   listelor   

electorale permanente şi transmiterea la judecătorie a modificărilor 

intervenite; 

d) păstrarea registrelor cuprinzând listele electorale permanente; 

e) efectuarea comunicărilor prevăzute de lege şi de operare a acestora la 

timp în listele electorale permanente; 

f) actualizarea listelor electorale permanente de către primari la 

termenele stabilite de lege pe baza comunicărilor primite; 

g) autorizarea persoanelor care efectuează operaţiuni în listele electorale 

permanente; 

h) completarea  consiliilor  locale sau judeţene  în   caz  de   vacanţă  a 

mandatului unui consilier; 

i) aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 67/2004, republicată, ale Legii 

nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 

Parlamentul European şi ale Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi 

desfăşurarea referendumului, cu completările şi modificările ulterioare ; 

j) întocmirea de către instituţiile prefectului a propriilor programe 

calendaristice în vederea realizării operaţiunilor de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor locale parţiale sau a referendumurilor locale; 

k) numerotarea circumscripţiilor electorale la nivelul judeţului; 

l) stabilirea localurilor birourilor electorale de circumscripţie şi a 

localurilor secţiilor de votare; 

m) respectarea programului calendaristic privind realizarea acţiunilor 
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referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale; 

n) completarea birourilor electorale judeţene, de circumscripţie şi ale 

secţiilor de votare; 

o) arhivarea documentelor birourilor electorale judeţene sau de 

circumscripţie după întocmirea procesului-verbal de consemnare a 

rezultatelor alegerilor; 

p) înregistrarea şi folosirea semnelor electorale de către partide în alegeri; 

q) acreditarea observatorilor interni la alegerile parţiale; 

r) existenţa înregistrării unor menţiuni privind partidele politice în 

Registrul partidelor politice al Tribunalului Municipiului Bucureşti; 

s) acordarea timpilor de antenă partidelor politice. 

Cu ocazia deplasărilor în teren pentru activităţi de îndrumare electorală şi 

control în timpul cărora s-au realizat contacte directe cu reprezentanţii 

instituţiilor implicate în activitatea electorală, s-au constatat deficienţe în 

aplicarea prevederilor legale în materie electorală datorate în primul rând 

interpretării eronate a legii, astfel că activitatea Autorităţii Electorale 

Permanente a avut în special un caracter de îndrumare, deficienţele constatate 

fiind remediate în timpul controalelor sau ulterior la termene stabilite şi urmărite 

împreună cu reprezentanţii locali, fără a se lua măsuri de sancţionare 

contravenţională. 

Totodată, personalul AEP a participat la întâlniri la nivel judeţean cu 

primarii şi secretarii unităţilor administrativ-teritoriale, persoane de contact cu 

atribuţii electorale şi reprezentanţi ai instituţiei prefectului, în cadrul cărora au 

fost dezbătute aspecte referitoare la atribuţiile autorităţilor publice locale în 

materie electorală, precum şi la aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 373/2004 

pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, ale Legii nr. 67/2004 pentru 

alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, a Legii nr. 

3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi a Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi 
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desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European. 

În scopul îndeplinirii de către primarii şi secretarii unităţilor 

administrativ-teritoriale a atribuţiilor ce le revin în conformitate cu prevederile 

legale, a informării şi instruirii alegătorilor cu privire la sistemul electoral 

românesc şi asupra comportamentului şi deontologiei electorale, s-au difuzat la 

instituţiile prefectului, la primării şi la birourile electorale publicaţii în materie 

electorală constând în „Legislaţie electorală 2004”, „Reglementări privind 

partidele politice”, „Hotărâri ale Biroului Electoral Central 1996-2004”, 

„Alegeri şi corpul electoral”, „Sistemul electoral”, „Votul electronic”, 

„Dinamica sistemelor electorale”, precum şi alte materiale documentare şi studii 

cu conţinut electoral elaborate în cadrul instituţiei. 

Având în vedere că unul dintre principalele obiective ale activităţii de 

îndrumare electorală şi control îl reprezintă modul de actualizare a listelor 

electorale permanente, se poate conchide că acestea conţin un grad mai mare de 

acurateţe comparativ cu anii precedenţi, fiind eliminate într-o foarte mare 

măsură înregistrările eronate privind persoanele decedate, persoanele care si-au 

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

sau persoanele care şi-au pierdut cetăţenia română. 

 
Activitatea de control electoral 

 
Pentru a urmări modul de îndeplinire de către autorităţi a atribuţiilor ce le 

revin potrivit prevederilor legale în materie electorală, în anul 2007 s-au 

desfăşurat activităţi de control pe raza a 41 de judeţe şi a municipiului Bucureşti 

la: 

• instituţiile prefectului; 

• judecătorii; 

• unităţi administrativ-teritoriale de toate gradele (sectoare, 

municipii, oraşe, comune) 

• servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor, judeţene şi 
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locale; 

• birouri judeţene de  administrare  a bazelor de date pentru evidenţa 

persoanelor. 

Activităţile de control desfăşurate potrivit prevederilor Legii nr. 373/2004, 

alin. (1), lit. f) -  h), au vizat în principal următoarele: 

a) modul de întocmire şi actualizare a listelor electorale permanente; 

b) modul de păstrare a registrelor cuprinzând listele electorale 

permanente; 

c) modul de respectare a termenului anual de actualizare a listelor 

electorale permanente; 

d) modul de asigurare a concordanţei dintre conţinutul listelor 

electorale aflate la primării şi exemplarul aflat la judecătorii; 

e) modul de efectuare a comunicărilor prevăzute de lege şi de operare 

a acestora, la timp, în listele electorale permanente; 

f) modul de autorizare a persoanelor care efectuează operaţiuni în 

listele electorale permanente; 

g) modul de păstrare a dotărilor specifice secţiilor de votare între 

perioadele electorale; 

h) dotarea cu materiale de logistică electorală în perioadele electorale; 

i) modul de întocmire şi eliberare a cărţilor de alegător; 

j) 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 cuprind mai multe aspecte, cele mai 

des întâlnite fiind: 

a) transmiterea cu întârziere către judecătorii a modificărilor 

intervenite în listele electorale permanente la termenul anual de 1 

martie, potrivit art. 10 alin.  (1)   din   Legea  nr.  373/2004 pentru 
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alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

b) nerespectarea prevederilor art. 10, alin. (2) şi (3) din Legea nr. 

373/2004 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 la termenele 

stabilite de lege; 

c) nerespectarea prevederilor art. 11, alin. (2) din Legea nr. 373/2004 

constând în necomunicarea serviciilor 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; 

d) nerespectarea prevederilor art. 9, alin. 5 din Legea nr. 373/2004 

privind obligativitatea semnării listelor electorale permanente şi a 

actualizărilor acestora de către primari; 

e) nerespectarea prevederilor art. 9, alin. 5 din Legea nr. 373/2004 

privind întocmirea de către primari şi serviciile publice comunitare de 

evidenţă a persoanelor a listelor electorale permanente în cazul 

unităţilor administrativ-teritoriale nou înfiinţate; 

f) nerespectarea prevederilor art. 9, alin. 5 din Legea nr. 373/2004 

privind condiţiile de păstrare a listelor electorale permanente în sensul 

că nu sunt păstrate în registre speciale cu file detaşabile; 

g) efectuarea de operaţiuni în listele electorale permanente de către 

persoane care nu erau autorizate în scris de către primar să 

îndeplinească astfel de atribuţii, faptă sancţionată de art. 97, lit. f) din 

Legea nr. 373/2004; 

h) înscrieri eronate de persoane cu drept de vot în copiile listelor 

electorale permanente datorită faptului că în actele de identitate a fost 

înscrisă la menţiunea „domiciliu” numai denumirea comunei, fără a se 
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preciza satul aparţinător; 

i) existenţa în listele electorale permanente a unor persoane care au 

părăsit teritoriul României înainte de anul 1989, iar până în prezent nu 

şi-au reglementat regimul juridic al domiciliului; 

j) dificultăţi la repartizarea alegătorilor din cauza lipsei denumirii 

străzilor şi a numerelor administrative în satele în care s-au organizat 

mai multe secţii de votare; 

k) deficienţe în distribuirea cărţilor de alegător. 

Aspectele negative constatate au fost aduse în scris la cunoştinţă 

instituţiilor şi persoanelor cu responsabilităţi în materie electorală, respectiv 

instituţiilor prefectului, consiliilor judeţene, serviciilor publice comunitare, 

primarilor şi secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale, determinând astfel 

luarea de măsuri pentru remedierea neajunsurilor şi responsabilizarea 

funcţionarilor din administraţia publică cu atribuţii în domeniul electoral. 

Măsurile iniţiate de Autoritatea Electorală Permanentă au determinat pe 

unii primari să actualizeze listele electorale permanente, să dea caracter de 

continuitate acestei activităţi prin radierea din listele electorale a persoanelor 

decedate, a persoanelor care şi-au pierdut cetăţenia română sau drepturile 

electorale, a persoanelor care şi-au schimbat domiciliul prin efectuarea 

comunicărilor prevăzute de lege şi să emită dispoziţii prin care să autorizeze 

personalul care operează în listele electorale permanente. 

În scopul prevenirii producerii de disfuncţionalităţi din categoria celor 

enumerate mai sus, Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat structurile 

responsabile din cadrul Ministerului Administraţiei şi Reformei Administrative 

(MIRA), respectiv Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor (INEP) şi 

Centrul Naţional de Administrarea Bazelor de Date pentru Evidenţa Persoanelor 

(CNABDEP), iar în urma discuţiilor avute în cadrul unor şedinţe de lucru au fost 

emise dispoziţii comune ale celor două instituţii prin care s-au dispus 

următoarele măsuri:  
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a) desemnarea, prin dispoziţia primarilor, a persoanelor care vor 

efectua operaţiunile de actualizare a listelor electorale permanente şi 

totodată vor dispune ca modul de păstrare a acestora să fie conform 

prevederilor legale; 

b) 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; 

c) 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; 

d) identificarea măsurilor specifice, referitoare la preschimbarea 

actelor de identitate cu termen de valabilitate expirat; 

e) reorganizarea secţiilor de votare care au un număr de peste 2000 

de alegători, în condiţiile în care legea face referire la 2000 de locuitori; 

f) identificarea unor soluţii pentru clarificarea situaţiei actelor de 

identitate în care este înscrisă numai denumirea comunei fără 

menţionarea satului aparţinător. 

O altă componentă a activităţii de control a constat în verificarea modului 

de distribuire a cărţilor de alegător. Astfel, la data de 30.10.2007, erau 

înregistraţi 18.271.812 cetăţeni români cu drept de vot din care 12.943.453 

persoane deţin cărţi de alegător, deşi au fost emise 15.897.732 cărţi de alegător, 

posesori de cărţi de identitate 14.288.475 persoane din care 13.308.336 cu drept 

de vot (peste 18 ani), şi posesori de buletine de identitate 4.932.623 persoane din 

care 4.926.065 peste 18 ani (cu drept de vot). 
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În cadrul analizelor efectuate pe această temă au rezultat următoarele: 

a) diferenţa dintre totalul cărţilor de identitate, respectiv al cărţilor de 

alegător, produse şi numărul persoanelor care deţin în prezent cărţi de 

identitate, respectiv cărţi de alegător, este determinată de faptul că, o 

persoană poate solicita şi obţine un nou document de identitate în 

cazurile prevăzute de legislaţia în domeniu (pierderea, furtul, 

deteriorarea documentului anterior, schimbarea datelor de stare civilă 

şi/sau domiciliu). Astfel, se constată un plus de 2.872.987 cărţi de 

identitate produse faţă de numărul actual al deţinătorilor de cărţi de 

identitate. O situaţie similară se întâlneşte şi în cazul cărţilor de 

alegător, diferenţa constând într-un număr de 2.954.279 de astfel de 

documente. Din numărul total al cetăţenilor români cărora li s-au 

eliberat cărţi de alegător nu se poate stabili cu exactitate câţi mai sunt 

efectiv în posesia acestor documente având în vedere că acestea sunt 

utilizate doar cu ocazia proceselor electorale, iar în cazul pierderii, 

furtului sau deteriorării, persoana poate solicita oricând un nou 

document; 

b) diferenţa dintre numărul de cărţi de identitate şi cărţi de alegător 

emise până în prezent este determinată de eliberarea simultană a cărţilor 

de alegător şi a cărţilor de identitate pentru persoanele în vârstă de peste 

18 ani (cu drept de vot), în timp ce pentru persoanele cu vârsta între 14 

şi 18 ani, se eliberează numai cărţi de identitate, urmând a se elibera şi 

cartea de alegător la împlinirea vârstei de 18 ani. De subliniat şi faptul 

că pentru persoanele care încă deţin buletine de identitate nu se pot 

elibera cărţi de alegător, întrucât în cuprinsul acestui document se 

regăsesc, între altele, atât fotografia din cartea de identitate cât şi 

informaţia referitoare la seria şi numărul cărţii de identitate; 

c) Potrivit dispoziţiilor art. 121 alin.(4) din Legea nr. 373/2004 pentru 

alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, Ministerul Administraţiei 
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şi Internelor este obligat să întocmească tuturor cetăţenilor cu drept de 

vot cărţile de alegător, până la data de 31.12.2006.  

În acest context, reţin atenţia următoarele aspecte: 

a) până în prezent sunt eliberate cărţi de alegător numai cetăţenilor cu 

drept de vot, posesori de cărţi de identitate, pentru care s-a preluat în 

baza de date centrală, fotografia în format digital; 

b) din analizele efectuate privind stadiul elaborării actelor de 

identitate, s-a evidenţiat faptul că un număr semnificativ de persoane 

nu se prezintă la serviciile publice comunitare de evidenţă a 

persoanelor, în temeiul prevăzut de lege, pentru a obţine cărţi de 

identitate şi, implicit, de alegător. Din această categorie fac parte şi 

persoanele care se află temporar în străinătate, nu mai locuiesc la 

adresa cu care sunt înregistrate în Registrul naţional de evidenţă a 

persoanelor, sunt urmărite în temeiul legii sau nu deţin toate 

documentele necesare eliberării cărţii de identitate. În situaţia 

persoanelor posesoare de buletine de identitate, cărţile de alegător se 

vor elibera pe măsura prezentării acestora la serviciile publice 

comunitare de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu, în 

vederea solicitării emiterii unei cărţi de identitate. 

S-a constatat o mai mare receptivitate din partea personalului cu atribuţii 

în domeniul electoral din cadrul primăriilor şi o mai mare preocupare pentru 

remedierea deficienţelor constatate cu ocazia controalelor anterioare. 

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-
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a solicitat instituţiei a se pronunţa cu privire la probleme pentru care nu există 

practică electorală, în special probleme apărute în perioadele electorale din 

cursul anului 2007. 

 
 
 

V.  FILIALELE REGIONALE 

 

Activitatea filialelor regionale este reglementată prin Legea nr. 373/2004 

pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, cu completările şi 

modificările ulterioare, şi Hotărârea Birourilor Permanente ale Camerei 

Deputaţilor şi Senatului nr. 2/2007 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente.  

Conform prevederilor legale, filialele regionale aduc 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 instituţiei. 

Filialele regionale 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, fiind structuri administrative fără personalitate juridică, 

subordonate Autorităţii. Prin anexa nr. 2 la actul normativ menţionat s-a stabilit 

arondarea judeţelor şi a municipiului Bucureşti la filialele regionale, precum şi 

sediul acestora, astfel: 
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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. Călăraşi 
 3. Dâmboviţa 
 4. Giurgiu 
 5. Ialomiţa 
 6. Prahova 
 7. 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 

Filiala Vest 
Sediul - municipiul 

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

Filiala Bucureşti Ilfov 
Sediul – mun. Bucureşti 
 
1. Municipiul Bucureşti 
2. Ilfov 
 

 

De menţionat că la data adoptării Hotărârii Birourilor Permanente ale 

Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 2/2007 în cadrul instituţiei funcţiona o 

singură filială, respectiv Filiala Sud, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, 

judeţul Vâlcea şi a cărei activitate a început în anul 2005. La data înfiinţării 

aceasta avea arondate judeţele Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea, Mehedinţi, Călăraşi, 

Teleorman, Giurgiu, Caraş-Severin, Hunedoara, arondarea fiind stabilită de H.G. 

nr. 279/2004, în momentul de faţă având arondarea precizată mai sus. 

Cele 7 filiale regionale ale Autorităţii Electorale Permanente nou 

înfiinţate şi-au început activitatea în ultimul trimestru al anului 2007, după ce au 
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fost identificate spaţiile necesare funcţionării acestora şi ulterior a fost angajat 

personal. 

Au fost multiplicate şi difuzate filialelor 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 cu fotocopii de pe toate documentele întocmite cu ocazia 

activităţilor de îndrumare electorală şi control desfăşurate în perioada 2004-

2007.  

Pe lângă activităţile de pregătire desfăşurate la sediul central cu directorii 

filialelor regionale, la nivel regional s-au desfăşurat activităţi de pregătire 

profesională cu întreg personalul, realizându-se totodată o serie de aplicaţii 

practice constând în activităţi de control şi îndrumare la instituţii cu atribuţii în 

materie electorală. 

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 filialele regionale de la 

înfiinţare şi până la sfârşitul anului 2007 au constat în: 

1. Aducerea la cunoştinţă publică a înfiinţării filialei în judeţele arondate 

prin stabilirea de contacte la nivel de conducere cu instituţiile prefectului, 

consiliile judeţene şi primăriile din municipiile reşedinţă de judeţ.  

În acest sens, filialele regionale au transmis către toate instituţiile 

prefectului, consiliile judeţene şi primăriile din municipiile reşedinţă de judeţ, 

din judeţele arondate filialei adrese prin care conducerea instituţiilor menţionate 

a fost informată cu privire la înfiinţarea filialei şi competenţele sale, stabilite 

prin lege, ulterior fiind efectuate vizite de informare şi îndrumare electorală la 
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toate instituţiile prefectului, consiliile judeţene şi primăriile din municipiile 

reşedinţă de judeţ, conform programelor lunare de activitate, transmise Direcţiei 

îndrumare, control şi coordonare a filialelor regionale.  

2. Monitorizarea şi îndrumarea autorităţilor administraţiei publice locale 

cu privire la atribuţiile ce le revin în materie electorală. 

În vederea monitorizării modului de respectare de către autorităţile cu 

atribuţii în materie electorală a termenelor prevăzute în programele 

calendaristice aprobate prin H.G. nr. 1108/2007 şi H.G. nr. 1326/2007, s-a 

solicitat instituţiilor prefectului şi primăriilor din municipiile reşedinţă de judeţ 

transmiterea de informări săptămânale cu privire la acţiunile desfăşurate în  

domeniul electoral în scopul aplicării unitare a prevederilor legale. 

Sub acest aspect, în general, instituţiile prefectului au răspuns solicitărilor 

filialelor regionale, datele cuprinse în informările primite fiind incluse în 

rapoartele săptămânale care au fost comunicate direcţiei de specialitate.  

Îndrumarea autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la  

atribuţiile ce le revin în materie electorală s-a realizat cu ocazia efectuării 

deplasărilor în teritoriu, în măsura în care s-au constatat disfuncţionalităţi în 

activitatea acestora. 

Totodată, personalul filialelor a participat la acţiuni de instruire a 

primarilor şi secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale organizate de 

instituţia prefectului în colaborare cu Biroul Electoral Judeţean, prilej cu care 

reprezentanţii filialei 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. 

3. Elaborarea programelor lunare privind activitatea de îndrumare 

electorală şi informare cu privire la stadiul pregătirii alegerilor la unităţile 

administrativ-teritoriale din judeţele arondate. 

Activitatea de îndrumare electorală s-a desfăşurat pe baza unei planificări 
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lunare a activităţii, transmisă spre avizare la sediul central, în termenul şi 

condiţiile prevăzute prin Ordinul Preşedintelui AEP nr. 99/2005.  

4. Evaluarea stadiului pregătirilor pentru alegerile europarlamentare şi 

pentru referendum prin efectuarea deplasărilor în teritoriu, la sediile instituţiilor 

cu atribuţii în materie electorală. 

În trimestrul IV al anului 2007, personalul filialelor regionale a desfăşurat 

activităţi de informare şi îndrumare electorală la instituţiile prefectului din 

judeţele arondate, la serviciile publice comunitare judeţene de evidenţă a 

persoanelor, la primăriile din municipiile reşedinţă de judeţ şi la primăriile 

orăşeneşti şi comunale, precum şi la alte organisme implicate în procesul 

electoral (birouri judeţene de administrare a bazelor de date pentru evidenţa 

persoanei, birouri electorale judeţene şi birouri electorale de circumscripţie 

judeţeană).  

Volumul mare al activităţii filialelor regionale în scurta perioadă de la 

înfiinţare şi până la sfârşitul anului este ilustrat şi de numărul activităţilor de 

îndrumare şi control desfăşurate în zonele de competenţă, astfel: 

a) la instituţia prefectului – 42 

b) la primării municipale – 33 

c) la primăriile de sectoare din Bucureşti – 6 

d) la primării orăşeneşti – 25 

e) la primării comunale – 202 

f) la serviciile publice comunitare pentru evidenţa persoanelor – 54 

g) la birourile judeţene pentru administrarea bazelor de date privind 

evidenţa persoanelor – 22. 

La încheierea perioadei electorale, filialele regionale au comunicat 

rapoarte privind modul de organizare şi desfăşurare a consultărilor electorale, în 

elaborarea acestora fiind avute în vedere informările săptămânale primite de la 

instituţiile prefectului din judeţele arondate filialei, rapoartele întocmite de 

reprezentanţii filialelor regionale cu ocazia desfăşurării activităţilor de informare 
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şi îndrumare electorală la unităţile administrativ-teritoriale şi informaţiile 

apărute în presa scrisă locală în judeţele arondate filialei, informaţii care au 

ajutat la elaborarea rapoartelor AEP privind organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor pentru Parlamentul European şi organizarea şi desfăşurarea 

referendumului naţional din data de 25 noiembrie 2007. 

Totodată, în perioada de referinţă, filialele regionale au desfăşurat şi 

activităţi administrative şi de organizare internă, în principal acestea constând 

în: 

 1. stabilirea cadrului legal de funcţionare în imobilele în care îşi 

desfăşoară activitatea filialele regionale prin încheierea de contracte; 

2. amenajarea şi dotarea sediului filialei cu bunurile şi obiectele necesare 

desfăşurării activităţii; 

3. efectuarea inventarierii mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar 

aflate în folosinţa filialelor regionale; 

4. depunerea diligenţelor necesare pentru deschiderea unor sub-conturi 

ale filialelor la Trezorerie; 

5. întocmirea şi transmiterea de referate de necesitate privind dotarea 

filialei cu materialele şi obiectele necesare desfăşurării activităţii; 

6. realizarea instruirii personalului nou încadrat asupra atribuţiilor filialei 

şi integrarea în specificul de activitate. 

Având în vedere că în anul 2008 urmează a se organiza alegeri pentru 

desemnarea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi pentru alegerea 

Camerei Deputaţilor şi a Senatului, la nivelul filialelor regionale se vor avea în 

vedere o serie de acţiuni, dintre care menţionăm: 

a) îmbunătăţirea colaborării cu instituţiile cu atribuţii în domeniul 

electoral din regiunea arondată;  

b) participarea, alături de celelalte instituţii cu competenţe, la elaborarea 

şi implementarea programelor de instruire a funcţionarilor cu atribuţii 

în materie electorală, a primarilor şi secretarilor unităţilor 
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administrativ-teritoriale cu privire la sarcinile ce le revin în 

organizarea şi desfăşurarea consultărilor electorale; 

c) desfăşurarea activităţilor de îndrumare electorală şi control la toate 

unităţile administrativ-teritoriale arondate filialelor în vederea aplicării 

unitare a prevederilor legale; 

d) organizarea de întâlniri cu primarii şi secretarii unităţilor 

administrativ-teritoriale în vederea discutării şi elaborării de propuneri 

pentru perfecţionarea sistemului electoral românesc; 

e) pregătirea personalului din cadrul filialelor regionale prin participarea 

la cursuri de specialitate în domeniul electoral; 

f) propuneri pentru îmbunătăţirea condiţiilor logistice de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor şi modernizarea sistemului electoral.   
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VI. INFORMATICĂ ELECTORALĂ 
 

 

În domeniul informaticii electorale s-au desfăşurat o serie de activităţi 

specifice cu ocazia scrutinelor electorale care au avut loc pe parcursul anului 

2007, dar şi pentru întreţinerea şi dezvoltarea sistemului informatic al instituţiei. 

Printre activităţile desfăşurate menţionăm: îmbunătăţirea formei şi 

conţinutului site-ului Autorităţii Electorale Permanente punându-se accent pe 

informaţiile de actualitate electorală, materialele de interes pentru alegători şi 

instituţiile implicate în campaniile electorale. Din materialele introduse pe site 

enumerăm: lista secţiilor de votare (numerotarea şi delimitarea acestora); 

informaţii referitoare la componenţa  Birourilor Electorale Centrale; datele de 

contact ale birourilor electorale judeţene; ghidul preşedinţilor birourilor 

electorale ale secţiilor de votare; calendarul electoral; legislaţie electorală etc. 

De asemenea, au fost puse la dispoziţia celor interesaţi date şi informaţii 

de ordin general privind alegerile şi activităţile instituţiei, studii realizate de 

compartimentele de specialitate, glosar de termeni electorali, documente ale 

Uniunii Europene în materie etc. 

Întreţinerea şi dezvoltarea sistemului informatic al instituţiei a constituit, 

ca şi în anii anteriori, un domeniu prioritar de interes. Această suplimentare s-a 

impus deoarece a crescut numărul de salariaţi ai instituţiei, prin înfiinţarea de 

noi compartimente şi a unui număr de şapte filiale regionale. În acelaşi timp, în 

vederea asigurării securităţii datelor din sistemul informatic, s-au luat măsuri 

vizând asigurarea licenţelor antivirus necesare şi s-au aplicat noi politici de 

securitate pe fiecare staţie de lucru. 

O altă activitate importantă a constituit-o realizarea şi punerea în 

funcţiune a sistemului informatic la noul sediul al Autorităţii Electorale 
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Permanente din str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucureşti. Această activitate a 

necesitat un mare volum de muncă constând în  mutarea echipamentelor de la 

vechea locaţie la actualul sediu şi punerea în funcţiune a întregii reţele 

informatice. Acţiunea s-a derulat în bune condiţii, reuşindu-se ca mutarea în 

noua locaţie să nu împiedice desfăşurarea activităţilor curente ale instituţiei.  

Începând din luna octombrie 2007, la noul sediu s-a realizat instalarea şi 

funcţionarea comunicaţiilor de telefonie specială, prin intermediul Serviciului de 

Transmisiuni Speciale (STS). Aceste comunicaţii asigură legăturile cu alte 

instituţii ale statului şi cu filialele regionale, cât şi furnizarea Internet-ului.  

De asemenea, în perioada analizată a avut loc pregătirea de specialitate a 

personalului, în special a noilor angajaţi, prin familiarizarea acestora cu sistemul 

informatic al instituţiei, cu aplicaţiile informatice şi cu măsurile de securitate ce 

se impun pentru protecţia informaţiilor. 

În ceea ce priveşte statistica electorală, s-au realizat evidenţe şi au fost 

prelucrate date statistice de la alegerile anterioare, acestea fiind puse la dispoziţia 

compartimentelor din cadrul instituţiei şi a altor entităţi interesate. În acest sens, 

s-a întocmit un material de referinţă privind primarii şi consilierii judeţeni, 

municipali, orăşeneşti şi comunali aleşi la alegerile locale din anul 2004 şi 

alegerile parţiale din anii 2005-2007. 
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VII.  ACTIVITĂŢI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI 

DESFĂŞURAREA ALEGERILOR ŞI A 

REFERENDUMURILOR 
 

 

1. Referendumul naţional din 19 mai 2007 pentru demiterea 

Preşedintelui României 

 
Deoarece Autoritatea Electorală Permanentă nu era înfiinţată la data 

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

cadrul legal în vigoare nu prevede atribuţii ale acesteia în organizarea şi 

desfăşurarea referendumului. 

Legea nr. 373 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor şi a Senatului prevede la art. 29 alin. (1) lit. k că Autoritatea 

Electorală Permanentă prezintă Parlamentului, în maxim 3 luni de la încheierea 

unui referendum naţional, un raport asupra organizării şi desfăşurării acestuia. 

 Întrucât legea referendumului nu prevede prezenţa unui reprezentant al 

Autorităţii Electorale Permanente în Biroul Electoral Central, Autoritatea a 

solicitat Biroului Electoral Central acceptarea unui reprezentant al acesteia cu 

rol de observator la lucrările sale. Biroul Electoral Central a respins solicitarea, 

motivând că nu există temei legal pentru participarea reprezentantului Autorităţii 

Electorale Permanente la lucrările acestuia, urmând să pună la dispoziţia 

acesteia, la cerere, materialele necesare întocmirii raportului. Conform art. 32 

alin. (1) lit. j din Legea nr. 373/2004 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea 

Camerei Deputaţilor şi a Senatului, Biroul Electoral Central transmite Autorităţii 

Electorale Permanente materialele necesare redactării raportului alegerilor, în 
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speţă a referendumului, fără necesitatea existenţei unei cereri în acest sens din 

partea Autorităţii. 

Deşi Guvernul a adus numeroase modificări la legea referendumului, 

singura atribuţie care a fost dată în sarcina Autorităţii Electorale Permanente în 

materia referendumului, prin O.U.G. nr. 34 din 9 mai 2007, a fost cea de 

verificare a listelor electorale suplimentare, în vederea depistării eventualei 

existenţe a unor voturi multiple. 

Ca urmare a situaţiei create şi datorită faptului că nu a dispus de fondurile 

necesare, Autoritatea Electorală Permanentă a încercat să sprijine desfăşurarea şi 

organizarea referendumului din 19 mai 2007 prin mijloacele pe care aceasta le-a 

avut la dispoziţie. 

Autoritatea Electorală Permanentă a semnalat Guvernul României cu 

privire la faptul că adoptarea unor măsuri pentru eliminarea „votului multiplu”, 

fără o analiză adecvată şi fără consultarea AEP, duce la imposibilitatea 

identificării unei soluţii tehnice operative de culegere automată a datelor înscrise 

în listele electorale şi în declaraţiile pe propria răspundere a alegătorilor ori la 

fundamentarea unui necesar al bugetului de cheltuieli. În aceeaşi ordine de idei, 

deşi Ministerul Internelor şi Reformei Administrative a organizat discuţii cu 

Asociaţia Pro Democraţia cu privire la identificarea unor soluţii pentru limitarea 

votului multiplu, Autoritatea Electorală Permanentă nu a fost invitată să 

participe. 

Una dintre iniţiativele Autorităţii Electorale Permanente în acest sens a 

vizat elaborarea de materiale şi programe de informare şi instruire în materie 

electorală atât pentru instituţiile şi persoanele cu atribuţii în organizarea şi 

desfăşurarea referendumului, cât şi pentru alegători. Aceste materiale au avut în 

vedere aspecte tehnice şi de procedură ale operaţiunilor electorale, precum şi 

informaţii de interes electoral mai general privind următoarele chestiuni: ce este 

referendumul naţional, de ce se merge la vot pe data de 19 mai, ce întrebare va fi 

pe buletinul de vot, cine poate vota, unde pot vota cetăţenii români din ţară, 
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unde pot vota cetăţenii români din străinătate, ce acte sunt necesare pentru a 

vota, când începe şi când se termină campania pentru referendum, cum 

verificăm înscrierea în listele electorale, care este intervalul de timp în care se 

poate exercita dreptul de vot, cum procedăm în secţia de votare, când se 

anulează buletinele de vot etc. De asemenea, în luna mai, experţii instituţiei au 

participat în calitate de invitaţi la mai multe ediţii ale emisiunii Telematinal de la 

canalul de televiziune TVR 1 pentru a dezbate chestiuni cu caracter electoral. 

În vederea popularizării legislaţiei electorale, Autoritatea Electorală 

Permanentă a făcut demersuri la nivelul tuturor prefecturilor în vederea 

multiplicării şi distribuirii materialelor informative elaborate. Solicitările către 

prefecturi s-au bucurat în general de receptivitate, deşi au existat cazuri în care 

unele prefecturi reclamau lipsa de fonduri alocate în acest scop. Aceste materiale 

informative au fost introduse şi pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente, 

însoţind legislaţia care reglementează organizarea şi desfăşurarea 

referendumului. 

Pe parcursul desfăşurării referendumului, personalul Autorităţii Electorale 

Permanente a asigurat serviciul de permanenţă atât la sediul central din 

Bucureşti cât şi la Filiala Sud (unica funcţională la acel moment), răspunzând 

solicitărilor şi sesizărilor, îndrumând cetăţenii, precum şi reprezentanţii 

instituţiilor publice care au contactat telefonic.  

Referitor la verificarea listelor electorale suplimentare în termenul de 60 

de zile, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 431 alin. (5) din Legea nr. 3/2000 

privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, în vederea identificării 

cazurilor de vot multiplu trebuie să menţionăm că această sarcină a fost deosebit 

de complexă şi a impus luarea unor măsuri speciale de ordin organizatoric, 

angrenând majoritatea salariaţilor instituţiei. 

În vederea verificării, în intervalul de timp prevăzut de lege au fost 

introduse prin sondaj în baza de date un număr de 132.390 persoane înscrise în 

listele electorale suplimentare, de la 2695 secţii de votare din judeţele: Alba, 
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Vâlcea, Constanţa, Iaşi, Arad şi Buzău, reprezentând 15,43% din totalul secţiilor 

de votare care au funcţionat la referendum. 

În urma introducerii în baza de date, s-au depistat 3 persoane care apar 

înscrise şi semnate în mai multe liste electorale suplimentare din secţiile de 

votare de pe raza judeţelor Constanţa, Iaşi şi Arad. Cazurile s-au transmis 

organelor judiciare pentru verificări. 

De asemenea, au fost identificate 3 persoane care au votat fără a avea 

acest drept deoarece la data referendumului nu împliniseră vârsta de 18 ani. 

În acest interval de timp, Autoritatea Electorală Permanentă a colaborat cu 

judecătoriile din judeţe pentru a verifica dacă persoanele înscrise pe listele 

electorale suplimentare au votat şi pe listele electorale permanente din 

localităţile unde domiciliază. 

Cu ocazia activităţilor de introducere a informaţiilor în baza de date, a 

operaţiunilor de aranjare şi sortare a materialelor primite de la birourile 

electorale ale secţiilor de votare s-au constatat numeroase nereguli, dintre care 

menţionăm că: 

• în declaraţiile alegătorilor, în loc de codul numeric personal au fost 

completate seria şi numărul actului de identitate, nume şi prenume, cifre care nu 

reprezentau codul numeric personal (12,14,15 cifre în loc de 13 cifre câte sunt 

cuprinse în structura codului numeric personal) sau nu s-a completat nimic; 

 • nu s-au completat declaraţiile prevăzute de lege de către alegători; 

• s-au trimis liste electorale suplimentare neştampilate, nesemnate, 

nenumerotate; 

 • unele liste electorale suplimentare sunt scrise indescifrabil sau nu 

respectă cerinţele de completare a modelului de listă electorală transmis; 

 • s-au folosit declaraţii care nu respectă modelul transmis de Biroul 

Electoral Central; 
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• s-au trimis alte documente nesolicitate cum ar fi modele de buletine de 

vot, declaraţii necompletate, documente privind exercitarea dreptului la vot cu 

ajutorul urnei mobile etc.; 

 • s-au trecut informaţiile de pe acelaşi act de identitate (serie şi număr) la 

mai multe persoane înscrise într-o listă electorală suplimentară etc. 

 • s-a permis unor persoane domiciliate pe raza unei localităţi să voteze pe 

liste suplimentare din aceeaşi localitate. 

 De asemenea, s-au întâlnit cazuri în care preşedinţii secţiilor de votare au 

menţionat în scris că nu au avut cunoştinţă de obligativitatea completării 

declaraţiilor pe propria răspundere de către persoanele care au votat pe liste 

suplimentare şi de aceea nu le-au solicitat acestora să le completeze. 

 Aceste nereguli constatate evidenţiază faptul că acţiunea de depistare a 

cazurilor de vot multiplu a fost insuficient pregătită la nivelul secţiilor de votare 

şi tratată cu multă superficialitate de către unele birouri electorale ale secţiilor de 

votare. Activitatea de împiedicare a unei persoane de a vota de mai multe ori, 

respectiv de depistare a celor care au încălcat legea şi au votat de mai multe ori, 

reprezintă un aspect important şi complex, care se poate realiza numai în 

anumite condiţii, aflate în strânsă legătură cu informatizarea întregului proces 

electoral. 

 

2. Referendumul naţional din 25 noiembrie 2007 privind 

introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor 

Parlamentului României 

 

Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului prin 

modificările aduse de Ordonanţa de Urgenţă nr. 34 din 9 mai 2007 dispune în 

art. 431 alin. (5) că Biroul Electoral Central va înainta listele electorale 

suplimentare Autorităţii Electorale Permanente care le va verifica în termen de 

60 de zile de la data referendumului în vederea depistării eventualei existenţe a 
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unor voturi multiple. Aceasta este singura atribuţie dată de legea referendumului 

în sarcina AEP.  

 După cum am menţionat anterior, potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. 

k) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului cu 

modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă 

trebuie să prezinte Parlamentului, în maxim 3 luni de la data referendumului 

naţional, un raport asupra organizării şi desfăşurării acestuia, cu referiri la 

participarea la scrutin, modul de desfăşurare, abaterile şi neajunsurile, inclusiv 

de ordin legislativ, constatate şi rezultatul consultării. 

 Avându-se în vedere această situaţie, s-a solicitat Biroului Electoral 

Central aprobarea participării a doi reprezentanţi la lucrările acestuia în calitate 

de observatori cu scopul ca Autoritatea Electorală Permanentă să aibă 

posibilitatea de a întocmi raportul asupra organizării şi desfăşurării 

referendumului naţional. 

Prin Hotărârea nr. 14 din 15 noiembrie  2007, Biroul Electoral Central a 

respins solicitarea Autorităţii, motivând că Legea nr. 3/2000 nu prevede 

participarea reprezentanţilor acesteia la activitatea birourilor electorale 

constituite pentru referendum. Cu toate acestea, instituţia a sprijinit pe cât 

posibil organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din 25 noiembrie 

2007.  

În acest sens, Autoritatea Electorală Permanentă a realizat o serie de 

activităţi de îndrumare şi control la nivelul principalelor autorităţi ale 

administraţiei publice pentru a verifica procesul de actualizare a listelor 

electorale permanente, documentelor publice, înscrisurilor oficiale şi unice prin 

intermediul cărora este concretizată exercitarea dreptului de vot al cetăţenilor, 

respectarea prevederilor legale privind stabilirea locurilor de afişaj electoral, 

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

birourilor electorale, precum şi asigurarea logisticii necesare desfăşurării 

activităţii acestora, monitorizarea distribuţiei buletinelor de vot, ştampilelor şi 
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celorlalte materiale necesare votării, participarea la acţiuni de instruire a 

primarilor, secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale şi funcţionarilor cu 

atribuţii în materie electorală, cu privire la sarcinile ce le revin în vederea 

organizării şi desfăşurării în bune condiţii a consultărilor electorale. 

De asemenea, împreună cu autorităţile publice locale, Autoritatea 

Electorală Permanentă a derulat programe de instruire a membrilor secţiilor de 

votare, a întocmit propuneri pentru modificarea cadrului legal privind 

referendumul, precum şi calendarul desfăşurării referendumului. Reprezentanţii 

Autorităţii au participat la şedinţele Comisiei Tehnice Centrale, au răspuns 

tuturor solicitărilor venite din partea membrilor Parlamentului, a unor instituţii şi 

a reprezentanţilor societăţii civile. A fost semnalată Biroului Electoral Central 

existenţa unor probleme de ordin legislativ şi organizatoric cu referire la 

modelul proceselor verbale, forma declaraţiei pe propria răspundere completată 

de alegătorii care au votat pe lista suplimentară, modelul ştampilei de control de 

la secţia de votare, precum şi a ştampilei cu menţiunea „VOTAT”. 

 Autoritatea Electorală Permanentă a elaborat materiale de informare şi 

instruire în materie de referendum atât pentru instituţiile şi persoanele cu 

atribuţii în organizarea şi desfăşurarea referendumului, cât şi pentru alegători. În 

acest sens, pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente a fost postat materialul 

„Referendumul naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea 

votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României” în care 

sunt prezentate următoarele aspecte: ce este referendumul naţional, de ce se 

merge la vot pe data de 25 noiembrie 2007, cine poate vota, unde pot vota 

cetăţenii români din străinătate, ce acte sunt necesare pentru a putea vota, când 

începe şi când se termină campania pentru referendumul privind votul 

uninominal, cum se poate verifica de către alegători înscrierea în listele 

electorale, care este intervalul de timp când se poate exercita dreptul de vot, cine 

validează referendumul şi când este valabil acesta. 
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În cadrul Autorităţii Electorale Permanente, în ziua referendumului a fost 

asigurată permanenţa atât la nivel central, cât şi la nivelul filialelor regionale.  

 

3. Alegerea reprezentanţilor României în Parlamentul European  

 din 25 noiembrie 2007 

 

Pe tot parcursul anului 2007, activităţile desfăşurate de către Autoritatea 

Electorală Permanentă au avut în vedere, în principal, asigurarea condiţiilor 

corespunzătoare de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul 

European. 

Pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 33/2007 privind 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, modificată 

şi completată, compartimentele de specialitate au desfăşurat mai multe activităţi 

specifice. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 9 din Legea nr. 33/2007, modificată şi 

completată, Autoritatea Electorală Permanentă eliberează dovezile pe baza 

cărora alegătorii comunitari îşi pot exercita dreptul de vot pentru Parlamentul 

European. 

 În acest scop, s-au încheiat două protocoale de colaborare cu Oficiul 

Român pentru Imigrări din cadrul Ministerul Internelor şi Reformei 

Administrative prin care s-a stabilit procedura aplicabilă pentru verificarea 

autenticităţii declaraţiilor date de cetăţenii Uniunii Europene care îşi pot exercita 

dreptul de a vota sau dreptul de a fi aleşi pe teritoriul României. În baza 

acestora, s-au preluat pentru verificări listele cu cetăţenii statelor membre ale 

Uniunii Europene care au domiciliul sau reşedinţa în România şi aveau 18 ani 

împliniţi la data de 25 noiembrie 2007 (v. Anexa nr. 1). 

Tot în cadrul colaborării cu Ministerul Internelor şi Reformei 

Administrative a fost încheiat un protocol de colaborare cu Centrul Naţional de 

Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor şi cu Inspectoratul 
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Naţional pentru Evidenţa Persoanelor în vederea elaborării procedurilor 

aplicabile schimbului de informaţii cu autorităţi cu responsabilităţi similare din 

statele membre ale Uniunii Europene.  

Pentru stabilirea de legături cu instituţiile statelor membre ale Uniunii 

Europene cu responsabilităţi similare s-a solicitat sprijinul Ministerului 

Afacerilor Externe. Prin intermediul ambasadelor şi oficiilor consulare s-au 

comunicat date de contact pentru 13 din cele 26 de state membre ale UE ale 

căror cetăţeni puteau solicita înscrierea în listele electorale speciale. În unele 

cazuri s-a constatat că aceste date nu sunt actualizate. 

De asemenea, Autoritatea Electorală Permanentă a făcut propuneri pentru 

stabilirea modelului dovezii care se eliberează cetăţenilor comunitari, document 

ce a fost inclus în Hotărârea de Guvern nr. 1049 din 5 septembrie 2007. Pe baza 

acestui model s-au proiectat şi realizat dovezile pentru cetăţenii comunitari, 

prevăzute cu elemente specifice de securizare (v. Anexa nr. 2).  

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European şi cu cele ale H.G. nr. 

131/2007, s-a realizat schimbul de informaţii dintre Autoritatea Electorală 

Permanentă şi instituţiile din statele membre ale Uniunii Europene care au 

responsabilităţi similare, finalizat cu eliberarea unui număr de cinci dovezi 

alegătorilor comunitari (doi cetăţeni germani, unul francez, unul italian şi unul 

grec ce au depus cereri la primăriile din municipiile Focşani, Bistriţa, sectoarele 

1 şi 4 – Bucureşti). 

De asemenea, la solicitarea Biroului Electoral Central, s-a efectuat 

notificarea instituţiilor statelor membre ale Uniunii Europene care au 

responsabilităţi similare, asupra intenţiei unui cetăţean german de a candida 

pentru obţinerea unui mandat din partea României în Parlamentul European. În 

urma schimbului de informaţii, s-a comunicat Biroului Electoral Central 

îndeplinirea de către cetăţeanul german a condiţiilor necesare pentru a candida, 

acesta participând la alegeri. 
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În scopul unei informări corespunzătoare a alegătorilor asupra alegerilor 

membrilor din România în Parlamentul European, 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 

alegerea membrilor din România în Parlamentul European; 

 calendarul electoral; 

 legislaţie electorală; 

 rezultatele alegerilor. 

 

4. Alegeri locale parţiale 

 

Necesitatea desfăşurării unor alegeri locale parţiale intervine în 

următoarele situaţii: 

a) ca urmare a adoptării de către Parlament a unor proiecte de lege sau 

propuneri legislative privind modificarea limitelor teritoriale ale comunelor, 

oraşelor şi judeţelor, dar „numai după consultarea prealabilă a cetăţenilor din 

unităţile administrativ-teritoriale respective”, prin referendum, în conformitate 

cu prevederile art.13 alin. (3) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi 

desfăşurarea referendumului, cu modificări şi completări ulterioare; 

b) în situaţiile în care unele posturi de primar au devenit vacante în 

condiţiile enumerate la art. 69 alin. (2) sau art. 70 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată; 

c) în cazurile în care s-a produs dizolvarea unor consilii locale în 

condiţiile art. 55 din Legea nr. 215/2001, cu modificări şi completări ulterioare. 
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Potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. x) din Legea nr. 373/2004 pentru 

alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, cu modificările şi completările 

ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă „sprijină organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor parţiale”. 

 Organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale din anul 2007 a fost 

posibilă, potrivit normelor legale în vigoare, până în luna iunie a anului 2007.  

În acest sens, potrivit dispoziţiilor art. 131 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, „Cu un an 

înainte de expirarea duratei normale a mandatului nu se mai organizează alegeri 

pentru consiliile locale, consiliile judeţene, primari, pentru Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti, pentru primarul general al Municipiului Bucureşti.”  

Ca urmare a reorganizării unor unităţi administrativ-teritoriale, prin 

rămânerea vacantă a unor posturi de primar sau a dizolvării unor consilii locale, 

în zilele de 4 februarie, 18 martie şi 29 aprilie 2007 au fost organizate alegeri 

locale parţiale în 2 municipii şi 15 comune din 13 judeţe, după cum urmează: 

 

 În data de 4 februarie 2007 (v. Anexa nr. 3) au fost organizate alegeri 

locale parţiale în 6 circumscripţii electorale din 5 judeţe, pentru alegerea: 

- primarului şi a consiliului local în comuna Livezile (judeţul Timiş); 

- consiliului local în municipiul Odorheiu Secuiesc (judeţul Harghita); 

- primarilor în comunele Vişani (judeţul Brăila), Ghindăreşti (judeţul 

Constanţa), Comana şi Trifeşti (judeţul Iaşi). 

 

 În data de 18 martie 2007 (v. Anexa nr. 4) au fost organizate alegeri 

locale parţiale în 7 circumscripţii electorale din 7 judeţe, pentru alegerea 

primarilor în municipiul Petroşani (judeţul Hunedoara) şi în comunele Roşia 

Montană (judeţul Alba), Ilva Mare (judeţul Bistriţa-Năsăud), Seaca de Pădure 

(judeţul Dolj), Andrieşeni (judeţul Iaşi), Stăniţa (judeţul Neamţ), Tetoiu (judeţul 

Vâlcea). 
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 În data de 29 aprilie 2007 (v. Anexa nr. 5) au fost organizate alegeri 

locale parţiale în 4 circumscripţii electorale din 3 judeţe, pentru alegerea 

primarilor în comunele Cerăt şi Radovan (judeţul Dolj), Batoş (judeţul Mureş), 

Măgurele (judeţul Prahova). 

 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de art. 29, alin. 1, lit. x din 

Legea nr. 373/2004, respectiv de sprijinire a organizării şi desfăşurării alegerilor 

parţiale, precum şi pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile 

Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 

republicată, Autoritatea Electorală Permanentă a mai desfăşurat următoarele 

activităţi: 

• s-au elaborat şi înaintat Guvernului României „Programele 

calendaristice” privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea 

şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale din 2007, potrivit art. 29, alin. 

1, lit. s din Legea nr. 373/2004; 

• s-a participat la şedinţele operative la instituţiile prefectului; 

• s-au acordat audienţe reprezentanţilor partidelor politice şi candidaţilor 

independenţi care au solicitat lămuriri cu privire la prevederile legale 

în materie electorală; 

• s-a solicitat periodic birourilor electorale judeţene şi de circumscripţie, 

instituţiilor prefectului, precum şi Filialei Sud-Vest Oltenia date 

privind prezenţa la vot, modul de desfăşurare a procesului de votare şi 

existenţa unor incidente, fiind întocmite situaţii centralizatoare 

cuprinzând prezenţa alegătorilor la vot şi circumscripţiile electorale în 

care se organiza turul II de scrutin, în scopul efectuării de studii şi 

analize privind procesul de votare; 

• s-a solicitat Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor 

remedierea deficienţelor privind înscrierile în actele de identitate a 
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unor menţiuni privind domiciliul; 

• s-a asigurat serviciul de permanenţă în zilele de desfăşurare a 

alegerilor locale parţiale, atât la turul I de scrutin cât şi la turul II de 

scrutin, în scopul monitorizării procesului de votare şi a acordării 

îndrumărilor specifice procesului electoral. 

• s-au elaborat propuneri pentru stabilirea datei de organizare şi 

desfăşurare de alegeri locale parţiale şi înaintarea acestora către 

primul-ministru şi către Guvern, în conformitate cu prevederile 

cuprinse în teză a II-a a lit. v) alin. 1 art. 29 din Legea 373/2004. 

 

  Principalele deficienţe constate de reprezentanţii instituţiei cu ocazia 

desfăşurării activităţilor specifice privind sprijinirea organizării şi desfăşurării 

alegerilor locale parţiale au constat în: 

a) prezenţa în biroul electoral de circumscripţie comunală ori în 

birourile secţiilor de votare a unor membrii ai unor partide 

neparlamentare fapt ce contravine art. 1 pct. 2 alin.(2) din O.U.G. 

nr. 8/2005 pentru completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale (spre exemplu, în comuna 

Roşia Montană, jud. Alba, comuna Cerat şi comuna Radovan, jud. 

Dolj); 

b) listele electorale permanente erau păstrate în mod necorespunzător, 

nu erau actualizate şi nu exista o persoană desemnată de primar să 

opereze actualizările în listele electorale permanente (spre exemplu, 

în comuna Comarna şi comuna Trifeşti, jud. Iaşi); 

c) în municipiul Petroşani s-au întâmpinat greutăţi în întocmirea 

copiilor de pe listele electorale permanente şi a publicaţiei privind 

aducerea la cunoştinţă publică a delimitării secţiilor de votare, 

deoarece unor imobile nu li s-au atribuit numere administrative; 

d) în localităţile rurale panourile de afişaj pentru propagandă electorală 
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erau situate în imediata apropiere a secţiilor de votare (spre 

exemplu, avizierele unităţilor şcolare) situaţie întâlnită în comuna 

Comarna - jud. Iaşi şi comuna Cerat - jud. Dolj, fiind necesară 

atenţionarea conducerii unităţilor administrativ-teritoriale pentru 

dezafectarea cu 24 ore înainte de ziua alegerilor.    

Totodată, cu ocazia activităţilor desfăşurate în teritoriu s-au purtat discuţii 

cu factori de conducere de la nivelul prefecturilor asupra modului de instruire a 

salariaţilor cu atribuţii în domeniul electoral de la toate primăriile din judeţ. 

S-a constatat că activităţile de îndrumare şi control desfăşurate în anii 

anteriori la nivelul judeţelor au condus la o îmbunătăţire substanţială a 

activităţilor de actualizare a listelor electorale permanente şi a celorlalte 

activităţi în domeniul electoral, în special a celor legate de organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor. 
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VIII. CONTROLUL FINANŢĂRII PARTIDELOR 

POLITICE ŞI A CAMPANIILOR ELECTORALE 
 

 

Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor 

electorale adoptată la data de 17 iulie 2006 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, în cadrul căreia s-a prevăzut 

înfiinţarea Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a 

campaniilor electorale condus de un director general numit în termen de 90 de 

zile de la intrarea în vigoare a legii. 

Implementarea acestor prevederi legale s-a realizat prin întocmirea unui 

nou Regulament de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente 

adoptat prin Hotărârea nr. 2 din 19 martie 2007 a Birourilor Permanente ale 

Camerei Deputaţilor şi Senatului. 

După data de 11 iunie 2007 la care a fost numit directorul 

Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor 

electorale s-au luat măsuri pentru organizarea de concursuri, în prezent fiind 

acoperite cu personal un număr de 15 posturi de execuţie din cadrul acestei 

structuri. 

Una dintre primele activităţi desfăşurate a fost întocmirea Ghidului 

metodologic privind finanţarea şi controlul partidelor politice şi a campaniilor 

electorale care s-a realizat pe baza prevederilor Legii 334/2006 şi a Normelor de 
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aplicare a acesteia aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.747/2007 şi cuprinde : 

a) modelele formularelor utilizate în activitatea de evidenţă a finanţării 

partidelor politice şi a campaniilor electorale (formulare pentru cotizaţii, pentru 

donaţii, pentru alte surse de venit, pentru mandatarii financiari  şi formulare 

pentru subvenţiile de la bugetul de stat); 

b) situaţiile prevăzute de Legea nr.334/2006 pe care partidele politice au 

obligaţia să le publice în Monitorul Oficial al României, Partea I; 

c) situaţiile prevăzute de Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 

334/2006 pe care partidele politice trebuie să le transmită Autorităţii Electorale 

Permanente; 

d) situaţiile prevăzute de Legea nr. 334/2006 pe care mandatarii financiari 

trebuie să le transmită Autorităţii Electorale Permanente; 

e) contravenţiile şi sancţiunile prevăzute de Legea nr. 334/2006; 

f) un extras din Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1829/2003 

privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop 

patrimonial; 

g) Ghidul metodologic privind finanţarea şi controlul partidelor politice şi 

a campaniilor electorale constituie un instrument de lucru atât pentru personalul 

departamentului cât şi pentru persoanele fizice sau juridice care administrează 

sursele de finanţare a activităţii formaţiunilor politice, alianţelor politice sau 

electorale, campaniilor electorale sau candidaţilor independenţi, în care scop s-

au tipărit 500 de exemplare, o parte dintre acestea fiind distribuite partidelor 

politice şi instituţiilor publice implicate în desfăşurarea procesului electoral. 

Aşa cum am menţionat, Autoritatea Electorală Permanentă este autoritatea 

publică abilitată să controleze respectarea prevederilor legale privind finanţarea 

activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, activitate care potrivit 

art. 36 alin.1 din Legea 334/2006 se desfăşoară anual sau de câte ori este 

solicitată, urmând ca rapoartele anuale să se publice în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, şi pe pagina de internet a AEP până la data de 31 martie a 
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anului următor. 

În vederea exercitării atribuţiilor care revin Autorităţii Electorale 

Permanente potrivit Legii nr. 334/2006, începând cu luna noiembrie 2007, s-au 

întreprins acţiuni de control privind finanţarea a 13 partide neparlamentare în 

perioada iulie-decembrie 2006, ocazie cu care s-au întocmit procese-verbale în 

care sunt consemnate deficienţele constatate şi recomandări pentru remedierea 

acestora. 

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 2006 – 330 RON).  

Din verificările efectuate nu au fost identificate cazuri în care să fie 

încălcate prevederile legale. 

• Art. 5 alin.1 din Legea 334/2006 prevede că „Donaţiile primite de un 

partid politic într-un an fiscal nu pot depăşi 0,025% din veniturile 

prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.”Astfel, pentru anul 

2006, valoarea donaţiilor primite de partidele politice nu poate depăşi 

suma de 10,706 mil. RON . ( 42.825,4 mil. RON x 0,025% ). 

Din controlul efectuat, a rezultat că toate partidele verificate s-au încadrat 

în prevederile stabilite de lege. 

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 
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propria 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”. 

 Această prevedere legală a fost încălcată  de Partidul Naţional Ţărănesc 

Creştin Democrat care nu deţine declaraţia Asociaţiei Transportatorilor Rutieri 

în Construcţii de la care a primit o donaţie de 1000 RON, fapt pentru care s-a 

dispus măsura confiscării acesteia pentru a fi virată la bugetul de stat. 

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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Subvenţii de la bugetul de stat 

Deoarece nu îndeplinesc criteriile de distribuire a subvenţiei, conform 

Legii 334/2007, partidele politice neparlamentare nu beneficiază de subvenţii de 

la bugetul de stat. 

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. 

Principalele nereguli constatate au fost :  

a) neîntocmirea balanţelor de verificare (Partidul Alianţa Socialistă, 

Partidul Socialist Român, Partidul Renaşterea României); 

b) neîntocmirea bilanţurilor contabile la data de 31.12.2006 (Partidul 

Alianţa Socialistă, Partidul Socialist Român, Partidul Renaşterea României); 

c) neţinerea evidenţelor contabile la zi, neefectuarea înregistrărilor 

contabile în mod cronologic şi sistematic (Partidul Alianţa Socialistă, Partidul 

Socialist Român, Partidul Renaşterea României, Partidul Naţional Ţărănesc 

Creştin Democrat); 

d) încălcarea prevederilor art. 40 din Decretul nr. 209/1976 de către 

Partidul Naţional Democrat Creştin prin aceea că, încasând de la două persoane 

valută în sumă totală de 5700 Euro, a transformat-o în lei conform Buletinelor 

de schimb valutar şi a înregistrat-o în Registrul de casă în lei fără a o mai 

înregistra în Registrul de casă pentru valută; 

e) unele partide nu aveau completate „Registrul jurnal” şi „Registrul 

inventar” (Partidul Alianţa Socialistă, Partidul Socialist Român, Partidul 

Renaşterea României, Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat); 

f) nerespectarea prevederilor legale privind închiderea exerciţiilor 

financiare, în sensul că nu au fost efectuate operaţiunile de inventariere a 

patrimoniului (Partidul Alianţa Socialistă, Partidul Socialist Român, Partidul 
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Renaşterea României, Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat);  

g) înregistrarea eronată în contul 731 „Venituri din cotizaţiile membrilor 

şi contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor  şi simpatizanţilor”, a unei 

sume reprezentând donaţia unei persoane juridice care ar fi trebuit să o efectueze 

prin bancă  (Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat). 

Situaţia veniturilor înregistrate în semestrul II 2006 de către partidele 

politice controlate în luna noiembrie 2007 se prezintă după cum urmează: 

 

Cotizaţii                        Donaţii                Alte venituri 
                             

Nr.  
crt. 

 
Partid Politic 

                      Pers. fizice     Pers. juridice 
1. Partidul Alianţa Socialistă  7288 RON 100 RON - - 
2. Acţiunea Populară - - 6000 RON 28142 RON 
3. Partidul Naţional 

Ţărănesc Creştin 
Democrat 

1.180 RON 1.293,7 RON 95.000 
RON 

33.737 RON 

4. Forţa Democrată 0 8793 RON 0 0 
5. Partidul Socialist Român 1820 RON 

 
- - - 

6. Partidul Pentru Patrie 3424,50 
RON 

1286,90 
RON 

- - 

7. Partidul Naţional 
Democrat Creştin 

- 13.725 RON - - 

8. Uniunea Creştin Socială 0 0 0 0 
9. Alianţa Alternativă 

Ecologistă din România 
    

10. Partidul Forţa Dreptăţii     
11. Partidul Renaşterea 

României 
0 0 0 0 

12. Partidul Socialist 
Democrat Constantin Titel 
Petrescu 

2596 RON 0 0 0 

13.  Partidul Ecologist Român 0 0 0 0 
14 Partidul Noua Democraţie 0 0 0 0 

 

Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor 

electorale, în conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 334/2006, exercită, 

începând cu data de 1 iulie 2007, atribuţii de control privind finanţarea privată a 

campaniilor electorale, însă potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 8/2007, până la 



 58

data de 31 decembrie 2007, atribuţiile de control referitoare la acordarea 

subvenţiilor de la bugetul de stat, precum şi atribuţiile de control, evidenţe şi 

sancţiuni referitoare la finanţarea campaniilor electorale ce revin Autorităţii 

Electorale Permanente se exercită de către Curtea de Conturi. 

Rapoartele de venituri şi cheltuieli ale partidelor politice   pentru 

referendumul din 19 mai 2007 au fost depuse la Autoritatea Electorală 

Permanentă şi după verificarea acestora au fost publicate în Monitorul Oficial al 

României, Partea I şi pe pagina de Internet a  Autorităţii Electorale Permanente, 

conform situaţiei de mai jos: 

 

Nr. crt. Partid politic Cheltuieli totale Venituri totale 
1. Partidul Democrat 4.837.362 RON 4.394.839 RON 
2. Partidul Naţional Liberal 2.126.599,89 RON 1.027.808,05 RON
3. Partidul Social Democrat 884.957,08 RON 568.052,26 RON 
4. Partidul România Mare 23.829 RON 19.734 RON 
5.  Partidul Conservator 60.163,21 RON 59.965,,24 RON 
6. Uniunea Democrată a 

Maghiarilor din România 
36.352,09 RON 33.875,22 RON 

7. Partidul Liberal Democrat 186.510,00 RON 134.810,00 RON 
8. Traian Băsescu 515.274 RON 1.289.906 RON 
 

În perioada 25 octombrie-24 noiembrie 2007 s-a desfăşurat campania 

electorală pentru alegerile europarlamentare la care au participat 13 partide 

politice şi un candidat independent. 

Potrivit art. 38 şi art. 39 din Legea nr. 334/2006, mandatarii financiari 

sunt obligaţi sub sancţiunea nevalidării candidaţilor declaraţi aleşi să depună la 

Autoritatea Electorală Permanentă în termen de 15 zile de la publicarea 

rezultatului alegerilor, rapoarte detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale 

pentru fiecare partid politic sau candidat independent. 

Conform art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 privind unele 

măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul 

European, până la data de 31 decembrie 2007 atribuţiile de control, evidenţă şi 

sancţiunile referitoare la finanţarea campaniilor electorale ce revin Autorităţii 
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Electorale Permanente se exercită de către Curtea de Conturi.  

 Aceleaşi dispoziţii prevăd ca, în termen de 15 zile de la publicarea  

rezultatului  alegerilor, mandatarul financiar stabilit potrivit Legii nr. 334/2006, 

cu modificările şi completările ulterioare este obligat să depună  atât la 

Autoritatea Electorală Permanentă, cât şi la Curtea de Conturi un  raport  detaliat 

al veniturilor şi cheltuielilor electorale. 

   Participanţii la alegerile pentru Parlamentul European din data de 25 

noiembrie 2007 au transmis Autorităţii Electorale  Permanente  rapoarte 

detaliate  însumând venituri în valoare de 14.178.388,08lei care se situează  sub 

nivelul cheltuielilor de 22.908.144,75lei efectuate în aceasta perioadă, rezultând 

o diferenţă de 8.729.756,67 lei. 

 

Nr. 
crt. 

Partidul politic / 
Candidat independent 

Cheltuieli totale Venituri totale 

  1. Partidul Democrat 6.057.567 3.158.634
  2. Partidul Social Democrat 4.211.004,96 3.146.986,89
  3. Partidul Naţional Liberal 6.070.222 3.050.760
  4. Partidul Liberal Democrat 1.028.904,13 791.303,38
  5. Uniunea Democrată a 

Maghiarilor din România 
1.354.643,99 1.296.570,59

  6. Partidul Noua Generaţie 1.725.844,72 1.525.219,90
  7. Partidul România Mare 90.970,29 90.970,29
  8. Partidul Conservator 2.035.900,92 783.993,71
  9. Partidul Iniţiativa Naţională 10.525,74 10530
  10. Partidul Naţional Ţărănesc 

Creştin Democrat 
230.074,91 230.074,91

  11. Partida Romilor 0 0
  12. Partidul Alianţa Socialistă 5.529,91 5.529,91
  13. Partidul Verde 1.487,50 1.487,50
  14. Candidat Independent 86.324,15 86.327

 

Veniturile raportate provin din cotizaţii şi donaţii, iar în cazul candidatului  

independent László Tőkés numai din donaţii. 

 Cheltuielile efectuate de partidele politice în campania electorală pentru 

alegerile europarlamentare reprezintă plata chiriilor pentru funcţionarea sediilor, 
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acţiuni de protocol, tipărirea de materiale  promoţionale, publicitate stradală şi 

mass-media, precum şi alte activităţi legale specifice acestei perioade. 

    Din rapoartele prezentate de partidele politice a rezultat că Partidul 

Democrat a înregistrat venituri de 3.158.634 şi cheltuieli de 6.057.567 lei cu un 

deficit de 2.898.933 lei, Partidul Conservator a înregistrat venituri de 783.993,71 

lei şi cheltuieli de 2.035.900,92 lei, cu un deficit de 1.251.907,21 lei iar Partidul 

Naţional Liberal a cheltuit în campania electorală 6.070.222 lei faţă de veniturile 

obţinute care însumează 3.050.760 lei, rezultând un deficit de 3.019.462,00 lei. 

Partidul Social Democrat a obţinut din cotizaţii şi donaţii suma de 3.146.986,89 

lei,  însa a cheltuit în plus suma de 1.064.018,07 lei. De asemenea, cheltuieli mai 

mari decât veniturile au efectuat Partidul Noua Generaţie (200.624,82 lei) şi 

Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (58.073,40 lei). 

   Partidele care şi-au limitat  cheltuielile şi s-au încadrat în bugetul de 

venituri sunt Partidul România Mare, Partidul Verde, Partidul Alianţa Socialistă, 

Partidul Naţional Creştin Democrat şi Partidul Iniţiativa Naţională. 

 

Nr. 
crt. 

PARTID POLITIC ADRESA 
 

OBS.

1. Partidul Tineretului Democrat Str.Deleni,nr.6,bl.T64,Sc.1,Et.5, 
Ap.23,Sector 2,Bucureşti 

 

2. Partidul Demnităţii Naţionale B-dul Dimitrie Cantemir,nr.15B,  
Ap.2,Sector 4,Bucureşti        

 

3. Partidul Popular din România Str.Pecetei ,nr.4A,Bl.4,Et.4,Ap.188, 
Sector 5,Bucureşti 

 

4. Partidul Demnităţii Naţionale-
Craiova 

Str.Fortunescu ,nr.3,Craiova,Jud. 
Dolj 

 

5. Partidul Creştin Democrat Str.Franceză,nr.30,Sector 3,Bucureşti  
6. Partidul Stângii Unite Str.Brezoianu ,nr.23-25,Sector 1, 

Bucureşti 
 

7. Partidul Popular şi 
al Protecţiei Sociale 

Str. Băcani, nr,3-5,Sector 3, 
Bucureşti 

 

8. Alianţa Partidul Popular 
European (Creştin Democraţi 
şi Democraţi Europeni) 

Str.Mihai Eminescu ,nr.156, Sector 
2,Bucureşti 

 

 

 



 61

Din raportul prezentat de Partida Romilor rezultă că această formaţiune 

politică nu a avut venituri şi  nu a efectuat cheltuieli în campania electorală 

pentru alegerile europarlamentare. 

Un număr de opt partide politice care nu au răspuns notificărilor, adresate 

acestora în luna noiembrie 2007, nu au mai fost cuprinse în planul de control, 

urmând să fie supuse cu prioritate controlului desfăşurat în prima parte a anului 

următor. 

 

 

IX. STUDII ŞI DOCUMENTARE 
 

 

Anul 2007 a constituit pentru activitatea de studii şi documentare 

desfăşurată în cadrul Autorităţii Electorale Permanente un interval de timp 

caracterizat pe de o parte printr-o redimensionare a spectrului de preocupări 

curente, prin sarcinile noi apărute, referitoare la monitorizarea procesului 

electoral, sarcini stabilite în conformitate cu Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a instituţiei, iar pe de altă parte prin reorientarea priorităţilor  

direcţiei de specialitate în raport cu un calendar încărcat de acţiuni pre şi post 

electorale gravitând în jurul celor două referendumuri naţionale şi al alegerilor 

pentru desemnarea reprezentanţilor României în Parlamentul European. 

Potrivit  atribuţiilor ce îi revin conform Legii nr. 373 din 2004 pentru 

alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Autorităţii 

Electorale Permanente, instituţia a elaborat şi înaintat Parlamentului în termenul 

prevăzut de lege, după încheierea referendumului naţional din 19 mai 2007, un 

raport cu privire la organizarea şi desfăşurarea  acestei importante consultări 

electorale, evidenţiindu-se participarea la vot, rezultatul înregistrat la urne, 

abaterile şi iregularităţile constatate, formulându-se totodată propuneri pentru 
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înlăturarea lor în viitor.  

Un accent deosebit a fost pus pe întreg parcursul anului pe efortul de 

elaborare a unor studii şi materiale documentare în domeniul electoral în scopul 

informării alegătorilor, autorităţilor şi instituţiilor publice, formaţiunilor politice 

şi a organizaţiilor non-guvernamentale interesate. 

De asemenea, Autoritatea Electorală Permanentă prin intermediul 

filialelor sale regionale a sprijinit campania de informare privind alegerile 

europene a Biroului de Informare al Parlamentului European în România şi a 

Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale, distribuind la secţiile de votare din 

ţară afişe informative despre alegerile pentru Parlamentul European. 

Au fost astfel elaborate şi editate pentru a fi postate pe site-ul instituţiei şi 

puse la dispoziţia autorităţilor locale broşura şi posterul „Alegerea membrilor 

României în Parlamentul European”. Dată fiind amânarea alegerilor pentru 

Parlamentul European  şi fixarea datei definitive a acestora pentru 25 noiembrie 

2007, materialele amintite au fost reactualizate în timp util. 

Totodată a fost realizată broşura „Ghidul primarului în alegeri” şi un 

material informativ destinat alegătorilor cu privire la dreptul de vot şi dreptul de 

a candida la alegerile pentru Parlamentul European, acestea fiind distribuite 

persoanelor cu atribuţii în domeniul electoral. 

O altă broşură intitulată „Referendumul naţional din data de 25 noiembrie 

2007 privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor 

Parlamentului României” a fost de asemenea concepută şi redactată pentru a 

răspunde nevoilor de informare a alegătorilor şi oficialilor electorali. 

Concomitent cu aceste activităţi, s-a continuat accesarea surselor 

disponibile de informare şi documentare privind celelalte aspecte ale procesului 

electoral din ţară şi din străinătate. Au fost abordate probleme de interes general 

precum: votul uninominal, votul prin corespondenţă, prevenirea fraudei în 

alegeri, pregătirea profesională a actorilor electorali, comunicarea rezultatelor 

alegerilor la nivel naţional prin mijloace tehnice moderne. 
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În vederea fundamentării unei strategii unitare privind informarea şi 

pregătirea diferitelor categorii de persoane implicate în procesul electoral, au 

fost elaborate mai multe proiecte între care: profesionalizarea şi selecţia 

personalului din cadrul secţiilor de votare (ce a presupus realizarea unei baze de 

date, elaborarea unui chestionar – test de cunoştinţe, astfel încât în perioada 

următoare, cu sprijinul filialelor teritoriale să se efectueze colectarea 

informaţiilor pe teren); educaţia civică a electoratului tânăr (elaborarea 

metodologiei de abordare a problemei în România, comparativ cu premisele şi 

rezultatele studiilor efectuate în această privinţă în Ungaria, Spania şi alte ţări 

din Uniunea Europeană, elaborarea instrumentelor  de lucru, eşantionare). 

Şi pe parcursul anului 2007 a continuat să se manifeste la nivelul 

Autorităţii Electorale Permanente o reală deschidere spre mediul academic 

universitar şi societatea civilă în vederea stabilirii de parteneriate de cercetare, 

organizarea de consultări, întâlniri de lucru, dezbateri ştiinţifice, având drept 

finalitate perfecţionarea sistemului electoral românesc. În colaborare cu 

Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române au 

fost demarate proiectele „Sisteme electorale şi sisteme de partide. Impactul lor 

asupra funcţionării regimurilor democratice contemporane” şi „Istoria alegerilor 

în România  din a doua jumătate a secolului al XIX lea până în prezent”, 

perioada de desfăşurare: 2007 - 2009, valorificarea acestora realizându-se prin  

studii şi articole în publicaţii de specialitate şi volume editate sub egida 

Academiei Române şi Autorităţii Electorale Permanente. 

Totodată s-au intensificat contactele şi schimbul de informaţii cu cele mai 

reprezentative organizaţii nonguvernamentale cu prestaţii în domeniul electoral, 

respectiv Institutul de Politici Publice şi Asociaţia Pro Democraţia. 

De asemenea, în perioada ce face obiectul prezentului Raport, s-a asigurat 

traducerea în şi din limba română, în şi din limbi de circulaţie internaţională a 

unor analize şi sinteze documentare, documente oficiale privind problematica 

electorală precum: „Alegerile pentru Parlamentul European 10-13 iunie 2004. 
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Raport preelectoral OSCE – ODHIR” (traducere în limba engleză); „Informare 

privind Referendumul naţional din 19 mai 2007”, „Pregătirea profesională a 

actorilor electorali în România”, „Concluzii şi recomandări pentru Reuniunea 

ACEEEO de la Strasbourg din 18 -19 septembrie 2007” (traduceri în limba 

engleză), „Conferinţa anuală şi reuniunea Adunării Generale a Asociaţiei 

Oficialilor Electorali Europeni, Strasbourg 18 -19 septembrie” şi Anexele I, II, 

III (traducere din limba engleză). 

Mutarea sediului Autorităţii Electorale Permanente în str. Stavropoleos nr. 

6 a permis refuncţionalizarea bibliotecii instituţiei. Fondul de carte existent a 

fost completat, prin achiziţii de publicaţii şi lucrări de specialitate apărute în ţară 

şi în străinătate, şi prin fotocopierea unor materiale documentare mai greu 

accesibile, s-a realizat un inventar al articolelor şi volumelor tratând 

problematica electorală publicate în ţară, precum şi o evidenţă actualizată a 

materialelor documentare furnizate de Ministerul Afacerilor Externe privind 

legislaţia electorală din diferite ţări, prin eforturile ambasadelor României din 

străinătate.  
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X. RELAŢII EXTERNE 
 

 

În perioada de referinţă, Planul de relaţii externe al Autorităţii Electorale 

Permanente a cuprins 20 de activităţi privind Asociaţia Oficialilor Electorali 

Europeni (ACEEEO), legături bilaterale cu alte autorităţi electorale, participări 

la reuniuni internaţionale şi misiuni de observare/monitorizare/evaluare a 

alegerilor din spaţiul european. 

Datorită constrângerilor bugetare din anul 2007, au fost realizate, selectiv, 

numai 9 activităţi de interes în domeniul relaţiilor externe. 

În cadrul ACEEEO, Autoritatea Electorală Permanentă şi-a consolidat 

prezenţa înregistrată în anul 2006. Activitatea desfăşurată de AEP a fost 

recunoscută şi apreciată  prin  alegerea preşedintelui Autorităţii, Dr. Octavian 

Opriş în calitate de preşedinte al Comitetului Executiv al ACEEEO pentru un 

mandat de 3 ani la conferinţa anuală  a organizaţiei de la Strasbourg din 18-19 

septembrie 2007. De asemenea, Autoritatea Electorală Permanentă a fost 

desemnată pentru a organiza în septembrie 2008, în România, conferinţa anuală 

a organizaţiei. 

La conferinţa anuală de la Strasbourg a ACEEEO, Autoritatea Electorală 

Permanentă a prezentat două informări pe teme electorale: una privind 

referendumul naţional din 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui României 

şi a doua referitoare la „Instruirea profesională a actorilor electorali din 

România”.  

Sesiunea din 19 septembrie 2007 a conferinţei anuale privind „Instruirea 

profesională a actorilor electorali” a fost prezidată şi moderată de reprezentanţii 

AEP, iar recomandările prezentate de delegaţia română au fost considerate de 

plen concluzii ale conferinţei anuale. 
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Participarea reprezentanţilor AEP la reuniuni/seminarii internaţionale s-a 

axat pe manifestări organizate de  organisme internaţionale sau naţionale 

recunoscute în materie electorală:  

• Comisia de la Veneţia – Strasbourg 20-21 septembrie 2007; 

• Fundaţia Internaţională pentru Sisteme  Electorale (IFES)  - 

Washington martie 2007 şi Skopje – Macedonia, 19-20 iunie 2007 şi  

• Comisia Electorală Federală a SUA (USFEC), Washington aprilie 

2007. 

Pe agendele acestor reuniuni/seminarii s-au aflat teme de interes pentru 

instituţia noastră : 

• finanţarea  campaniilor electorale şi a partidelor politice; 

• noile tehnici de votare (votul electronic); 

• rolul autorităţilor electorale în procesul alegerilor. 

În perioada de referinţă, reprezentanţi ai AEP au participat la misiuni de 

observare a alegerilor din Bulgaria (20 mai 2007 pentru Parlamentul European) 

şi Republica Moldova (3 iunie 2007 pentru alegeri generale locale), precum şi la 

o conferinţă de evaluare a alegerilor din Bosnia-Herţegovina (aprilie 2007). 

Alegerile pentru Parlamentul European din 25 noiembrie 2007 au oferit 

Autorităţii Electorale Permanente prilejul de a stabili relaţii directe cu 

Secretariatul Parlamentului European în procesul de îndeplinire a procedurii de 

învestire a celor 35 de europarlamentari români. 

Astfel, în conformitate cu prevederile Actului din 20 septembrie 1976 

privind  alegerea reprezentanţilor în Parlamentul European şi a Regulamentului 

de procedură a acestui for comunitar, Autoritatea Electorală Permanentă a 

transmis, la 1 decembrie 2007, în regim de urgenţă, Secretarului general al 

Parlamentului European domnul Harald Römer un dosar cuprinzând:  
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• rezultatele alegerilor care au devenit oficiale după publicarea lor în 

Monitorul Oficial al României nr. 818 din 30 noiembrie 2007; 

• lista celor 35 de deputaţi aleşi şi a coordonatelor acestora; 

• lista supleanţilor; 

• declaraţiile deputaţilor aleşi din care rezultă că nu deţin o funcţie 

incompatibilă cu statutul de deputat în Parlamentul European. 

Menţionăm că în urma acestui demers cei 35 de deputaţi au fost 

convocaţi/invitaţi la şedinţa plenară a forului comunitar din 10 decembrie 2007, 

declanşându-se astfel procedura de validare a europarlamentarilor români. 

În perioada 18-21 mai 2007, o delegaţie AEP s-a deplasat la Sofia 

(Bulgaria) pentru efectuarea unui schimb de experienţă cu membrii Comisiei 

Electorale Centrale pentru alegerea membrilor din Bulgaria în Parlamentul 

European. Au avut loc mai multe runde de convorbiri cu membrii Comisiei 

Electorale Centrale pentru alegerea membrilor Parlamentului European din 

Republica Bulgaria, participându-se inclusiv la o şedinţă a acestui organism 

electoral. Discuţiile s-au axat, în principal, pe solicitarea unor informaţii privind 

sistemul electoral din Bulgaria, precum şi aspecte ale organizării şi desfăşurării 

procesului electoral (autorităţi cu atribuţii în domeniul electoral; logistica 

procesului electoral; informarea şi educarea electoratului; desfăşurarea 

campaniei electorale şi a votării; modalitatea de centralizare şi stabilire a 

rezultatelor alegerilor; reprezentarea pe plan internaţional a Bulgariei în 

domeniul electoral). Totodată, s-a realizat şi un schimb de materiale 

documentare (modele de procese verbale, ghiduri ale membrilor comisiilor 

electorale ale secţiilor de votare, modele de buletine de vot) precum şi C.D-uri 

conţinând videoclipuri destinate informării electoratului asupra aspectelor 

tehnice ale procesului electoral. 
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Având în vedere că la data efectuării deplasării urma să se desfăşoare şi 

referendumul din 19 mai 2007 pentru demiterea  Preşedintelui României, a fost 

realizată o vizită şi la sediul secţiei de votare organizată pe lângă misiunea 

diplomatică din Sofia, unde s-a constatat buna organizare a votării. Au fost 

înmânate mai multe volume conţinând legislaţia electorală din România 

membrilor biroului electoral al secţiei de votare. 

În perioada 18-20 aprilie, o delegaţie a AEP s-a deplasat în Bosnia-

Herzegovina pentru a participa la conferinţa internaţională cu tema „Standarde 

democratice ale organizării şi desfăşurării alegerilor”, organizată în localitatea 

Neum. La conferinţă au participat 80 de membri ai comisiilor electorale 

municipale şi orăşeneşti din Bosnia-Herzegovina şi membri ai Asociaţiei 

Oficialilor Electorali din Bosnia-Herzegovina precum şi invitaţi din partea 

autorităţilor electorale din Georgia, Macedonia, România, din partea OSCE, 

precum şi membri ai Comisiei Electorale Centrale din Bosnia-Herzegovina.   

Discuţiile în plen şi în cadrul unor ateliere de lucru au urmărit, în 

principal, aspecte cum ar fi: numirea şi instruirea membrilor comisiile electorale 

ale secţiilor de votare, ale celor orăşeneşti şi municipale, asigurarea protecţiei 

drepturilor electorale,  analizarea cazurilor de revocare a primarilor, informarea 

alegătorilor şi programe educative în domeniul electoral. O atenţie deosebită s-a 

acordat problemelor privind înregistrarea şi actualizarea registrelor alegătorilor, 

votul prin corespondenţă, modificarea unor dispoziţii ale Constituţiei şi 

legislaţiei electorale ţinând cont de specificul naţional dominat de diversitatea 

etnică şi cu asigurarea standardelor electorale internaţionale. Pe de altă parte, a 

rezultat opinia comună potrivit căreia organizarea şi funcţionarea unui organism 

de genul „Asociaţiei Oficialilor Electorali din Europa” este extrem de benefică 

pentru rezolvarea problemelor electorale existente şi pregătirea persoanelor cu 

atribuţii în acest domeniu.   
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XI. ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABILĂ ŞI  

DE RESURSE UMANE 
 

 Activitatea financiar-contabilă 

 

Pentru realizarea obiectivelor conferite, Autoritatea Electorală Permanentă 

a fundamentat iniţial pentru anul 2007 un buget de venituri şi cheltuieli în sumă 

13.811 mii lei pe următoarea structură: 

 

TOTAL GENERAL      13.811 mii lei 

CAPITOL 51.01 AUTORITĂŢI PUBLICE 6.781 mii lei 

CHELTUIELI CURENTE    6.181 mii lei 

Titlul I Cheltuieli de personal    4.895 mii lei 

Titlul II Bunuri şi servicii     1.286 mii lei 

CHELTUIELI DE CAPITAL    600 mii lei 

Titlul X Active nefinanciare    600 mii lei 

CAPTOL 54.01 ALTE SERVICII PUBLICE 7.030 mii lei 

CHELTUIELI CURENTE    7.030 mii lei 

Titlul IX Alte cheltuieli     7.030 mii lei 

 

Fundamentarea sumelor alocate prin bugetul de stat  a avut în vedere 

misiunile instituţiei în conformitate cu politicile publice şi strategia în domeniul 

asigurării aplicării unitare, în intervalul dintre două perioade electorale, a 

dispoziţiilor legale privitoare la exercitarea dreptului de vot precum şi a 

condiţiilor corespunzătoare pentru buna desfăşurare a acţiunilor electorale, 

precum şi prevederile Legii nr. 334 din 2006 privind finanţarea partidelor 

politice şi a campaniilor electorale. 
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Sumele aprobate iniţial prin Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486 

din 2006 au fost corectate în urma aprobării Ordonanţei de Urgenţă nr. 8 din 

2007  în sensul diminuării prevederilor bugetare aferente finanţării partidelor 

politice, care a revenit la Secretariatul General al Guvernului. Bugetul 

Autorităţii Electorale Permanente rămâne pe următoarea structură: 

 

CAPITOL 51.01 AUTORITĂŢI PUBLICE   6.781 mii lei 

CHELTUIELI CURENTE      6.181 mii lei 

Titlul I Cheltuieli de personal      4.895 mii lei 

Titlul II Bunuri şi servicii       1.286 mii lei 

CHELTUIELI DE CAPITAL         600 mii lei 

Titlul X Active nefinanciare    600 mii lei 

 

În urma aprobării Hotărârii Birourilor Permanente ale celor două Camere 

ale Parlamentului nr. 2/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente a fost solicitată suplimentarea 

bugetului alocat, dar, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2007 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007, Autorităţii Electorale 

Permanente i s-a aprobat doar suplimentarea unui număr de 62 de posturi  [art. 

11 alin. (1) lit. f)]. Prin acelaşi act normativ  i s-a redus bugetul cu 189 mii lei 

(129 mii lei - „bunuri şi servicii”, respectiv 60 mii lei „active nefinanciare”). 

           - mii lei -  

Denumire indicator Buget iniţial Modificări (+,-) Buget rectificat 

Total general 6.781 -189 6.592 

Cheltuieli curente 6.181 -129 6.052 

Cheltuieli de personal 4.895  4.895 

Bunuri şi servicii 1.286 -129 1.157 

Cheltuieli de capital 600 -60 540 

Active nefinanciare 600 -60 540 
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 În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 991 din 2007 pentru 

modificarea şi completarea HG nr. 126/2007 privind cheltuielile necesare pentru 

pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor membrilor din România în 

Parlamentul European, Ministerul Economiei şi Finanţelor a aprobat 

introducerea modificărilor corespunzătoare în volumul şi structura bugetului 

Autorităţii Electorale Permanente, care se prezintă în următoarea structură: 

 

Denumire indicator Buget rectificat Modificări (+,-) Buget rectificat 

Total general 6.592 +120 6.712 

Cheltuieli curente 6.052 +120 6.172 

Cheltuieli de personal 4.895  4.895 

Bunuri şi servicii 1.157 +120 1.277 

Cheltuieli de capital 540  540 

Active nefinanciare 540  540 

 

În urma analizării efectuate în privinţa utilizării creditelor bugetare 

alocate instituţiei noastre până la sfârşitul anului 2007 s-au identificat 

disponibilităţi în sumă de 400 mii lei propusă a fi trecută la fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia Guvernului, precum şi necesitatea de redistribuire a unor 

sume între titlurile bugetare; astfel bugetul definitiv al Autorităţii a avut 

următoarea structură: 

 

Denumire indicator Buget rectificat Modificări (+,-) Buget definitiv 

Total general 6.712 -600 6.312 

Cheltuieli curente 6.172 -500 5.672 

Cheltuieli de personal 4.895 -600 4.295 

Bunuri şi servicii 1.277 +100 1.377 

Cheltuieli de capital 540 +100 640 

Active nefinanciare 540 +100 640 
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Pe parcursul exerciţiului bugetar 2007, Autorităţii Electorale Permanente i 

s-au deschis credite bugetare în valoare de 5.474 mii lei, din care au fost 

efectuate plăţi în valoare de 5.471 mii lei, rezultând un procent de realizare de 

99,94 %.  

Modul de utilizare a fondurilor bugetare alocate în anul 2007, pe total 

instituţie şi detaliat pe titluri de cheltuieli, se prezintă astfel: 

  

       - mii lei -  

Detaliere Credite deschise Plăţi efectuate Procent de realizare 

Total  5.474 5.471 99,94% 

51.01 Autorităţi 

executive şi 

legislative 

5.474 5.471 99.94% 

Cheltuieli curente 5.337 5.335 98,25% 

Cheltuieli de personal 4.135 4.134 99,96% 

Bunuri şi servicii 1.202 1.201 99,92% 

Cheltuieli de capital 137 136 99,27% 

Active nefinanciare 137 136 99,27% 

 

 

Creditele aprobate prin buget la titlul I „Cheltuieli de personal” au 

asigurat plata integrală a drepturilor de personal inclusiv pe luna noiembrie 2007 

pentru un număr mediu de salariaţi de 116 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 din totalul bugetului de  6.312 mii lei este de 65,49 %, 

detalierea la acest titlu prezentându-se astfel: 
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     - mii lei -  

Denumire indicator Buget definitiv Plăţi efective 

Cheltuieli de personal 4.295 4.134 

Cheltuieli cu salariile în 

bani 

3.298 3.200 

Salarii de bază 1.886 1.855 

Salarii de merit 86 86 

Indemnizaţie de conducere 144 142 

Spor de vechime 264 263 

Alte sporuri 445 445 

Ore suplimentare 44 42 

Fond de premii 280 243 

Prima de vacanţă 130 107 

Indemnizaţie de delegare 18 16 

Contribuţii  997 934 

Contribuţii asigurări sociale 

de stat 

680 652 

Contribuţii pentru 

asigurările de şomaj 

60 57 

Contribuţii pentru 

asigurările sociale de 

sănătoase 

202 187 

Contribuţii pentru 

asigurările de accidente de 

muncă şi boli profesionale 

19 12 

Contribuţii pentru concedii 

şi indemnizaţii 

31 23 

Fond pentru garantarea 

creanţelor salariale 

5 2 
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Creditele aprobate prin buget la titlu II „Bunuri şi servicii” au asigurat 

necesarul de fonduri pentru funcţionarea, întreţinerea şi dotarea instituţiei. 

Angajarea cheltuielilor a avut la bază actele şi documentele justificative, 

respectiv contracte de prestări servicii, achiziţii de bunuri, notele de 

fundamentare aprobate de ordonatorul principal de credite. 

Suma aferentă acestor cheltuieli de 1.201 mii lei din total buget definitiv 

de 6.312 mii lei, reprezintă o pondere de 19,02 %; detalierea la acest titlu se 

prezintă astfel: 

            - mii lei -  

Denumire indicator Buget definitiv Plăţi efective 

Bunuri şi servicii 1.377 1.201 

Bunuri şi servicii 726 614 

Reparaţii curente 1 - 

Bunuri de natura obiectelor 

de inventar 

109 67 

Deplasări, detaşări 100 92 

Cărţi şi publicaţii 30 29 

Pregătire profesională 2 1 

Alte cheltuieli 409 398 

 

 La titlul X „Cheltuieli de capital” creditele bugetare au fost utilizate cu 

preponderenţă în trimestrul IV, ca urmare a faptului că, în conformitate cu 

prevederile legislaţiei în vigoare, procedurile privind derularea licitaţiilor 

necesită timp îndelungat, deseori acestea repetându-se, întrucât ofertele nu 

corespund cerinţelor din documentaţia de atribuire. La acest aspect s-a mai 

adăugat întârzierea în adoptarea unor acte normative care vizau în mod direct 

activitatea de investiţii (înfiinţarea filialelor regionale, definitivarea sistemului 

de vot şi stabilire a rezultatelor proceselor electorale). 

Suma aferentă acestor cheltuieli de 137 mii lei din total buget definitiv de 

6.312 mii lei, reprezintă o pondere de 2,20 %; detalierea la acest titlu se prezintă 
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astfel: 

          - mii lei -  

Denumire indicator Buget definitiv Plăţi efective 

Cheltuieli de capital 640 137 

Active nefinanciare 640 137 

Dotări independente 640 137 

 
 
Resursele umane 
 
 

Prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale 

Permanente, aprobat prin Hotărârea nr. 2/2007 a Birourilor Permanente ale 

Camerei Deputaţilor şi Senatului, numărul de posturi din instituţie s-a modificat, 

în sensul că s-au înfiinţat 62 de noi posturi, ajungându-se astfel la 170 de 

posturi, din care 160 pentru personalul de specialitate şi 10 pentru  demnitari şi 

cabinetele acestora.  

Având în vedere, pe de o parte, faptul că suspendarea aplicării 

prevederilor Legii 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar a 

încetat în ultimul trimestru al anului 2006 şi, pe de altă parte, faptul că, începând 

cu luna martie 2007, instituţia noastră a beneficiat de un nou regulament de 

organizare şi funcţionare prin care s-a mărit structura organizatorică şi numărul 

de posturi, în cursul anului 2007, Biroul resurse umane a urmărit şi realizat, în 

principal, următoarele obiective: 

1 Elaborarea şi aprobarea normelor proprii pentru evaluarea performanţelor 

profesionale individuale ale personalului angajat; realizarea evaluării 

activităţii profesionale pentru anul 2006 şi stabilirea salariilor de bază în 

funcţie de rezultatele acestei evaluări, precum şi promovarea personalului; 

2 Aprobarea structurii organizatorice a instituţiei, stabilirea naturii 

compartimentelor şi a numărului de posturi alocat fiecăruia; echivalarea 

funcţiilor publice existente cu noile funcţii publice parlamentare; 
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3 Realizarea testării personalului instituţiei şi stabilirea funcţiilor în care 

urmează să fie numiţi angajaţii care îndeplinesc condiţiile de a deveni 

funcţionari publici parlamentari; 

4 Numirea personalului instituţiei în funcţii publice parlamentare şi 

depunerea jurământului de credinţă; 

5 Elaborarea şi aprobarea regulamentului intern al instituţiei;  

6 Ocuparea posturilor vacante nou create. În acest sens, în perioada mai – 

decembrie 2007 au fost organizate 15 concursuri, în urma cărora 

necesarul de personal al instituţiei a fost completat în proporţie de 

71,76%;  

7 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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XII. AUDITUL INTERN 
 

 

În anul 2007 în cadrul Autorităţii Electorale Permanente, activitatea de 

audit public intern, 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 preşedintele Autorităţii Electorale Permanente  

nr.80/2004. 

Compartimentul de audit public intern îşi desfăşoară activitatea într-o 

încăpere separată cu mobilier adecvat (birou, scaun, dulap), telefon, având în 

dotare un calculator şi o imprimantă, beneficiind de accesul la reţeaua internă 

precum şi la internet.   

Auditorul beneficiază de acces la publicaţiile şi documentaţiile achiziţionate de 

unitate şi păstrate în biblioteca entităţii. 

În conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 38/2003 au fost elaborate 

norme  metodologice proprii cuprinzând următoarele:  

1 organizarea şi atribuţiile compartimentului de audit public intern; 

2 norme metodologice privind misiunea de audit public intern; 

3 ghid procedural; 

4 carta auditorului intern; 

5 codul de conduită etică a auditorului intern. 

Normele metodologice proprii au fost avizate de către UCAAPI cu nr. 

732.400/22.01.2005. 

În cursul anului 2007 auditorii au avut statut de personal contractual până 
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la 18.04.2007 şi de funcţionari publici parlamentari după această dată . 

La nivelul AEP, activitatea de audit a fost efectuată de doi auditori 

absolvenţi al Academiei de Studii Economice – Facultatea de Economie si 

Contabilitate, având calitatea de experţi contabili, cu o vechime în activităţi 

economice de 27 ani, din care în activităţi de control 9 ani şi de audit 2 ani. 

Nivelul de salarizare este adecvat, în conformitate cu sarcinile ce îi revin.   

În conformitate cu Normele metodologie, privind organizarea şi 

exercitarea activităţii de audit public intern, pentru anul 2007, activitatea de 

audit public la nivelul Autorităţii Electorale Permanente 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 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       

 Gradul de realizare al planului 

                                             Misiuni realizate      4 
Grad de îndeplinire plan =                               =          = 100% 
       Misiuni planificate    4   

  

  Misiuni de audit planificate conform planului :4 

  Misiuni de audit realizate :  4                  

 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. 
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 Două rapoarte de audit privesc acest domeniu după cum urmează: 

1 Auditarea mijloacelor fixe; 

2 Auditul închiderii execuţiei bugetare 2006 

Au fost identificate  probleme după cum urmează:             

- 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 ; 

- mijloacele fixe au fost inscripţionate cu prilejul operaţiunii de 

inventariere; 

- nu au fost deschise fişe de evidenţă a mijloacelor fixe şi a obiectelor de 

inventar la nivel de angajat (au fost deschise la nivel de 

compartiment/cameră); 

- 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; 

 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: 

           - Auditul resurselor umane.   

 Au fost identificate  probleme după cum urmează:   

- posturi neocupate la nivelul instituţiei şi la filialele regionale; 

- neactualizarea procedurilor scrise pentru gestionarea carnetelor de 

muncă. 
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Problemelor ridicate li s-a dat curs şi au fost rezolvate. 

 D. Sistemul informatic (auditul funcţiei IT) – politica managerială 

privind achiziţionarea de tehnică de calcul şi aplicaţii informatice adecvate 

specificului instituţiei, pârghiile de control implementate la nivelul structurii IT 

cu privire la sistemele de securitate a datelor şi informaţiilor. 

 E.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  pentru 

legislaţie.  

 Au fost identificate  probleme după cum urmează:   

-un sistem de pregătire profesională incomplect ; 

-strategia de gestionare a riscurilor neactualizată. 

     Având în vedere complexitatea activităţii de audit public intern şi în 

conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 38/2003 considerăm benefică 

organizarea unei forme de pregătire continuă a auditorilor având un calendar 

anual sau pe o perioadă mai mare care să fie trimis entităţilor interesate. Prin 

structura de personal limitată, ordonatorii de credite nu au posibilitatea de a 

soluţiona problematica controlului de intern decât parţial.   
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XIII. ACTIVITATEA DE INFORMARE PUBLICĂ 
 

 

În anul 2007, Autoritatea Electorală Permanentă a continuat să acorde o 

atenţie deosebită politicii de informare a cetăţenilor, a ONG-urilor şi a mass-

media. Accesul liber şi neîngrădit al acestora la informaţiile de interes public, 

preocuparea pentru transparenţă s-au concretizat în soluţionarea promptă şi 

eficientă a petiţiilor, memoriilor şi solicitărilor venite pe adresa instituţiei. 

Dialogul instituit între AEP şi cetăţeni sau organizaţiile neguvernamentale a stat 

sub semnul solicitudinii, fără formalităţi inutile şi a fost constant, echilibrat şi 

profitabil pentru toţi cei implicaţi. Dialogul s-a manifestat direct prin audienţe, 

intermediat prin memoriile scrise sau prin solicitările telefonice, făcând 

accesibile cât mai multe informaţii unui număr mare de solicitanţi.  

În tot acest interval de timp, primirea cetăţenilor în audienţă s-a făcut cu 

maximă disponibilitate fără discriminări generate de natura cererilor. Relaţiile 

directe cu cetăţenii au condus la creşterea gradului de vizibilitate a instituţiei, 

precum şi la mai buna cunoaştere a atribuţiilor şi a competenţei Autorităţii 

Electorale Permanente în procesul electoral din România. Totodată, ele 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 188 cetăţeni şi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale. Interesul 

acestora s-a oprit asupra aplicării legislaţiei electorale, actualizarea listelor 

electorale permanente, regimul listelor electorale suplimentare, depunerea 

candidaturilor etc. (v. Anexa nr. 6). 

Atenţia şi interesul cetăţenilor s-au concentrat asupra aplicării Legii nr. 
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33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul 

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

a Ordonanţei de Urgenţă nr. 9 din 20 februarie 2007 privind unele măsuri pentru 

mai buna organizare şi desfăşurare a alegerilor şi a Ordonanţei de Urgenţă nr. 15 

din 12 martie 2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din 

România ai Parlamentului European din anul 2007. 

În toate situaţiile, cererile, solicitările şi propunerile cetăţenilor au fost 

înregistrate şi transmise către compartimentele Autorităţii pentru rezolvare. 

Atunci când problemele ridicate nu intrau în sfera de activitate a Autorităţii, 

memoriile primite au fost înaintate, cu informarea prealabilă a petenţilor, către 

instituţiile abilitate şi cu recomandarea ca, în termenul legal de la primire, să fie 

informată despre modul de soluţionare şi de răspunsul dat petiţionarilor şi 

Autoritatea Electorală Permanentă.  

 Cea mai mare parte din cele 503 petiţii, memorii şi solicitări adresate 

Autorităţii au vizat modificările aduse legislaţiei electorale, regimul listelor 

electorale suplimentare şi numărul cetăţenilor înscrişi în ele, modalităţile de 

actualizare de către primari, împreună cu serviciile publice comunitare de 

evidenţă a persoanei, a listelor electorale permanente pe baza comunicărilor 

primite de la judecătorii, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Afacerilor Externe, 

finanţarea partidelor şi campaniei electorale, arhivarea listelor electorale 

speciale, depunerea candidaturilor, pragul şi coeficientul electoral.  

Interesul crescând al cetăţenilor pentru introducerea votului uninominal, 

pentru finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru 

modificările aduse Legii referendumului a dovedit preocuparea constantă pentru 

viaţa politică şi creşterea spiritului civic în rândul acestora. (v. Anexa nr. 7) 

Semn al interesului real al cetăţenilor pentru participarea la viaţa politică, 

în general, şi pentru implicarea în problematica electorală, în special, au fost 

propunerile privind alegerile locale, sesizarea disfuncţionalităţilor în organizarea 

şi funcţionarea secţiilor de votare de la referendumul din 19 mai 2007 şi de la 
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alegerile pentru Parlamentul European din 25 noiembrie 2007. De asemenea, 

multe solicitări din partea mass-media şi a organizaţiilor neguvernamentale au 

vizat cheltuielile efectuate de partide în campania electorală pentru 

europarlamentare şi pentru referendumuri. 

Perioadele în care s-a înregistrat un număr mai mare de petiţii, memorii şi 

solicitări au fost înainte şi după referendumul din 19 mai 2007 şi înainte de 

alegerile europarlamentare din 25 noiembrie 2007. 

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public a 

definit organizarea structurilor de informare ale instituţiilor şi coordonatele 

politicilor de informare ale acestora, stipulând clar informaţiile pe care o 

instituţie trebuie să le furnizeze din oficiu, dar şi pe cele care pot fi oferite la 

cerere.  

În acest context, Autoritatea Electorală Permanentă a răspuns cu 

promptitudine şi cu respectarea dispoziţiilor legale, cererilor şi solicitărilor 

cetăţenilor, reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale şi ai mass-media. 

Pe întreg parcursul anului 2007, în virtutea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 

544/2001, s-au înregistrat un număr de 435 de cereri şi solicitări privind 

activitatea Autorităţii Electorale Permanente, aplicarea legislaţiei electorale, 

organizarea şi funcţionarea instituţiei. Dintre acestea, 112 de solicitări au fost 

scrise pe suport de hârtie şi  pe suport electronic, iar 323 au fost verbale (v. 

Anexa nr. 8). 
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ANEXA NR. 1 

 
Situaţie privind numărul cetăţenilor statelor membre ale Uniunii 
Europene cu drept de vot, care şi-au stabilit cetăţenia/reşedinţa în 

România (01.02.2007 potrivit datelor furnizate de  
Autoritatea pentru Străini) 
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ANEXA NR. 2 
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ANEXA NR. 3 
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ANEXA NR. 4 
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ANEXA NR. 5 
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ANEXA NR. 6 
 
 
 
 

Audienţe anul 2007: 
 

Nr. 
crt. 

Probleme care au făcut 
obiectul cererilor cetăţenilor 

   
  Total 

   1. Aplicarea Legii 33/2007 privind organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European 

    28 

   2.  Ordonanţa de Urgenţă nr. 9 din 20 februarie 2007 privind 
unele măsuri pentru mai buna organizare şi desfăşurare a 
alegerilor 

    13  

   3.  Ordonanţa de Urgenţă nr. 15 din 12 martie 2007 privind 
unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din 
România ai Parlamentului European 

    23  

   4. Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului 

    12 

   5. Actualizarea listelor electorale permanente     11 
   6. Depunerea candidaturilor     17 
   7. Regimul listelor electorale suplimentare      3 
   8. Aplicare Legii 373/2004 pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor şi a senatului 
     9 

   9. Pragul şi coeficientul electoral      7 
 10. Finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale     26 
 11. Votul uninominal     27 
 12. Îmbunătăţirea sistemului electoral      3 
 13. Situaţia cărţilor de alegător      5 
 14. Diverse      4 
                      Total audienţe   188 
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ANEXA NR. 7 

 
 
Petiţii 2007 
 
Nr. 
 crt. 

Secţiunea din Autoritate căreia i-a fost adresată  
(rezolvată) petiţia            

Total 

1. Secretarul general 106 
2. Departamentul de control al finanţării partidelor 

politice şi a campaniilor electorale  
  25 

3. Direcţia logistică electorală   37 
4. Direcţia legislaţie şi legătura cu Parlamentul   29 
5. Direcţia îndrumare, control şi coordonarea filialelor 

regionale; 
  15 

6. Total memorii, solicitări 106 
 
Memorii, solicitări 2007: 
 
Nr. 
crt. 

Secţiunea din Autoritate căreia i-au fost 
adresate  (rezolvate) memoriul, solicitarea          

Total 

1 Secretarul general 173 
2 Departamentul de control al finanţării partidelor 

politice şi a campaniilor electorale 
  30 

3 Direcţia logistică electorală   65 
4 Direcţia legislaţie şi legătura cu Parlamentul   67 
5 Direcţia îndrumare, control şi coordonarea filialelor 

regionale 
  62 

6 Total memorii, solicitări 397 
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ANEXA NR. 8 
 

Solicitări de informaţii de interes public în baza Legii nr.544/2001 în anul 
2007 : 

 
 

 
Număr total de solicitări 
                          din care: 

 
 435 

Număr total de solicitări scrise     
1.activitatea Autorităţii     8 
2.activitatea conducerii AEP      
3.organizarea şi funcţionarea 
instituţiei 

   17 

 
Număr total de solicitări 
scrise pe domenii de 
activitate 

4.aplicarea legislaţiei electorale    87 
Număr de solicitări scrise rezolvate favorabil  108 

1.parţial     - 
2.direcţionate către alte instituţii     3 

 
Număr de solicitări scrise 
respinse 3.informaţii inexistente     1 
Număr de solicitări scrise   în curs de soluţionare     - 

1. pe suport de hârtie     93  Număr de solicitări 
adresate în scris       2. pe suport electronic    19 

1.persoane fizice    86 Număr de solicitări scrise 
adresate de  2.persoane juridice    26 
Număr total de solicitări   verbale    

1.activitatea Autorităţii    32 
2.activitatea conducerii AEP    18 
3.organizarea şi funcţionarea 
instituţiei 

   35 

Număr total de solicitări  
verbale pe domenii de 
activitate 

4.aplicarea legislaţiei electorale     238 
1.rezolvate favorabil    - Număr de reclamaţii 

administrative 2. respinse    - 
1. rezolvate favorabil    - 
2. respinse    - 

 
Număr de plângeri 
în instanţă 3. în curs de soluţionare    
 




