
 

 

Organizarea aparatului propriu de specialitate 
 
Autoritatea Electorală Permanentă este condusă de un preşedinte, cu rang de 

ministru, numit de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţă comună. Preşedintele este 
ajutat de doi vicepreşedinţi, cu rang de secretar de stat, unul numit de preşedintele 
României, iar celălalt de primul-ministru. Preşedintele şi vicepreşedinţii sunt 
desemnaţi pentru un mandat de 8 ani, care poate fi reînnoit o singură dată. De 
asemenea, Autoritatea Electorală Permanentă are un secretar general, numit de primul-
ministru, pe bază de concurs, conform legii. Mandatele preşedintelui şi 
vicepreşedinţilor încetează la expirare sau prin demisie, deces sau revocare. Revocarea 
se face, pentru motive temeinice, de către autorităţile care i-au numit. În realizarea 
atribuţiunilor legale, preşedintele şi vicepreşedinţii îndeplinesc o funcţie ce implică 
exercitarea autorităţii de stat. Art. 63 alin (6) din Legea nr. 35/2008 stipulează că 
aceştia nu pot fi membri ai unui partid politic. 

 
Doamna Ana Maria Pătru a fost numită preşedintele Autorităţii Electorale 

Permanente prin Hotărârea nr. 9 din 27 martie 2012 a Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului României. Domnul Marian Muhuleţ a fost numit vicepreşedinte al 
Autorităţii Electorale Permanente prin Decizia Primului-ministru nr. 40 din 5 martie 
2007. 

Pentru îndeplinirea funcţiilor şi a atribuţiilor sale, Autoritatea Electorală 
Permanentă are un aparat propriu, organizat pe compartimente. Atribuţiile aparatului 
propriu sunt cele ale Autorităţii Electorale Permanente, iar repartizarea lor pe 
compartimente se realizează prin ordin al preşedintelui instituţiei. Autoritatea poate 
organiza filiale regionale în fiecare dintre regiunile de dezvoltare. 

 
Potrivit Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 

Permanente, în cadrul instituţiei funcţionează: 
 a) în cadrul aparatului central: 

1. Cabinetele demnitarilor; 
2. Biroul de audit public intern; 
3. Secretariatul general (la nivel de serviciu); 



4. Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor 
electorale; 
5. Direcţia logistică electorală; 
6. Direcţia legislaţie şi legătura cu Parlamentul; 
7. Direcţia studii, documentare şi monitorizarea procesului electoral; 
8. Direcţia îndrumare, control şi coordonarea filialelor; 
9. Direcţia buget-finanţe, contabilitate şi resurse umane; 
10.  Serviciul relaţii externe; 
11.  Direcţia informatică; 
12.  Serviciul alocare subvenţii; 
13.  Serviciul comunicare şi relaţii publice; 
14.  Serviciul relaţii de protocol şi administrativ; 
15.  Biroul juridic-contencios;  
15^1. Biroul achiziţii publice;  
b) în teritoriu: 
16. filiale şi birouri. 

 
Autoritatea Electorală Permanentă are un buget propriu care face parte din 

bugetul de stat. 
 
Raporturile Autorităţii Electorale Permanente cu Biroul Electoral Central 

şi cu birourile electorale de circumscripţie 
• Preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente fac parte din 

Biroul Electoral Central şi contribuie la organizarea şi desfăşurarea 
operaţiunilor specifice perioadelor electorale. 
 
Conform art. 14 alin. (1) din Legea nr. 35/2008, Biroul Electoral Central este 

alcătuit din 5 judecători ai înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele şi 
vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente, 12 reprezentanţi ai partidelor 
politice, alianţelor politice, alianţelor electorale care participă la alegeri, conform legii 
precum şi un reprezentant desemnat de grupul parlamentar al minorităţilor naţionale 
din Camera Deputaţilor. 

 
Preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente se vor alătura 

Biroului Electoral Central în termen de 24 de ore de la alegerea preşedintelui acestuia. 
 
• Biroul Electoral Central transmite Autorităţii Electorale Permanente 

rezultatele alegerilor publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în 
vederea redactării Cărţii Albe a alegerilor. 



 
Autoritatea Electorală Permanentă prezintă Parlamentului, în maximum 3 luni 

de la încheierea alegerilor parlamentare, prezidenţiale, locale sau a referendumului 
naţional, un raport care va cuprinde analiza amănunţită a modului de organizare şi 
desfăşurare a consultării electorale, participarea cetăţenilor la scrutin, cauzele 
absenteismului, dacă este cazul, abaterile constatate, propuneri pentru înlăturarea 
acestora în viitor, precum şi rezultatul alegerilor. Acest raport se dă publicităţii sub 
forma unei Cărţi Albe. 

• Aparatul propriu al Autorităţii Electorale Permanente constituie personalul 
tehnic auxiliar, care sprijină Biroul Electoral Central şi birourile electorale de 
circumscripţie în realizarea atribuţiilor ce îi revin şi a activităţilor pe care le 
desfăşoară în perioada electorală. 

• In perioadele electorale, personalul filialelor regionale îşi desfăşoară 
activitatea la birourile electorale de circumscripţie judeţene şi al municipiului 
Bucureşti, potrivit repartizării făcute, prin ordin, de preşedintele Autorităţii 
Electorale Permanente. 

 

 

 


