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AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
CONSIDERAŢII GENERALE
Actele normative care stabilesc cadrul juridic necesar pentru organizarea şi desfăşurarea
alegerilor pentru autorităţilor administraţiei publice locale din data de 10 iunie 2012

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

 HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 140/15.03.2012 privind stabilirea datei de desfăşurare a
alegerilor pentru autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2012;

 HOTĂRÂREA

GUVERNULUI nr. 141/15.03.2012 privind aprobarea Programului
calendaristic pentru realizarea activităţilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor
pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012;

 HOTĂRÂREA

GUVERNULUI nr. 142/15.03.2012 privind cheltuielile necesare pentru
pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile publice locale din anul
2012;
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CONSIDERAŢII GENERALE
Actele normative care stabilesc cadrul juridic necesar pentru organizarea şi desfăşurarea
alegerilor pentru autorităţilor administraţiei publice locale din data de 10 iunie 2012

 HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 143/15.03.2012 privind numerotarea circumscripţiilor
electorale judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale din anul 2012;

 HOTĂRÂREA

GUVERNULUI nr. 144/13.03.2012 privind stabilirea măsurilor pentru
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul
2012.

 HOTĂRÂREA

GUVERNULUI nr. 145/13.03.2012 privind aprobarea modelelor
buletinelor de vot care se folosesc la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale
din anul 2012.
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CONSIDERAŢII GENERALE
Actele normative care stabilesc cadrul juridic necesar pentru organizarea şi desfăşurarea
alegerilor pentru autorităţilor administraţiei publice locale din data de 10 iunie 2012

 HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 146/13.03.2012 privind aprobarea modelului timbrului
autocolant care se foloseşte la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din
anul 2012.

 HOTĂRÂREA

GUVERNULUI nr. 147/13.03.2012 privind aprobarea modelelor
ştampilelor care se folosesc la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din
anul 2012.

 HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 148/13.03.2012 pentru aprobarea modelului copiei de
pe lista electorală permanentă,a modelului de pe lista electorală complementară, a modelului
listei electorale suplimentare, a modelului extrasului de pe copia listei electorale permanente,
complementare sau de pe lista electorală suplimentară, a modelului listei susţinătorilor, a
modelului declaraţiei de acceptare a candidaturii, a modelului declaraţiei de renunţare la
candidatură, precum şi a modelului listei membrilor organizaţiei cetăţenilor români
aparţinând unei minorităţi naţionale, ce vor fi folosite pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale din anul 2012.
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CONSIDERAŢII GENERALE
Actele normative care stabilesc cadrul juridic necesar pentru organizarea şi desfăşurarea
alegerilor pentru autorităţilor administraţiei publice locale din data de 10 iunie 2012

 ORDONANŢA

DE URGENŢĂ nr. 3/2012 privind unele măsuri pentru organizarea şi
desfăşurarea alegerilor pentru autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2012.

 HOTĂRÂREA

AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE nr. 4/2008 privind
condițiile pe care trebuie să le îndeplinească localurile secțiilor de votare pentru alegerea
Camerei Deputaţilor şi a Senatului; (cu rol de recomandare)

 HOTĂRÂREA

GUVERNULUI nr. 720/2000 privind listele electorale permanente, cu
modificările şi completările ulterioare.
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AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
PRINCIPII DE BAZĂ
Consiliile locale şi consiliile judeţene, primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene
se aleg prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. – art.1 alin. (2) din Legea nr.


67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Consiliile locale şi consiliile judeţene se aleg pe circumscripţii electorale, pe
baza scrutinului de listă, potrivit principiului reprezentării proporţionale. – art.1 alin.


(3) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Primarii comunelor, oraşelor, municipiilor, (…) precum şi preşedinţii
consiliilor judeţene se aleg pe circumscripţii electorale, prin scrutin uninominal. –


art.1 alin. (4) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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PRINCIPII DE BAZĂ
 Pentru alegerea consiliilor locale şi a primarilor, fiecare comună, oraş,
municipiu şi subdiviziune administrativ-teritorială a municipiului constituie o
circumscripţie electorală. – art.10 alin. (1) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
- numerotarea circumscripţiilor electorale din fiecare judeţ, precum şi a circumscripţiilor
electorale de sector al municipiului Bucureşti se face de către prefect, prin ordin, în termen de 3
zile de la stabilirea datei alegerilor. – art. 11 alin. 1) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.

Pentru alegerea consiliilor judeţene, a preşedintelui consiliului judeţean și a
Consiliului General al municipiului București, fiecare judeţ, respectiv, municipiul
București, constituie o circumscripţie electorală. – art.10 alin. (2) din Legea nr.
67/2004, republicată cu modificările şi completările ulterioare.


- numerotarea circumscripţiilor electorale judeţene şi a municipiului Bucureşti s-a făcut
prin Hotărârea Guvernului nr. 143/13.03.2012.

Numărul circumscripţiei electorale se aduce la cunoştinţă alegătorilor de către primar,
odată cu aducerea la cunoştinţă a delimitării şi numerotării secţiilor de votare.
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Data desfăşurării alegerilor pentru
autorităţile administraţiei publice locale

DUMINICĂ, 10 IUNIE 2012
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ALEGĂTORII
AU DREPT DE VOT
CETĂŢENII ROMÂNI
- exercită, în mod egal, drepturile electorale,

fără privilegii şi fără discriminări. - art.2 alin. (1)
din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

- care au împlinit 18 ani, inclusiv cei care
împlinesc această vârstă în ziua alegerilor. art.3 alin. (1) din Legea nr. 67/2004

CETĂŢENII UNIUNII EUROPENE
- care au domiciliul sau reşedinţa în România, au
dreptul de a alege (…) în aceleaşi condiţii ca şi
cetăţenii români, cu îndeplinirea prevederilor legii. art.4 1 alin. (1) din Legea nr. 67/2004, republicată cu
modificările şi completările ulterioare.

- prin cetăţenii Uniunii Europene se înţelege cetăţenii
statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât
România. - art.4 1 alin. (3) din Legea nr. 67/2004, republicată

- Pentru alegerea consiliului local, a consiliului judeţean, a primarului, precum şi a preşedintelui consiliului
judeţean fiecare alegător are dreptul la câte un singur vot.“
- Dreptul de vot se exercită numai în comuna, oraşul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială a
municipiului în care alegătorul îşi are domiciliul.
- Cetăţenii cu drept de vot, care şi-au stabilit reşedinţa într-o altă unitate administrativ-teritorială. cu cel puţin 3
luni înaintea datei alegerilor, îşi pot exercita dreptul de vot în unitatea administrativ-teritorială respectivă, potrivit
prevederilor prezentei legi. - art.3 alin. (2-4) din Legea nr. 67/2004, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
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ALEGĂTORII

Debilii sau alienaţii mintal,
puşi sub interdicţie;

NU AU
DREPT DE VOT
art.5 alin. (1) lit. a) şi b)
din Legea nr. 67/2004

Persoanele lipsite de drepturile
electorale, pe durata stabilită prin
hotărâre judecătorească definitivă.

DREPTUL DE VOT SE EXERCITĂ DE CĂTRE
CETĂŢENI ROMÂNI

-pe baza actului de identitate, adică: cartea de
identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de
identitate ori paşaportul diplomatic sau de serviciu,
aflată / aflat în termenul de valabilitate, iar în cazul
elevilor din şcolile militare, carnetul de serviciu
militar. - art.126 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 , republicată
ATENTIE:
-nu se votează pe baza paşaportului turistic!!!!

CETĂŢENI AI UNIUNII EUROPENE
- pe baza oricărui document valabil care le atestă
identitatea. - art. 126 alin. (2) din Legea nr. 67/2004,
republicată cu modificările şi completările ulterioare.
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LISTELE ELECTORALE
La alegerile autorităţilor administraţiei publice locale se folosesc următoarele
tipuri de liste electorale:

 LISTE ELECTORALE PERMANENTE și COPII DE PE LISTELE
ELECTORALE PERMANENTE;

 LISTE

ELECTORALE COMPLEMENTARE și COPII DE PE
LISTELE ELECTORALE COMPLEMENTARE;

 LISTE ELECTORALE SUPLIMENTARE.
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LISTELE ELECTORALE PERMANENTE
Cel mai târziu la data de 30 aprilie 2012, structura teritorială a Direcției pentru
Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date întocmește și pune la dispoziția
primarilor listele electorale permanente, în două exemplare. - art. 16 alin. (1) din
Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. și pct. 23 din
Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 141/2011.
•

•
Un exemplar al listelor electorale permanente se păstrează de secretar, în
registru special cu file detașabile, iar celălalt se predă judecătoriei în a cărei rază
teritorială se află localitatea pentru care a fost întocmit. - art. 2 alin. (1) și (2) din
Hotărârea Guvernului nr. 720/2000 privind listele electorale permanente.
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LISTELE ELECTORALE PERMANENTE
• Cetățenii (cu drept de vot) au dreptul să verifice înscrierile făcute în listele electorale
permanente. În acest scop, primarii au obligația, să pună la dispoziţia acestora, spre
consultare, listele electorale permanente, în acest sens aplicându-se şi prevederile art. 12
din Hotărârea Guvernului nr. 720/2000, privind listele electorale permanente, “(…) după
primirea listelor de la formaţiunile de evidenţă informatizată a persoanei, primarii aduc la
cunoştinţă publică locul unde şi perioadele când pot fi verificate.”
• Întâmpinările împotriva omisiunilor, a înscrierilor greşite și a oricăror erori din liste se
fac în scris la primarul localităţii, acesta fiind obligat să se pronunţe în scris, în cel mult 3
zile de la înregistrarea întâmpinării - art. 16, alin. (3) și (4) din Legea 67/2004 republicată
cu modificările şi completările ulterioare.
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LISTELE ELECTORALE PERMANENTE
•

Contestaţiile împotriva soluţiilor date de primar se depun în termen de 24 ore de
la comunicare și se soluționează în cel mult 3 zile de la înregistrare, de către
judecătoria în a cărei rază teritorială domiciliază alegătorul – art. 15 alin. (5) Legea
nr. 67/2004 republicată cu modificările şi completările ulterioare.

•

Actualizarea listelor electorale permanente se realizează de către primarul unităţii
administrativ-teritoriale împreună cu serviciul public comunitar local de evidenţă a
persoanelor – art. 16 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

•

Primarul este obligat să comunice judecătoriei orice modificare în listele electorale
permanente – art. 103 lit.f) din Legea nr. 67/2004 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

•

În termen de 10 zile de la primirea listelor electorale permanente - cel mai târziu 9
mai 2012 - primarul este obligat să pună la dispoziţia partidelor politice, a
alianţelor politice şi a alianţelor electorale, la cererea şi pe cheltuiala acestora,
copii (xerox) de pe listele electorale permanente precum şi de pe listele
electorale suplimentare.
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COPII DE PE LISTELE ELECTORALE PERMANENTE

•

Structura teritorială a Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea
Bazelor de Date întocmește și pune la dispoziția primarilor copiile de pe listele
electorale permanente, în trei exemplare, care cuprind alegătorii din fiecare secţie
de votare. – art. 16 alin. (6) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

•

Orice neconcordanţă între lista electorală permanentă şi copie se soluţionează de
primar, de îndată, pe baza datelor cuprinse în lista electorală permanentă. – art. 16
alin. (7) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

•

Cu 3 zile înainte de la data alegerilor – 7 iunie 2012 – primarul predă, pe bază de
proces-verbal, președintelui biroului electoral al fiecărei secţii de votare, 2
exemplare din copiile după listele electorale permanente. – art. 16 alin. (6) din Legea
nr. 67/2004, republicată cu modificările şi completările ulterioare și pct. 69 din Hotărârea
Guvernului nr. 141/2012.
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• Un exemplar din copiile de pe listele electorale permanente este pus la dispoziția
alegătorilor spre consultare și un exemplar este utilizat în ziua alegerilor. Al treilea
exemplar se păstrează de către primar. – art. 16 alin. 6 din Legea nr. 67/2004, republicată
•

Copiile de pe listele electorale permanente se semnează de primar, secretarul
unităţii administrativ-teritoriale, de şeful serviciului public comunitar judeţean
de evidenţă a persoanelor şi de şeful structurii teritoriale a Centrului Naţional
Administrarea Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor. – art. 16 alin. 9 din
Legea nr. 67/2004, republicată

• Primarii asigură condiţiile necesare consultării de către alegători a copiilor de pe
listele electorale permanente, atât la sediul primăriei, cât şi la sediul secţiei de
votare. – art. 18 din Legea nr. 67/2004, republicată
• În termen de cel mult 24 de ore de la intervenirea unor modificări în lista electorală
permanentă, după transmiterea copiilor la biroul electoral al secţiilor de votare,
primarul comunică aceste modificări către biroul electoral al secţiilor de votare. –
art. 16 alin. 8 din Legea nr. 67/2004, republicată
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LISTELE ELECTORALE COMPLEMENTARE
Art. 22 1 alin. 1-3 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

• Listele electorale complementare au caracter permanent şi cuprind toţi cetăţenii
Uniunii Europene cu drept de vot care se află în evidenţele Oficiului Român pentru
Imigrări şi au domiciliul sau reşedinţa în localitatea pentru care se întocmeşte lista;
• Listele electorale complementare se întocmesc şi se actualizează de primar împreună
cu formaţiunile teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrări;
• Listele electorale complementare se întocmesc în două exemplare originale şi se
semnează de primar, de secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi de şeful
formaţiunii teritoriale a Oficiului Român pentru Imigrări. Listele electorale
complementare se păstrează în registre speciale, cu file detaşabile.
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LISTELE ELECTORALE COMPLEMENTARE
Art. 22 1 alin. 4-6 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

• Primarul, împreună cu formațiunile teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrări,
actualizează listele electorale complementare anual, până la data de 1 martie. În anul
în care au loc alegeri, actualizarea listelor se face în cel mult 45 de zile de la data
stabilirii zilei votării.
• Persoanele care și-au pierdut drepturile electorale se radiază din lista electorală
complementară, în temeiul comunicării făcute primarului de către instanța de judecată,
în termen de 5 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești.
• În cazul în care nu mai îndeplinesc condiţiile de exercitare a dreptului de vot
prevăzute de prezenta lege sau dacă solicită expres radierea lor din listele electorale
prin cerere scrisă adresată primarului, precum şi în caz de deces, cetăţenii Uniunii
Europene sunt radiaţi de către primar din listele electorale complementare. În caz de
deces, radierea cetăţenilor Uniunii Europene din listele electorale complementare se
face pe baza comunicării efectuate de către Oficiul Român pentru Imigrări.
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LISTELE ELECTORALE COMPLEMENTARE
Art. 22 2 alin. 2 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.



În termen de 10 zile de la primirea listelor electorale complementare, primarul
este obligat să pună la dispoziţia partidelor politice, alianţelor politice şi
alianţelor electorale, la cererea şi pe cheltuiala acestora, copii de pe listele
electorale complementare.



Cetăţenii au dreptul să verifice înscrierile făcute în listele electorale
complementare. Întâmpinările împotriva omisiunilor, înscrierilor greşite sau
oricăror erori din liste se fac în scris şi se depun la primar.



Primarul este obligat să se pronunţe, în scris, în cel mult 3 zile de la înregistrarea
întâmpinării.



Împotriva soluţiei date de primar se poate face contestaţie în termen de 24 de ore
de la comunicare. Contestaţia se soluţionează în termen de cel mult 3 zile de la
înregistrare, de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află localitatea.
Hotărârea judecătorească este definitivă şi irevocabilă şi se comunică persoanei
interesate şi primarului în termen de 24 de ore de la pronunţare.
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COPIILE DE PE LISTELE ELECTORALE COMPLEMENTARE
Art. 22 2 alin. 3-4 din Legea nr. 67/2004, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

• Primarii, împreună cu formaţiunile teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrări,

realizează copii de pe listele electorale complementare. Copiile de pe listele electorale
complementare se înaintează de către primar, pe bază de proces-verbal, în două
exemplare, birourilor electorale ale secţiilor de votare, cu 3 zile înainte de data
alegerilor – 7 iunie 2012.
• Un exemplar este pus la dispoziţia alegătorilor pentru consultare, iar celălalt este
utilizat în ziua alegerilor. Un exemplar al copiei se păstrează de către primar.
• Copiile de pe listele electorale complementare se semnează de primar, de secretarul
unităţii administrativ-teritoriale şi de şeful formaţiunii teritoriale a Oficiului Român
pentru Imigrări.
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LISTELE ELECTORALE COMPLEMENTARE
• Orice modificare intervenită în lista electorală complementară, după trimiterea
copiilor la biroul electoral al secţiei de votare, se comunică acestuia de către primar, în
termen de cel mult 24 de ore. - art. 22 2 alin. (7) din Legea nr. 67/2004, republicată cu
modificările şi completările ulterioare.

• Cetăţenii Uniunii Europene cu drept de vot care au domiciliul sau reşedinţa în
circumscripţia electorală în care au loc alegeri şi nu se află în evidenţele Oficiului
Român pentru Imigrări sunt înscrişi, la cerere, de către primar în lista electorală
complementară, pe baza unui document care le atestă identitatea şi a unui
document care atestă adresa la care locuiesc. - art. 22 3 alin. (1) din Legea nr. 67/2004,
republicată cu modificările şi completările ulterioare.

• Documentele care atestă adresa sunt cele prevăzute de art. 22 3 alin. 3 lit. a) -d) din
Legea 67/2004 republicată cu modificările şi completările ulterioare.
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LISTELE ELECTORALE SUPLIMENTARE
• La cererea cetăţenilor cu drept de vot, care şi-au stabilit cu cel puţin 3 luni înaintea scrutinului
reşedinţa în circumscripţia electorală în care au loc alegeri, aceştia sunt înscrişi de către primar
într-o listă electorală suplimentară, pe baza actului de identitate.
• Primarul solicită radierea persoanei respective din copia de pe lista electorală permanentă de la
domiciliul acesteia. Solicitarea se face în scris sau telefonic. Solicitările telefonice sunt
consemnate într-un registru special.
• Cu 3 zile înainte de data alegerilor, 7 iunie 2012, primarul transmite pe bază de proces-verbal, 2
copii ale listelor electorale suplimentare preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare.
•Persoanele necuprinse în lista electorală întocmită de către primar, care și-au stabilit cu cel puțin
3 luni înaintea scrutinului reședința într-o circumscripție electorală, în ziua votării sunt înscrise
în lista electorală suplimentară de către președintele biroului electoral al secției de votare.
- art. 19 alin. 3 din Legea nr. 67/2004, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
• Cu 3 zile înainte de data alegerilor, 7 iunie 2012, primarul transmite pe bază de proces-verbal,
listele electorale suplimentare preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare. - art. 29
lit. a din Legea nr. 67/2004, republicată cu modificările şi completările ulterioare. și pct. 70 din
Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 141/2012
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ATENŢIE

În termen de 24 de ore de la constituire, 16 aprilie 2012, primarul are obligaţia de a

comunica în scris biroului electoral de circumscripţie numărul de alegători rezultat
din listele electorale permanente şi complementare
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BIROURILE ELECTORALE
art. 23 – 24 din Legea nr. 67/2004, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

• Pentru organizarea şi desfăşurarea operaţiunilor electorale se înfiinţează, în condiţiile prezentei
legi: Biroul Electoral Central, birouri electorale judeţene, birouri electorale de
circumscripţie şi birouri electorale ale secţiilor de votare.
• Birourile electorale sunt alcătuite numai din cetăţeni cu drept de vot. Candidaţii nu pot fi
membri ai birourilor electorale.
• Birourile electorale de circumscripţie comunală se constituie din 7 membri, cele ale oraşelor,
municipiilor din 9 membri, iar cele ale judeţelor, din 15 membri.
• Biroul electoral de circumscripţie comunală este format din preşedinte, un locţiitor al
acestuia şi din 5 reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care
participă la alegeri în circumscripţia electorală respectivă.
• Biroul electoral de circumscripţie orăşenească, municipală și din subdiviziunile
administrativ-teritoriale ale municipiilor este format din preşedinte, un locţiitor al acestuia şi
din 7 reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care participă
la alegeri în circumscripţia electorală respectivă.
•Biroul electoral de circumscripţie a municipiului București și birourile electorale de
circumscripție judeţeană sunt formate din preşedinte, un locţiitor al acestuia şi din 13
reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care participă la
alegeri în circumscripţiile electorale respective.

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

BIROURILE ELECTORALE
art. 23 alin. (5) și (6) din Legea nr. 67/2004, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
și pct. 16 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 141/2012

• Desemnarea preşedintelui şi a locţiitorului BIROURILOR ELECTORALE DE
CIRCUMSCRIPȚIE se face în şedinţă publică de către preşedintele tribunalului, în
termen de 20 de zile de la stabilirea datei alegerilor – cel mai târziu în data de 15
martie 2012.
• Desemnarea se face, prin tragere la sorţi, dintre magistraţii şi ceilalţi jurişti
existenţi în judeţ sau în municipiul Bucureşti.
• În cazul în care numărul magistraţilor şi al celorlalţi jurişti este insuficient, lista
este completată de către prefect, la propunerea primarilor, cu alte persoane care
se bucură de prestigiu în faţa locuitorilor, care nu fac parte, potrivit declaraţiei pe
propria răspundere, din niciun partid politic şi care au cel puţin studii medii.

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

BIROURILE ELECTORALE
art. 28 alin. (1) –(3) din Legea nr. 67/2004, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

• BIROURILE ELECTORALE ALE SECŢIILOR DE VOTARE sunt constituite
dintr-un preşedinte, un locţiitor al acestuia şi 5 membri în cazul secţiilor de votare
din comune şi oraşe, respectiv 9 membri în cazul secţiilor de votare din municipii şi
din sectoarele municipiului Bucureşti.
• Preşedintele şi locţiitorul acestuia sunt desemnaţi de preşedintele tribunalului,
prin tragere la sorţi, dintre persoanele înscrise pe o listă întocmită de prefect, la
propunerea primarilor. Tragerea la sorţi se face pe funcţii.
• Preşedintele şi locţiitorul acestuia sunt, de regulă, jurişti care, potrivit declaraţiei
pe propria răspundere, nu fac parte din niciun partid politic.

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

BIROURILE ELECTORALE
art. 28 alin. (4) din Legea nr. 67/2004, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

•

În cazul în care numărul juriştilor este insuficient, lista întocmită de prefect se

completează cu alte persoane propuse de primar, care au, de regulă, cel puţin
studii medii, se bucură de prestigiu în localitatea în care domiciliază şi nu fac parte
din niciun partid politic. Lista cuprinde un număr de persoane mai mare cu 10%
decât cel necesar.

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

ATENŢIE
Nu pot fi membri ai birourilor electorale de circumscripţie sau ai birourilor electorale
ale secţiilor de votare candidaţii în alegeri, soţii, rudele şi afinii acestora până la gradul
al doilea inclusiv, precum şi persoanele care nu au exerciţiul drepturilor electorale.
– art. 42 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

IMPORTANT!
• În termen de 24 de ore de la constituirea birourilor electorale de circumscripţie,
primarul comunică către biroul electoral de circumscripţie comunală, orășenească sau
municipală, după caz, și biroului electoral de circumscripție județeană, numărul de
alegători rezultat din listele electorale permanente şi complementare. - art. 22 alin. 1 din
Legea nr. 67/2004, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

• Numărul definitiv de alegători se comunică în scris de către primari birourilor
electorale de circumscripţie cu 5 zile înaintea datei alegerilor, 5 iunie 2012, pe baza
datelor cuprinse în copiile de pe listele electorale permanente, în copiile de pe listele
electorale complementare şi în lista suplimentară. - art. 22 alin. 1 din Legea nr. 67/2004,
republicată cu modificările şi completările ulterioare. și pct. 67 din Anexa la Hotărârea
Guvernului nr. 141/2012

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

IMPORTANT!
• Prefecții, președinții consiliilor județene și primarii asigură condițiile
corespunzătoare pentru funcționarea birourilor electorale de circumscripție. – art. 11
alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2012.

• Sediile şi dotarea birourilor electorale de circumscripţie judeţeană şi, după caz, ale
birourilor electorale judeţene se asigură de către primarii municipiilor reşedinţă de
judeţ, împreună cu preşedinţii consiliilor judeţene şi cu prefecţii, iar cele ale
birourilor electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi de
sector al municipiului Bucureşti, precum şi cele ale secţiilor de votare, de către
primar, împreună cu prefecţii. - art. 117 alin. (2) din Legea nr. 67/2004, republicată. cu
modificările şi completările ulterioare.

• Pentru reducerea cheltuielilor necesare în vederea desfășurării procesului electoral,
primarii vor utiliza bunurile materiale recuperate de la alegerile anterioare și aflate în
stare bună. – art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 142/2012.

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

ORGANIZAREA și DELIMITAREA SECŢIILOR DE VOTARE
• Secţiile de votare se organizează după cum urmează:
a) în localităţile urbane, câte o secţie de votare la 1.000 - 2.000 de locuitori;
b) în comune, câte o secţie de votare la 500 - 2.000 de locuitori, de regulă în fiecare
sat; pot fi organizate secţii de votare şi în satele sau în grupurile de sate cu populaţie
de până la 500 de locuitori. – art. 13 din Legea nr. 67/2004, republicată cu modificările şi
completările ulterioare.

• Delimitarea și numerotarea secțiilor de votare se fac de către primari, prin
dispoziție (…) – art. 15 din Legea nr. 67/2004, republicată cu modificările şi completările
ulterioare.

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
ORGANIZAREA și DELIMITAREA SECŢIILOR DE VOTARE
• În termen de cel mult 20 zile de la stabilirea datei alegerilor – 15 aprilie 2012 –
primarul aduce la cunoştinţă publică delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare,
precum şi numărul circumscripţiei electorale. - art. 12 art. 15 din Legea nr. 67/2004,
republicată cu modificările şi completările ulterioare, și pct. 17 din Anexa la Hotărârea
Guvernului nr. 141/2012.

• ATENŢIE! Nu se va depăşi numărul maxim de locuitori arondaţi fiecărei secţii de
votare prevăzut de lege (2.000 locuitori).
Recomandăm a se avea în vedere delimitările de la alegerile Parlamentare din 2008,
aşa cum sunt menţionate în Registrul Naţional al Secţiilor de Votare

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
AMENAJAREA SECŢIILOR DE VOTARE

• Fiecare secţie de votare trebuie să posede un număr suficient de cabine, urne şi
ştampile de votare, care se asigură de către primari.
• Cabinele şi urnele trebuie aşezate în aceeaşi încăpere în care îşi desfăşoară
activitatea preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi membrii acestuia.
– art. 78 alin. (1) și (2) din Legea nr. 67/2004, republicată cu modificările şi completările
ulterioare.

• În raza unei secții de votare se utilizează o singură urnă specială. – art. 87 alin.
(1) din Legea nr. 67/2004, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

AMENAJAREA SECŢIILOR DE VOTARE
(art. 1 din Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 4/2008)

•

Localul secției de votare se amenajează astfel încât să asigure condiții
corespunzătoare pentru exercitarea dreptului de vot și respectarea caracterului
oficial și solemn al procesului electoral.

•

La stabilirea localurilor secțiilor de votare vor fi avute în vedere îndeosebi spații
aflate la parterul clădirilor, amplasate în locuri publice accesibile, a căror
configurație permite o cât mai bună organizare și desfășurare a operațiunilor
electorale, precum și afluirea și defluirea corespunzătoare a alegătorilor.

•

Organizarea localurilor secțiilor de votare în imobile aparținând unor persoane
fizice sau juridice private se face în temeiul unor acte încheiate în condițiile legii .

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

AMENAJAREA SECŢIILOR DE VOTARE
(art. 3 din Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 4/2008)

•

În imobilele în care se amenajează spații destinate desfășurării votării trebuie să
existe mijloace de comunicații, energie electrică, grup sanitar.

•

•

Echipamentele și instalațiile trebuie să se afle în stare de funcționare.

Încăperile trebuie să fie uscate, să aibă lumină suficientă, să fie bine ventilate și
menținute în stare de curățenie, urmând ca în funcție de condițiile atmosferice să se
asigure confortul termic necesar.

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
AMENAJAREA SECŢIILOR DE VOTARE
(art. 3 din Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 4/2008)

•

Accesul în localul secției de votare se realizează prin coridoare, holuri, culoare,
vestibuluri și alte asemenea locuri de trecere, delimitate și marcate corespunzător, prin
care persoanele să se poată deplasa ușor.

•

Pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor care intenționează să își exercite
dreptul de vot, la secția de votare se amenajează rampe speciale.

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

STABILIREA LOCURILOR SPECIALE DE AFIŞAJ ELECTORAL
• Primarii sunt obligaţi ca până la începerea campaniei electorale – cel mai târziu 10
mai 2012 - să stabilească, prin dispoziţie, locuri speciale pentru afişaj electoral,
ţinând seama de numărul partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor
electorale care declară că depun liste de candidaţi, candidaturi pentru funcţia de
primar, precum şi de candidaţii independenţi. - art. 76 alin. (1) din Legea nr. 67/2004,
republicată cu modificările şi completările ulterioare. și pct. 46 din Anexa la Hotărârea
Guvernului nr. 141/2012.

• Locurile speciale de afişaj electoral trebuie să fie stabilite în locuri publice
frecventate de cetăţeni, iar utilizarea acestora este permisă numai partidelor politice,
alianțelor politice și alianțelor electorale care participă la alegeri și candidaților
independenți - art. 76 alin. (1) din Legea nr. 67/2004, republicată cu modificările şi
completările ulterioare.

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

STABILIREA LOCURILOR SPECIALE DE AFIŞAJ ELECTORAL
•
Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală ori
candidat independent poate aplica un singur afiş electoral. - art. 76 alin. (3) din Legea nr.
67/2004, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

•
Un afiş electoral amplasat în locurile speciale de afișaj electoral nu poate depăşi
dimensiunile de 500 mm o latură şi 300 mm cealaltă latură, iar cel prin care se
convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură. - art. 76
alin. (4) din Legea nr. 67/2004, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

CAMPANIA ELECTORALĂ
Art. 61 și art. 62 alin. (1) și (2) din Legea nr. 67/2004, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

• Campania electorală începe cu 30 de zile înainte de data desfăşurării alegerilor şi se
încheie în ziua de sâmbătă care precedă data alegerilor, la ora 7,00.
• În campania electorală, candidaţii, partidele politice, alianţele politice, alianţele
electorale, precum şi cetăţenii au dreptul să-şi exprime opiniile în mod liber şi fără
nicio discriminare, prin mitinguri, adunări, utilizarea televiziunii, radioului, presei şi
a celorlalte mijloace de informare în masă.
• În timpul campaniei electorale se asigură candidaţilor, în mod
nediscriminatoriu, spaţii corespunzătoare pentru a se întâlni cu alegătorii.
Spaţiile pot fi amplasate la sediul primăriei, în şcoli, universităţi, case de cultură,
cămine culturale şi cinematografe şi se asigură pe bază de înţelegere cu privire la
cheltuielile de întreţinere.

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
CONTRAVENŢII
Art. 103 din Legea nr. 67/2004, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

• Înscrierea, cu bună ştiinţă, a unui alegător în mai multe liste electorale; înscrierea în

listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot, semnarea listei
susţinătorilor cu încălcarea prevederilor art. 49; păstrarea registrelor cu listele
electorale permanente şi listele electorale complementare în condiţii
necorespunzătoare;
• Neefectuarea la termen a comunicărilor prevăzute de lege şi neoperarea acestora în
listele electorale permanente şi listele electorale complementare;
• Efectuarea de operaţiuni în listele electorale permanente şi listele electorale
complementare de către persoane neautorizate;
• Necomunicarea către judecătorii a modificărilor operate în exemplarul listei
electorale permanente existente la primărie;
• Nerespectarea de către primar a prevederilor art. 16 alin. (2) - respectiv refuzul
punerii la dispoziţia partidelor politice a unei copii după listele electorale la cererea
scrisă a acestora.

