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ERATĂ 

la Raportul de progres privind stadiul implementării, în anul 2019, a Strategiei 

Naţionale Anticorupţie 2016–2020 

 

 

 Având în vedere o serie de erori materiale survenite în procesul de colectare a indicatorilor 

specifici implementării strategiei, raportul publicat anterior se modifică după cum urmează:  

 

Textul inițial Pagina Textul actualizat/completat 

În anul 2019 au fost înregistrate  267 de 

sesizări, petiții și solicitări puncte de 

vedere, fiind aplicate 239 de sancțiuni. 

De asemenea, au fost aplicate sancțiuni 

complementare prin care s-au confiscat 

sume în cuantum de 1.347.415,23 lei. 

Pg. 2 

ACTUALIZARE DATE 

În anul 2019 au fost înregistrate 267 de sesizări, petiții și 

solicitări puncte de vedere. De asemenea, au fost întocmite 

236 de procese-verbale de constatare a neregulilor. 

Astfel, au fost acordate amenzi în cuantum total de 

1.285.000 de lei și s-au confiscat sume în cuantum total 

de 3.120.632,42 de lei. Sancțiunile au vizat 161 de 

partide politice, 7 mandatari financiari, 3 societăți 

comerciale și 13 candidați independenți. 

Pentru persoanele care au ocupat 

funcția de președinte al unui birou 

electoral al unei secții de votare sau de 

locțiitor al acestuia, s-au organizat, la 

nivel național, un număr total de 166 de 

instruiri în anul 2016, 32 de instruiri în 

anul 2017, 136 de instruiri în anul 2018 

și 408 instruiri în anul 2019. Pentru 

operatorii de calculator s-au organizat, 

la nivel național, un număr total de 

2.875 de instruiri în anul 2016, 75 de 

instruiri în anul 2017, 69 de instruiri în 

anul 2018 și 1.438 de instruiri în anul 

2019. 

Pg. 3 

ACTUALIZARE DATE 

Pentru persoanele care au ocupat funcția de președinte al 

unui birou electoral al unei secții de votare sau de locțiitor 

al acestuia, s-au organizat, la nivel național, un număr total 

de 166 de instruiri în anul 2016, 32 de instruiri în anul 2017, 

136 de instruiri în anul 2018 și 331 de instruiri în anul 2019. 

Pentru operatorii de calculator s-au organizat, la nivel 

național, un număr total de 2.875 de instruiri în anul 2016, 

75 de instruiri în anul 2017, 69 de instruiri în anul 2018 și 

1.089 de instruiri în anul 2019. 

COMPLETARE INFORMAȚII 

Mai arătăm că a fost constatată o scădere a numărului 

proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor 

alegerilor întocmite eronat, fiind adoptate 3.447 de decizii 

de modificare a acestora la alegerile europarlamentare din 

anul 2019, 2.611 de decizii cu ocazia primului tur al 

alegerilor prezidențiale din anul 2019, respectiv 975 cu 

ocazia celui de-al doilea tur. 

Măsura 3.5.3., privind dezvoltarea şi 

utilizarea programelor informatice 

pentru eliminarea votului multiplu şi a 

Pg. 2 

COMPLETARE INFORMAȚII 

Mai arătăm că, în conformitate cu datele furnizate de STS, 

numărul de semnalări ale aplicației ADV privind alegători 
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votului exprimat fără drept, a fost 

realizată prin cooperarea cu Serviciul 

de Telecomunicaţii Speciale (STS) în 

vederea dezvoltării Sistemului 

informatic de monitorizare a prezenţei 

la vot şi de prevenire a votului ilegal 

(SIMPV), pus în practică pentru prima 

dată la alegerile din anul 2016, precum 

şi a altor aplicaţii informatice folosite la 

procesul electoral. Prin Legea nr. 

148/2019 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative în 

materie electorală SIMPV este 

operaționalizat pentru toate tipurile de 

alegeri și referendumuri. În acest 

context, a fost actualizată și legislația 

secundară specifică prin adoptarea 

Hotărârii Autorității Electorale 

Permanente nr. 36/2019 privind 

aprobarea Normelor metodologice 

privind funcționarea Sistemului 

informatic de monitorizare a prezenței 

la vot și de prevenire a votului ilegal, 

selecția, desemnarea și atribuțiile 

operatorilor de calculator ai birourilor 

electorale ale secțiilor de votare, 

verificarea corelațiilor din procesele-

verbale de consemnare a rezultatelor 

votării, precum și condițiile de 

înregistrare video-audio a operațiunilor 

efectuate de către membrii birourilor 

electorale ale secțiilor de votare pentru 

numărarea voturilor. 

care s-au prezentat la secția de votare și figurau ca deja 

înscriși în SIMPV se află în scădere, fiind consemnate 

următoarele valori: 

Scrutin 
Nr. de 

semnalări 

Alegeri locale(2016) 35.373 

Alegeri parlamentare (2016) 240.496 

Alegeri europarlamentare (2019) 163.005 

Alegeri prezidențiale (2019) – Turul I 37.123 

Alegeri prezidențiale (2019) – Turul II 26.326 
 

Măsura 5.3.2., este adresată prin 

acțiunile de control realizate de 

Autoritatea Electorală Permanentă. În 

anul 2017, AEP a efectuat 76 controale 

la formațiunile politice, care au vizat 

verificarea finanțării activității 

formațiunilor politice în perioada 

01.01.2015 – 31.12.2016. În anul 2018 

Pg. 5 

COMPLETARE INFORMAȚII 

În anul 2019 a fost finalizat un număr considerabil de 

rapoarte de control, totalizând 1.498 de rapoarte (17 

rapoarte aferente controlului finanțării campaniei electorale 

pentru alegerile europarlamentare din anul 2019, 1 raport 

aferent controlului finanțării campaniei electorale pentru 

referendumul național din anul 2019, 139 de rapoarte 

aferente controlului finanțării curente a activității curente a 
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au fost efectuate 386 de controale la 

formațiunile politice, care au vizat, în 

principal, verificarea finanțării 

activității curente a formațiunilor 

politice pentru anii 2015, 2016 sau 

2017. 

formațiunilor politice înscrise în Registrul partidelor 

politice la data de 31.12.2019, 1.266 de rapoarte aferente 

controlului finanțării campaniei electorale pentru alegerile 

locale din anul 2016, 54 de rapoarte aferente controlului 

finanțării campaniei electorale pentru alegerile 

parlamentare din anul 2016 și 21 de rapoarte aferente 

controlului finanțării campaniei electorale pentru alegerile 

locale parțiale din anul 2017). În anul 2019 au fost 

verificate toate cele 140 de formațiuni politice înscrise la 

Tribunalul București la data de 31.12.2018 (sediul central 

și organizațiile teritoriale), totalizând 893 de controale. 

 


