
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT  20 
privind activitatea 
Autorității Electorale 

Permanente din anul  19 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 

 Raport privind activitatea din anul 2019 

 

CUPRINS 

 Cuvânt înainte.......................................................................................................................................... 4 

1. Introducere................................................................................................................................................ 6 

2. Transparență instituțională..................................................................................................................... 8 

 2.1. Prezentarea instituției.......................................................................................................... ................ 8 

 2.2. Buget și achiziții publice.....................................................................................................................  11 

 2.3. Resurse umane............................................................................................................................. ........ 13 

 2.4. Litigii......................................................................................................... .......................................... 18 

 2.5. Petiții și solicitări de informații de interes public................................................................................ 19 

3. Activitatea tehnico-legislativă.................................................................................................................  21 

 3.1. Acte administrativ-normative.............................................................................................................. 21 

 3.2. Decizii, hotărâri și instrucțiuni ale AEP.............................................................................................. 26 

 3.3. Activitatea tehnico-juridică în cadrul organismelor electorale........................................................... 34 

 3.4. Contencios electoral.................................................................................................................... ........ 57 

 3.5. Relația cu Parlamentul României........................................................................................................ 58 

 3.6. Relația cu instituțiile europene și internaționale................................................................................. 59 

4. Relația cu comunitatea.............................................................................................................................  62 

 4.1. Cooperare internațională................................................................................................ ..................... 62 

 4.2. Informarea opiniei publice.................................................................................................................. 68 

 4.3. Activitatea științifică........................................................................................................................... 78 

 4.4. Premii obținute............................................................................................................................. ....... 79 

5. Finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale.................................................................... 80 

 5.1. Acordarea subvențiilor de la bugetul de stat și rambursarea cheltuielilor electorale.......................... 81 

 5.2. Controlul finanțării activității curente a formațiunilor politice........................................................... 83 

 5.3. Controlul finanțării campaniei electorale pentru alegerile membrilor din România în Parlamentul 

European și pentru referendumul național din data de 26 mai 2019............................................................ 
85 

 5.4. Controlul finanțării campaniei electorale pentru alegerea Președintelui României din anul 2019..... 87 

 5.5. Sancțiuni contravenționale.................................................................................................................. 88 

 5.6. Implementarea măsurilor dispuse de Curtea de Conturi a României în perioada 2016-2019............. 94 

 5.7. Analiză comparativă a activităților de finanțare a campaniilor electorale.......................................... 95 

6. Sistemul informațional electoral național.............................................................................................. 98 

 6.1. Registrul electoral............................................................................................................................. ... 98 

 6.2. Dezvoltarea și consolidarea capabilităților informatice...................................................................... 102 

7. Logistica electorală............................................................................................................................. ...... 106 

 7.1. Registrul secțiilor de votare.................................................................................................................  106 

 7.2. Organizarea secțiilor de votare din străinătate și a votului prin corespondență.................................. 112 

 7.3. Controlul, îndrumarea și monitorizarea modului de asigurare a logisticii electorale......................... 116 

 7.4. Evidența posturilor vacante de primar și a consiliilor locale dizolvate............................................... 133 

 7.5. Fondurile alocate și cheltuielile efectuate în vederea organizării și desfășurării proceselor electorale. 135 

8. Resursa umană implicată în procesele electorale.................................................................................. 148 

 8.1. Corpul experților electorali............................................................................................ ..................... 148 

 8.2. Operatorii de calculator.......................................................................................................................  167 

9. Îmbunătățirea capacității administrative.............................................................................................. 180 

 9.1. Proiectul Argus - Integritate, etică, transparență, anticorupție în finanțarea partidelor politice și a 

campaniilor electorale................................................................................................................... .............. 
180 

 9.2. Control intern managerial................................................................................ .................................... 182 

 9.3. Implementarea Hotărârii Guvernului nr. 599/2018......................................................................... .... 183 

 9.4. Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție............................................................................... 184 

 9.5. Protecția datelor cu caracter personal și a informațiilor clasificate................................................... .. 187 

10. Concluzii și priorități pentru perioada următoare............................................................................... 188 

 

  



 

 

2 

 Autoritatea Electorală Permanentă 

 

 

 

 

ABREVIERI ȘI PRESCURTĂRI 

 

 

 

ACEEEO Asociația Oficialilor Electorali Europeni 

ADV Aplicaţia informatică pentru verificarea dreptului de vot 

AEP Autoritatea Electorală Permanentă 

ALDE Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor 

Alin. Alineat 

ANRSPS Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale 

ANSPDCP Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

Art. Articol 

A-WEB Asociația Mondială a Organismelor Electorale 

BEC Biroul Electoral Central 

BJ Birou județean al Autorității Electorale Permanente 

CA Curtea de Apel 

CCR Curtea Constituțională a României 

CEE Corpul experților electorali 

CERT.RO Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică 

CESE Comitetul Economic și Social European   

Com. Comună 

CNA Consiliul Național al Audiovizualului   

CNCD Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării 

CNSC Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor 

CRDS Cetățean român cu domiciliul în străinătate 

DEPABD 
Direcția pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne 

DGP Direcția Generală de Pașapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor Externe 

HG Hotărâre a Guvernului 

ICR Institutul Cultural Român 

IFES Fundația Internațională pentru Suport Electoral   

INS Institutul Național de Statistică 

ÎCCJ Înalta Curte de Casație și Justiție   

Jud. Județ 

Lit. Literă 

MAE Ministerul Afacerilor Externe 

MAI Ministerul Afacerilor Interne 

MpRP Ministerul pentru Românii de Pretutindeni 

Mun. Municipiu 

Nr. Număr 

ODIHR 
Biroul pentru Instituții Democratice şi Drepturile Omului al Organizației pentru Securitate şi 

Cooperare în Europa 

OIF Organizaţia Internaţională a Francofoniei   

OSCE Organizația pentru Securitate şi Cooperare în Europa 

PMP Partidul Mișcarea Populară 

PNL Partidul Naţional Liberal 

  

  



 

 

3 

 Raport privind activitatea din anul 2019 

  

  

  

PSD Partidul Social Democrat 

RE Registrul electoral 

RECEF Rețeaua de Competențe Electorale Francofone 

RGPD 

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) 

RNEP Registrul național de evidență a persoanelor 

ROF 
Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente aprobat prin 

Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 2/2019 

RSV Registrul secțiilor de votare din țară 

SGG Secretariatul General al Guvernului   

SNA Strategia Naţională Anticorupţie 2016 – 2020 

SIMPV Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal 

STS Serviciul de Telecomunicaţii Speciale 

SV Secție de votare 

TVA Taxa pe valoare adăugată 

UAT Unitate administrativ-teritorială 

UDSCR Uniunea Democrată a Slovacilor și Cehilor din România 

UE Uniunea Europeană 

UNPR Uniunea Națională pentru Progresul României 

USR Uniunea Salvați România 

 

  



 

 

4 

 Autoritatea Electorală Permanentă 

 

 

 

 

CUVÂNT ÎNAINTE 

 

 

 

Anul 2019 a fost marcat de evenimente electorale majore, în cadrul cărora Autoritatea Electorală 

Permanentă (AEP) a jucat un rol esențial. În acest sens, organizarea în cele mai bune condiții a unor serii 

de scrutine importante pentru România a reprezentat principalul nostru obiectiv. A fost un an plin de 

provocări, dar şi de obiective majore îndeplinite cu succes pentru că am reușit să identificăm cele mai bune 

instrumente care au ajutat la consolidarea și buna desfășurare a procesului electoral. De asemenea, am reușit 

să asigurăm condițiile optime pentru cetățenii români din țară și, mai ales, din străinătate astfel încât să își 

poată exercita fără probleme dreptul constituțional de a-și exprima votul democratic. Mai precis, votul prin 

corespondență, extinderea programului de votare pe durata a trei zile, creșterea numărului de secții de votare 

și  a membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare, precum și generarea listelor electorale 

suplimentare în mod electronic, au făcut posibilă o prezență la vot considerabilă în străinătate la alegerile 

prezidențiale, comparativ cu anul 2014.  

Acest raport de activitate include bilanțul activității desfășurate în anul 2019, dar și principalele 

priorități pe care le avem în vedere pentru anul următor, prilej cu care reflectăm cu mai mare atenție asupra 

însemnătății și utilității AEP în spațiul public, mai ales în contextul social, politic și juridic actual. În toate 

demersurile din acest an, AEP și-a îndeplinit, de fiecare dată, cu profesionalism și în mod echilibrat, toate 

atribuțiile prevăzute de lege. Principiile care ne-au ghidat activitatea au fost fundamentate pe 

responsabilitatea de a menține independența instituțională, personală, funcțională și de a recâștiga 

încrederea cetățenilor și a celorlalte instituții reprezentative ale statului român în capacitatea AEP de a 

gestiona procesul electoral.  

Misiunea instituției, amploarea și caracterul adecvat al competențelor conferite acesteia, nivelul de 

cooperare cu alte organisme deopotrivă naționale și internaționale, eficiența operațională, precum și 

independența instituțională și expertiza au făcut ca AEP să devină o instituție reper în arhitectura 

administrativă centrală. Pe lângă toate acestea, activititatea științifică a constituit o prioritate importantă 

pentru AEP, iar evenimentele și publicațiile de specialitate pe care instituția noastră le-a coordonat și 

organizat s-au adresat întregii comunității academice, reprezentanții Autorității contribuind constant la 

dezbaterile actuale în domeniul studiilor electorale.  

Succesul întregii activități desfășurate de AEP în 2019 nu ar fi fost posibil fără eforturile oamenilor 

profesioniști și dedicați, de înaltă ținută morală și profesională din unitatea centrală, dar și din unitățile 

teritoriale, precum și fără colaborarea excelentă cu celelalte autorități în organizarea și desfășurarea 

alegerilor pentru Parlamentul European, referendumul pe tema justiției și alegerile prezidențiale.  
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1. 

INTRODUCERE 

 

  Prezentul raport urmărește să ofere o perspectivă detaliată asupra activității Autorității Electorale 

Permanente din anul 2019, în corelație cu atribuțiile legale ale instituției și prioritățile stabilite pentru anul 

menționat.  

  Pe parcursul anului 2019, abordarea de ansamblu urmărită de AEP s-a fundamentat pe dezideratul 

de a îndeplini, cu bună-credință, echilibru și profesionalism, rigorile normative în domeniul electoral. 

Activitatea AEP s-a întemeiat pe convingerea fermă că prin respectarea misiunii, viziunii și a principiilor 

care stau la baza organizării și funcționării instituției, prin exercitarea transparentă a atribuțiilor legale, 

această instituție îndeplinește un rol fundamental în garantarea drepturilor constituționale.  

  În contextul organizării și desfășurării a trei consultări electorale la nivel național, implicarea AEP 

a vizat îndeplinirea atribuțiilor legale, pentru a facilita exercitarea dreptului de a vota și de a fi ales, libertatea 

de exprimare și de asociere, precum și accesul la informațiile de interes public. AEP s-a implicat în procesul 

de amendare a legislației electorale, urmărind să ajusteze carențele semnalate și identificate în contextul 

amplelor schimbări demografice și tehnologice, care au scos în evidență nevoia de adaptare la noile 

provocări și oportunități caracteristice scrutinurilor electorale organizate în ultimii ani.  

  Raportarea la alegerile pentru Parlamentul European, referendumul național din data de 26 mai 

2019 și alegerile pentru Președintele României, constituie un bun prilej pentru a realiza o radiografie asupra 

capacității de adaptare la provocările și la nevoile actuale. Pentru reprezentanții AEP, prezentarea 

centralizată a observațiilor și a rezultatelor specifice fiecărei consultări electorale reflectă implicarea și 

eforturile depuse de Autoritate, împreună cu deschiderea de a pune la dispoziția instituțiilor, partenerilor și 

cetățenilor români, date și informații complete, pe care le considerăm necesare și utile pentru realizarea 

unor analize obiective. 

  Anul 2019 a fost marcat de noi oportunități pentru AEP în vederea continuării și intensificării 

participării și implicării continue la ample consultări de reformă în domeniul electoral, desfășurate la nivel 

național și internațional. Consolidarea și extinderea relației cu comunitatea a reprezentat o prioritate pentru 

AEP, accentul fiind pus deopotrivă pe schimbul de bune practici și pe integrarea propunerilor înaintate 

Autorității în cadrul proceselor de consultare. Exercitarea de către România a mandatului la Președinția 

Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019, în contextul alegerilor pentru Parlamentul 

European, a reprezentat un bun prilej pentru a scoate în evidență complexitatea demersurilor întreprinse în 

vederea organizării și desfășurării acestui proces electoral, deosebit de important atât la nivel național, dar 

și la nivelul Uniunii 

  La elaborarea Raportului, Autoritatea Electorală Permanentă a avut în vedere standardele prevăzute 

de Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes 

public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

categoriile de informații specifice anului de referință fiind grupate în următoarele capitole: 

 Transparență instituțională – sunt prezentate informații și situații privind misiunea și 

responsabilitățile instituției, bugetul AEP și achizițiile publice derulate, gestionarea resurselor 

umane, litigiile în care este implicată instituția, precum și petițiile și solicitările de informații de 

interes public înregistrate și soluționate; 

 Activitatea tehnico-legislativă – sunt menționate actele administrativ-normative, precum și 

hotărârile și instrucțiunile AEP elaborate cu scopul organizării alegerilor, asistența tehnico-juridică 

acordată organismelor electorale, precum și colaborarea în acest sens cu Parlamentul României și 

cu instituțiile europene și internaționale; 
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 Relația cu comunitatea – sunt prezentate activitățile specifice palierelor privind cooperarea 

internațională, informarea opiniei publice și activitatea științifică derulată; 

 Finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale – sunt incluse datele specifice privind 

acordarea subvențiilor de la bugetul de stat partidelor politice, rambursarea cheltuielilor electorale, 

controlul finanțării activității curente a formațiunilor politice și a campaniilor electorale, aplicarea 

sancțiunilor contravenționale din domeniu, precum și demersurile întreprinse pentru 

implementarea măsurilor dispuse de Curtea de Conturi a României în perioada 2016-2019; 

 Sistemul informațional electoral național – sunt evidențiate principalele activități specifice 

gestionării Registrului electoral și a sistemelor informatice, a aplicațiilor și paginilor de internet 

specifice procesului electoral; 

 Logistica electorală – sunt menționate activitățile întreprinse cu scopul gestionării Registrului 

secțiilor de votare, monitorizării modului de asigurare a logisticii electorale și a modului de 

realizare a cheltuielilor efectuate în vederea organizării și desfășurării proceselor electorale, precum 

și organizării secțiilor de votare din străinătate și a votului prin corespondență; 

 Resursa umană implicată în procesele electorale – sunt incluse datele specifice evoluției CEE și a 

evidențelor operatorilor de calculator, precum și cele specifice desemnării operatorilor de calculator 

și a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora; 

 Îmbunătățirea capacității administrative – sunt prezentate activitățile specifice implementării 

Proiectului Argus (Cod SIPOCA 434), a standardelor de control intern managerial prevăzute de 

Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018, a Hotărârii Guvernului nr. 599/2018, 

a Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2016-2020, precum și a standardelor privind 

protecția datelor cu caracter personal și a informațiilor clasificate. 

  Principalele priorități pentru perioada de raportare au constat în buna organizare și desfășurare a 

alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European (alegerile europarlamentare), a 

referendumului național din data de 26 mai 2019 și a alegerilor pentru Președintele României (alegerile 

prezidențiale), elaborarea actelor administrativ-normative necesare organizării alegerilor cu implementarea 

modificărilor legislative cu privire la SIMPV și exercitarea dreptului de vot în străinătate sau prin 

corespondență, gestionarea Registrului electoral, gestionarea Registrului secțiilor de votare, gestionarea 

resursei umane implicate în procesele electorale, controlul finanțării activității curente a formațiunilor 

politice și a campaniilor electorale, întărirea relațiilor externe, precum și corecta informare a electoratului. 
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2. 

TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ

 

 

 204 

Angajați participanți la 

programe de formare 

31.854 

Petiții și solicitări de 

informații de interes public 

120 

Dosare câștigate în 

instanță 

98,10% 

Procentul de realizare a 

bugetului 

 

 

  

Corelat cu standardele legale privind transparența informațiilor de interes public, capitolul prezintă 

misiunea, responsabilitățile și structura organizatorică ale Autorității Electorale Permanente, precum și 

sinteza bugetară, datele privind gestionarea resurselor umane, situația litigiilor și activitatea de soluționare 

a petițiilor și a solicitărilor de informații de interes public aferente anului 2019. 

 

 

2.1. PREZENTAREA INSTITUȚIEI 

 

Autoritatea Electorală Permanentă este instituţia administrativă autonomă cu personalitate juridică 

şi cu competenţă generală în materie electorală, care are misiunea de a asigura organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor şi a referendumurilor, precum şi finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu 

respectarea Constituţiei, a legii şi a standardelor internaţionale şi europene în materie. Autoritatea îşi 

desfăşoară activitatea cu respectarea principiilor independenţei, imparţialităţii, legalităţii, transparenţei, 

eficienţei, profesionalismului, responsabilităţii, sustenabilităţii, predictibilităţii şi legitimităţii. 

Organizarea şi funcționarea AEP sunt reglementate de Legea nr. 208/2015 privind alegerea 

Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorității Electorale 

Permanente, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii 

partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum și de Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente, aprobat prin 

Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 2/2019. De asemenea, ca 

rezultat al unui proces amplu, instituționalizat, în care au fost implicate toate structurile Autorității, în anul 

2019 au fost stabilite misiunea și viziunea instituției prin Ordinul președintelui Autorității Electorale 

Permanente nr. 1117/2019 privind aprobarea misiunii, viziunii, funcţiilor, obiectivelor generale, 

obiectivelor specifice, indicatorilor de performanţă, activităţilor şi procedurilor necesare îndeplinirii 

atribuțiilor Autorităţii Electorale Permanente. 

 

MISIUNE 

 

Asigurarea organizării şi desfăşurării alegerilor şi a 

referendumurilor, precum şi a finanţării partidelor politice, cu 

respectarea Constituţiei, a legii şi a standardelor internaţionale şi 

europene în materie 

 

VIZIUNE 

 

 

O instituție publică inovativă, recunoscută în plan internațional, care 

generează încredere, furnizează servicii de înaltă calitate și asigură 

îndeplinirea dorințelor legitime ale electoratului și partidelor politice 
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Atribuțiile principale ale Autorităţii Electorale Permanente, în conformitate cu art. 103 alin. (1) din 

Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, sunt următoarele: 

 elaborează propuneri privitoare la asigurarea logisticii necesare desfășurării alegerilor, pe care le 

transmite spre însușire Guvernului și autorităților administrației publice locale, și urmărește modul 

de îndeplinire a propunerilor; 

 urmărește modul de delimitare a secțiilor de votare, de stabilire a localurilor secțiilor de vot și a 

sediilor birourilor electorale; 

 urmărește realizarea din timp a dotărilor specifice secțiilor de votare: urne și cabine tipizate, 

ștampile, tușiere, recipiente pentru transportul buletinelor de vot și altele asemenea; controlează 

modul de păstrare a acestora între perioadele electorale; 

 urmărește modul de asigurare a fondurilor necesare realizării eșalonate, din timp, a logisticii 

necesare desfășurării procesului electoral; 

 monitorizează securitatea secțiilor de votare, a buletinelor de vot și a celorlalte documente și 

materiale specifice perioadei electorale; 

 monitorizează întocmirea și tipărirea listelor electorale permanente; 

 monitorizează și controlează actualizarea Registrului electoral; 

 administrează Registrul electoral și Registrul secțiilor de votare; 

 controlează și monitorizează îndeplinirea sarcinilor care revin autorităților publice și altor 

organisme în pregătirea și organizarea proceselor electorale; 

 asigură, în limita competențelor sale, aplicarea unitară a dispozițiilor legale referitoare la 

organizarea alegerilor și a referendumurilor; 

 elaborează studii și propuneri vizând îmbunătățirea sistemului electoral, pe care le dă publicității și 

le prezintă autorităților publice, partidelor politice, precum și organizațiilor neguvernamentale 

interesate; 

 prezintă Parlamentului, în maximum 3 luni de la încheierea alegerilor pentru Senat și Camera 

Deputaților, pentru Președintele României, pentru Parlamentul European și pentru autoritățile 

administrației publice locale sau a unui referendum național, un raport asupra organizării și 

desfășurării alegerilor, respectiv a referendumului, cuprinzând referiri la participarea la scrutin, 

modul de desfășurare a acestuia, abaterile și neajunsurile, inclusiv de ordin legislativ, constatate și 

rezultatul consultării; raportul se dă publicității sub forma unei cărți albe; 

 implementează programe de informare și educare a alegătorilor asupra sistemului electoral 

românesc și asupra respectării deontologiei electorale și asigură popularizarea acestora; 

 organizează programe specifice de instruire și formare profesională în materie electorală pentru 

personalul autorităților și instituțiilor, cu atribuții în organizarea și desfășurarea alegerilor, precum 

și pentru persoanele care pot deveni membri ai birourilor electorale și operatori de calculator în 

secțiile de votare; 

 elaborează programe și stabilește proceduri unitare privind exercitarea dreptului de vot de către 

persoanele cu dizabilități și asigură popularizarea acestora; 

 elaborează proiectul bugetului propriu, care se aprobă prin legea bugetului de stat; 

 întocmește lista cu personalul de specialitate atestat de Institutul Național de Statistică, care 

participă la centralizarea, prelucrarea datelor și constatarea rezultatelor alegerilor; 

 coordonează Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal 

și Sistemul informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea 

rezultatelor votării; asigură aplicațiile de repartizare și atribuire a mandatelor; 

 organizează și implementează un sistem de colectare de date și de informare periodică a opiniei 

publice privind prezența populației la vot; 
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 elaborează și avizează proiecte de legi, ordonanțe, hotărâri ale Guvernului în domeniile sale de 

competență; pentru elaborarea proiectelor de acte normative complexe în domeniile sale de 

competență poate folosi colaboratori externi în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului         

nr. 85/1998 privind plata colaboratorilor externi folosiți de ministere pentru elaborarea 

proiectelor de coduri și a altor acte normative, aprobată prin Legea nr. 218/2001; 

 elaborează și supune Guvernului spre aprobare proiectele de hotărâri specifice organizării și 

desfășurării alegerilor și a referendumurilor; 

 elaborează proiecte de acte normative pentru îmbunătățirea și perfecționarea sistemului electoral 

românesc, a legislației privind referendumul, partidele politice, finanțarea acestora și a campaniilor 

electorale, pe care le supune Guvernului și/sau parlamentarilor spre analiză și exercitare a dreptului 

de inițiativă legislativă; 

 elaborează strategii și planuri de acțiune pentru consolidarea integrității și a rezilienței sistemului 

electoral românesc, precum și pentru introducerea noilor tehnologii în procesul de votare, pe care 

le supune spre aprobare Parlamentului sau Guvernului, după caz; 

 certifică aplicațiile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor 

votării, repartizarea și atribuirea mandatelor și le pune, în cel mult 5 zile de la data certificării, la 

dispoziția partidelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care 

participă la alegeri, la cererea scrisă a acestora; 

 face propuneri Guvernului pentru stabilirea datei de organizare și desfășurare a alegerilor parțiale 

pentru autoritățile administrației publice locale și sprijină organizarea acestora; 

 veghează la respectarea legii privind organizarea și desfășurarea referendumurilor locale; 

 asigură aplicarea legislației privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor 

electorale; 

 organizează conferințe, seminare și congrese naționale și internaționale în domeniul său de 

activitate; 

 asigură transparența cheltuielilor efectuate pentru organizarea și desfășurarea alegerilor și 

referendumurilor. 

Autoritatea Electorală Permanentă îşi desfăşoară activitatea cu respectarea principiilor 

independenţei, imparţialităţii, legalităţii, transparenţei, eficienţei, profesionalismului, responsabilităţii, 

sustenabilităţii, predictibilităţii şi legitimităţii, conform prevederilor art. 100 alin. (2) din Legea                       

nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

În îndeplinirea atribuţiilor sale, AEP adoptă decizii, hotărâri şi instrucţiuni, care se semnează de 

preşedinte şi se contrasemnează de cei doi vicepreşedinţi. 

Sediul central al instituției este situat în Str. Stavropoleos nr. 6, mun. Bucureşti. Datele de contact 

ale structurilor teritoriale ale Autorității sunt disponibile la adresa https://www.roaep.ro/prezentare/filiale/. 

 

 

  

https://www.roaep.ro/prezentare/filiale/
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2.2. BUGET ȘI ACHIZIȚII PUBLICE 

 

În anul bugetar 2019, Autoritatea Electorală Permanentă a primit credite bugetare în valoare de 

388.703.000 de lei. Din sumele alocate, au fost efectuate plăţi în valoare de 381.332.000 de lei, rezultând 

un procent de realizare a bugetului de 98,10 %. Sinteza creditelor și plăților din anul 2019, de la nivelul 

Autorității, detaliată pe titluri de cheltuieli, este prezentată în tabelul de mai jos: 

  

Sinteza creditelor și plăților din anul 2019, de la nivelul AEP 

Criteriu/Titlu bugetar 

Credite 

bugetare 

alocate (mii lei) 

Procentul 

fiecărui titlu 

din bugetul 

total (%) 

Plăţi efectuate 

(mii lei) 

Procent de 

realizare la 

nivel de titlu 

bugetar (%) 

51.01 Autorităţi executive şi 

legislative 
97.048 24,97 89.677 23,60 

Cheltuieli curente 93.236 23,99 86.394 22,65 

Cheltuieli de personal 51.442 13,23 50.953 13,36 

Bunuri şi servicii 39.438 10,15 33.415 8,76 

Transferuri 9 0,01 9 0,01 

Proiecte cu finanțate din fonduri 

externe nerambursabile aferente 

cadrului financiar 2014-2020 

2.007 0,52 1.696 0,44 

Alte cheltuieli 340 0,08 321 0,08 

Plăți efectuate în anii precedenți și 

recuperate în anul curent 
- - -342 - 

Cheltuieli de capital 3.812 0,98 3.625 0,95 

Active nefinanciare 3.812 0,98 3.625 0,95 

54.01 Alte servicii publice 291.655 75,03 291.655 76,40 

Cheltuieli curente 291.655 75,03 291.655 76,40 

TOTAL 388.703 - 381.332 - 

 

 

În anul 2019, la nivelul Autorității Electorale Permanente, nu au fost anulate proceduri de achiziție 

și nu au fost formulate contestații la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. Contractele încheiate 

în urma derulării unor proceduri de achiziție publică sunt următoarele: 

 Contract de achiziție de echipamente hardware necesare implementării sistemului informatic pentru 

centralizarea rezultatelor alegerilor și a sistemului informatic pentru monitorizarea prezentei la vot 

din anul 2019 (licitație deschisă online SICAP, operator economic câștigător Producton S.R.L. / 

RO 4528050, valoare atribuită 1.134.850 lei fără TVA); 

 Contract de furnizare carburanți auto pe bază de carduri valorice (procedură simplificată online 

SICAP, operator economic câștigător OMV Petrom Marketing, valoare atribuită 641.259 lei fără 

TVA); 

 Contract achiziție de echipamente pentru securitatea informatică de tip firewall și echipamente 

pentru comunicații de date de tip switch (procedură simplificată online SICAP, operator economic 

câștigător Net Brinel, valoare atribuită 534.160 lei fără TVA); 

 Contract furnizare echipamente pentru CN Poșta Română, conform HG nr.673/2019 și HG 

nr.632/2019 (negociere fără publicarea unui anunț, offline, operator economic câștigător Dante 

Internațional/Emag, valoare atribuită 499.060 lei fără TVA); 

 Contract furnizare hârtie tip bobină pentru imprimarea buletinelor de vot la alegerile prezidențiale 

conform HG nr.632/2019 (negociere fără publicarea unui anunț, offline, operator economic 

câștigător Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, valoare atribuită 

681.856 lei fără TVA); 



 

 

12 

 Autoritatea Electorală Permanentă 

 Contract furnizare servicii imprimare buletine de vot necesare în procesul de votare la alegerile 

prezidențiale conform HG nr.632/2019 (negociere fără publicarea unui anunț, offline, operator 

economic câștigător RA Monitorul Oficial, valoare atribuită 3.811.906 lei fără TVA); 

 Contract furnizare ștampile cu mențiunea ,,VOTAT” necesare desfășurării alegerilor prezidențiale 

conform HG nr.632/2019 (negociere fără publicarea unui anunț, offline, operator economic 

câștigător RA Monetăria Statului, valoare atribuită 426.220 lei fără TVA); 

 Contract furnizare bilete de transport aerian și asigurări de călătorie (negociere fără publicarea unui 

anunț de participare offline, operator economic câștigător SC Fortuna Bussines SRL, valoare 

atribuită 235.000 lei fără TVA); 

 Contract de servicii hoteliere și servicii conexe (cazare, săli conferință, tratații și pauze de cafea, 

servicii de masa, conexiune la internet, amenajare săli conferință etc) pentru organizarea 

Conferinței Internaționale privind participarea electorală și educația pentru democrație și 

Reuniunea Generală a membrilor Rețelei de Competențe Electorale Francofone (procedură proprie 

Selecție de oferte Anexa 2 din Legea nr.98/2016, operator economic câștigător Hotel Mara RAPPS 

Sinaia, 337.240 lei); 

 Contract de servicii hoteliere pentru organizarea unei sesiuni/grup de lucru pentru Departamentul 

de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale din AEP (procedură proprie 

Selecție de oferte Anexa 2 din Legea nr.98/2016, operator economic câștigător Hotel Mara RA-

APPS Sinaia, 11.390 lei fără TVA); 

 Contract de servicii hoteliere pentru Organizarea unui Program de observare a alegerilor 

prezidențiale și schimb de bune practici (procedură proprie selecție de oferte Anexa 2 din Legea 

nr.98/2016, operator economic câștigător Comity Prod Exim SRL, 43.040 lei fără TVA). 

 

Situația proceselor de achiziții publice, defalcată pe categorii, este următoarea: 

 Prin metoda cumpărării directe: 346 de achiziții; 

 Prin proceduri de achiziție publică: 

✓ 2 achiziții prin procedură simplificată în SICAP; 

✓ 1 achiziție prin licitație deschisă în SICAP; 

✓ 3 achiziții prin procedură proprie, având în vedere valoarea estimată a proiectelor care depășea 

pragul valoric al achiziției directe precum și obiectele acestora care făceau parte din cele descrise 

în Anexa 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

Durata medie a unui proces de achiziție publică a fost următoarea: 

 Pentru cumpărări directe: 1-3 zile;  

 Procedură proprie de achiziții: 1-10 zile; 

 Pentru proceduri simplificate: 20 – 30 zile; 

 Pentru licitații deschise: ~100 zile. 

 

  



 

 

13 

 Raport privind activitatea din anul 2019 

 

2.3. RESURSE UMANE 

 

Art. 101 și art. 102 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, aduc 

principalele reglementări privitoare la conducerea instituției și la aparatul propriu de specialitate al 

instituției. Astfel, conducerea instituţiei este asigurată de un preşedinte, cu rang de ministru, ajutat de 2 

vicepreşedinţi, cu rang de secretar de stat, precum şi de un secretar general. 

Autoritatea Electorală Permanentă are un aparat propriu de specialitate, organizat în structurile de 

specialitate și funcționale de la nivel central şi filialele şi birourile de la nivel teritorial. Preşedintele, 

vicepreşedinţii şi personalul aparatului de specialitate al Autorităţii Electorale Permanente cu statut de 

funcţionar public parlamentar nu pot face parte din partide politice sau formaţiuni politice. 

În luna februarie 2019, prin Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2019, a fost numit Președintele 

Autorității Electorale Permanente. 

În luna aprilie 2019, prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului 

nr. 2/2019, a fost aprobat un nou Regulament de organizare și funcționare a Autorității Electorale 

Permanente.  

Noul Regulament a urmărit crearea cadrului legal pentru aducerea la îndeplinire a tuturor 

atribuțiilor stabilite de Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de celelalte legi care reglementează organizarea şi 

desfășurarea alegerilor şi a referendumurilor, precum şi finanțarea partidelor politice şi a campaniilor 

electorale, de ordonanțe şi hotărâri ale Guvernului în aceeași materie, în domeniul de competență al AEP. 

Totodată, s-a avut în vedere corectarea unor aspecte deficitare constatate cu prilejul desfășurării 

proceselor electorale anterioare. 

În acest scop, au fost reconfigurate structurile de specialitate și structurile funcționale ale 

aparatului propriu la nivel central al instituției, stabilindu-se o repartizare și o departajare clară a 

atribuțiilor fiecărei structuri de specialitate (departament, direcție etc.).  

De asemenea, au fost create structuri noi. Menționăm în acest sens, înființarea Biroului protecţia 

informaţiilor clasificate.  Astfel, în contextul comunicării STS din data de 29 iulie 2019, codul sursă al 

tuturor programelor informatice ale SIMPV este clasificat ca secret de serviciu, fără ca Autoritatea 

Electorală Permanentă să fi exprimat vreun acord prealabil în acest sens; nu au fost luate sau inițiate măsuri 

pentru ca Directia generală pentru coordonarea sistemului informațional electoral național să beneficieze 

de acces la acestea. Înființarea structurii privind protecția informațiilor clasificate, reprezintă  prima etapă 

pentru obținerea de către specialiștii Autorității Electorale Permanente a accesului la codul sursă al 

programelor informatice.  

Ca urmare, operațiunile de organizare a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019, 

desfășurate de AEP  în noul format organizatoric, au decurs în mod optim.  

Structura organizatorică a Autorității, conform Regulamentului de organizare și funcționare a 

Autorității Electorale Permanente, aprobat prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaților 

și Senatului nr. 2/2019, este următoarea: 
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Organigrama Autorității Electorale Permanente 
 

Centrul Expert 

electoral 

    
Președinte 

    Cabinet 

președinte           

                 

  
Vicepreședinte 

         
Vicepreședinte 

  

               

                 

  
Cabinet 

vicepreședinte 
       

Cabinet 

vicepreședinte 
  

               

  
Secretar general 

           

                    

                 

                 

  Structuri funcționale 

(M, N, O, P) 

  Structuri de specialitate -  

la nivel central 

(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) 
 

  Structuri de specialitate -  

la nivel local 

(K, L) 
 

  

        

 

 

Legendă: 
 

Structuri funcționale: 
 

M. Registratura generală (la nivel de direcție 

generală) 

1.1. Direcția registratură și arhivă 

1.1.1. Biroul registratură 

1.1.2. Biroul arhivă 

1.2. Serviciul relații cu publicul 

N. Direcția generală juridică și resurse umane 

1. Direcția juridică 

1.1. Serviciul avizare documente și întocmire 

contracte 

1.2. Biroul contencios 

2. Direcția resurse umane 

2.1. Serviciul dezvoltare profesională 

2.2. Biroul etică și integritate 

O. Direcția generală administrativă și 

achiziții publice 

1. Direcția achiziții publice 

2. Direcția tehnologia informației 

3. Biroul administrativ 

4. Biroul parc auto 

P. Direcția financiară și salarizare 

1. Serviciul salarizare și decontări 

2. Serviciul planificare și urmărire bugetară 

3. Biroul alocare subvenții și rambursări 

cheltuieli electorale 

 

Structuri de specialitate - la nivel 

central: 
 

A. Departamentul de control al finanțării 

partidelor politice și a campaniilor electorale 

1. Direcția prevenție, îndrumare și 

monitorizare 

2. Direcția control 

B. Departamentul legislativ 

1. Direcția reglementări, drepturi și proceduri 

electorale 

2. Direcția afaceri europene și relația cu 

Parlamentul 

3. Serviciul politici publice 

C. Direcția generală sistemul informațional 

electoral național 

1. Direcția Registrul electoral 

D. Direcția generală coordonarea activității în 

teritoriu 

E. Departamentul suport organizatoric 

electoral 

F. Departamentul cooperare internațională și 

relații publice 

1. Direcția comunicare 

G. Direcția generală logistică și resurse 

electorale 

1. Direcția tehnologii electorale 

H. Serviciul audit public intern 

I. Oficiul protecția datelor cu caracter 

personal (la nivel de birou) 

J. Biroul protecția informațiilor clasificate 

 

Structuri de specialitate 

- la nivel local: 
 

K. Filiale (la nivel de 

direcție) 

L. Birouri județene (la nivel 

de birou) 
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Structurile teritoriale (de la nivel local) ale Autorității sunt următoarele: 

 

I. FILIALA NORD-EST, cu sediul în municipiul 

Bacău, având în subordine: 

1. Biroul Județean Bacău 

2. Biroul Județean Botoșani 

3. Biroul Județean Iași 

4. Biroul Județean Neamț 

5. Biroul Județean Suceava 

6. Biroul Județean Vaslui 

II. FILIALA SUD-EST, cu sediul în municipiul 

Galați, având în subordine: 

1. Biroul Județean Galați 

2. Biroul Județean Brăila 

3. Biroul Județean Buzău 

4. Biroul Județean Constanța 

5. Biroul Județean Vrancea 

6. Biroul Județean Tulcea 

III. FILIALA SUD-MUNTENIA, cu sediul în 

municipiul Târgoviște, având în subordine: 

1. Biroul Județean Dâmbovița 

2. Biroul Județean Argeș 

3. Biroul Județean Prahova 

4. Biroul Județean Teleorman 

IV. FILIALA SUD-VEST OLTENIA, cu sediul în 

municipiul Râmnicu Vâlcea, având în subordine: 

1. Biroul Județean Vâlcea 

2. Biroul Județean Dolj 

3. Biroul Județean Gorj 

4. Biroul Județean Mehedinți 

5. Biroul Județean Olt 

V. FILIALA VEST, cu sediul în municipiul Reșița, 

având în subordine: 

1. Biroul Județean Caraș-Severin 

2. Biroul Județean Arad 

3. Biroul Județean Hunedoara 

4. Biroul Județean Timiș 

VI. FILIALA NORD-VEST, cu sediul în 

municipiul Cluj-Napoca, având în subordine: 

1. Biroul Județean Cluj 

2. Biroul Județean Bihor 

3. Biroul Județean Bistrița-Năsăud 

4. Biroul Județean Sălaj 

5. Biroul Județean Satu Mare 

6. Biroul Județean Maramureș 

VII. FILIALA CENTRU, cu sediul în municipiul 

Brașov, având în subordine: 

1. Biroul Județean Brașov 

2. Biroul Județean Alba 

3. Biroul Județean Covasna 

4. Biroul Județean Harghita 

5. Biroul Județean Mureș 

6. Biroul Județean Sibiu 

VIII. FILIALA BUCUREȘTI-ILFOV, cu sediul în 

municipiul București, având în subordine: 

1. Biroul Municipal București 

2. Biroul Județean Ilfov 

3. Biroul Județean Călărași 

4. Biroul Județean Giurgiu 

5. Biroul Județean Ialomița 

 

La data de 31.12.2019, în organigrama Autorităţii au figurat 541 de posturi, dintre care 452 ocupate 

şi 89 vacante. Situaţia fluctuaţiei de personal în decursul anului 2019 a fost următoarea: 

 Personal nou angajat în instituţie: 86 de persoane; 

 Personal plecat din instituţie: 18 persoane. 

 

Situaţia privind fluctuaţia de personal la nivelul funcţiilor de conducere în decursul anului 2019 a 

fost următoarea:     

 Nr. funcțiilor de conducere prevăzute în organigramă: 106 (inclusiv 3 demnitari) 

 Nr. funcțiilor de conducere ocupate prin numiri definitive: 27 

 Nr. funcțiilor de conducere ocupate prin numiri temporare: 76 

 Nr. funcțiilor de conducere vacante: 8 

 Nr. persoane cu funcții de conducere suspendate la data de 31.12.2019 și numite pe alte funcții de 

conducere: 4. 
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Situația drepturilor salariale stabilite pentru personalul Autorității Electorale Permanente potrivit 

legii, precum și a altor drepturi prevăzute de acte normative, este disponibilă public pe site-ul oficial al 

AEP1. Ȋn cursul anului 2019, în cadrul AEP au fost organizate 4 concursuri de ocupare a unor funcții publice 

parlamentare pe perioadă nedeterminată. Tabelul următor prezintă situația posturilor scoase la concurs în 

anul de referință: 

Situaţia posturilor de la nivelul AEP scoase la concurs în anul 2019 

Natura postului Structura 
Perioada 

desfăşurării 

Numărul de 

posturi 

scoase la 

concurs 

Numărul 

de posturi 

ocupate 

Consilier parlamentar Direcția administrativă și achiziții publice 

21.03.2019 – 06.05.2019 

5 5 

Expert parlamentar Serviciul registratură, arhivă și relații cu publicul 2 2 

Consilier parlamentar Direcția juridică și resurse umane 4 4 

Expert parlamentar 
Filiala Nord-Est 

(Biroul Județean Botoșani) 
2 1 

Consilier parlamentar 
Filiala Nord-Est 

(Biroul Județean Iași) 
2 1 

Consilier parlamentar Filiala Nord-Vest 3 2 

Consilier parlamentar 
Filiala Nord-Vest 

(Biroul Județean Bihor) 
2 1 

Expert parlamentar 
Filiala Nord-Vest 

(Biroul Județean Bistrița-Năsăud) 
2 2 

Consilier parlamentar 
Filiala Nord-Vest 

(Biroul Județean Satu-Mare) 
2 1 

Consilier parlamentar 
Filiala Nord-Vest 

(Biroul Județean Sălaj) 
2 2 

Consilier parlamentar Filiala Sud-Muntenia 2 0 

Consilier parlamentar 
Filiala Sud-Vest 

(Biroul Județean Olt) 
2 1 

Consilier parlamentar 
Filiala București-Ilfov 

(Biroul Județean Giurgiu) 
2 1 

Consilier parlamentar 
Filiala Vest 

(Biroul Județean Arad) 
2 2 

Expert parlamentar 
Departamentul de control al finanțării partidelor 

politice și a campaniilor electorale 

03.05.2019 – 19.06.2019 

8 5 

Consilier parlamentar 
Departamentul de control al finanțării partidelor 

politice și a campaniilor electorale 
8 8 

Consultant parlamentar Direcția generală juridică și resurse umane 2 2 

Expert parlamentar Direcția generală juridică și resurse umane 3 3 

Consilier parlamentar Direcția generală administrativă și achiziții publice 2 2 

Expert parlamentar Direcția generală administrativă și achiziții publice 2 0 

Referent parlamentar Registratura generală 2 2 

Consilier parlamentar Direcția generală administrativă și achiziții publice 

03.05.2019 – 02.07.2019 

3 3 

Consilier parlamentar Departamentul Legislativ 2 2 

Consultant parlamentar Departamentul Legislativ 4 4 

Consilier parlamentar 
Departamentul cooperare internațională și relații 

publice 
3 2 

Expert parlamentar 
Departamentul cooperare internațională și relații 

publice 
3 0 

Consilier parlamentar 
Filiala București-Ilfov 

(Biroul Județean Ilfov) 
1 1 

Consilier parlamentar 
Filiala Sud-Est 

(Biroul Județean Constanța) 
1 1 

Consilier parlamentar 
Filiala Sud-Muntenia 

(Biroul Județean Argeș) 
1 1 

 
1 https://www.roaep.ro/prezentare/situatia-drepturilor-salariale-stabilite-potrivit-legii-precum-si-alte-drepturi-prevazute-de-acte-normative/ 
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Consilier parlamentar 
Filiala Sud-Muntenia 

(Biroul Județean Prahova) 

03.05.2019 – 02.07.2019 

1 0 

Consilier parlamentar 
Filiala Nord-Vest 

(Biroul Județean Cluj) 
1 1 

Consilier parlamentar 
Filiala Nord-Vest 

(Biroul Județean Maramureș) 
1 1 

Consilier parlamentar 
Filiala Nord-Vest 

(Biroul Județean Satu-Mare) 
1 1 

Consilier parlamentar 
Filiala Nord-Vest 

(Biroul Județean Sălaj) 
1 1 

Consilier parlamentar 
Filiala Centru 

(Biroul Județean Covasna) 
1 1 

Consilier parlamentar 
Filiala Centru 

(Biroul Județean Harghita 
1 1 

Consultant parlamentar 
Filiala Nord-Est 

(Biroul Județean Bacău) 
1 1 

Consilier parlamentar 
Filiala Nord-Est 

(Biroul Județean Bacău) 
1 1 

Consilier parlamentar 
Filiala Nord-Est 

(Biroul Județean Botoșani) 
1 1 

Consilier parlamentar 
Filiala Nord-Est 

(Biroul Județean Iași) 
1 1 

Consultant parlamentar 
Filiala Sud-Vest 

(Biroul Județean Dolj) 
1 0 

Consilier parlamentar 
Filiala Sud-Vest 

(Biroul Județean Dolj) 
1 1 

Consilier parlamentar 
Filiala Sud-Vest 

(Biroul Județean Olt) 
1 1 

Consilier parlamentar 
Departamentul de control al finanțării partidelor 

politice și a campaniilor electorale 

26.07.2019 – 20.09.2019 

3 3 

Consilier parlamentar 
Direcția generală sistemul informațional electoral 

național 
3 0 

Expert parlamentar 
Direcția generală sistemul informațional electoral 

național 
2 0 

Consilier parlamentar Direcția generală coordonarea activității în teritoriu 1 1 

Expert parlamentar Direcția generală coordonarea activității în teritoriu 1 1 

Consultant parlamentar Direcția generală coordonarea activității în teritoriu 1 1 

Consultant parlamentar 
Departamentul cooperare internațională și relații 

publice 
3 2 

Referent parlamentar 
Departamentul cooperare internațională și relații 

publice 
1 1 

Consilier parlamentar Biroul protecția informațiilor clasificate 1 1 

Expert parlamentar Direcția generală juridică și resurse umane 1 1 

Consultant parlamentar Direcția generală juridică și resurse umane 1 0 

Referent parlamentar Direcția generală juridică și resurse umane 1 1 

Consilier parlamentar Direcția financiară și salarizare 2 2 

Expert parlamentar Direcția financiară și salarizare 1 1 

Referent parlamentar Direcția financiară și salarizare 2 1 

Consilier parlamentar 
Filiala București-Ilfov 

(Biroul Județean Călărași) 
1 1 

 

Mai indicăm faptul că 204 angajați ai Autorității (55% din personal) au beneficiat în anul 2019 

de programe de formare profesională, iar un angajat a participat la un stagiu de formare organizat la 

Institutul Internațional pentru Democrație și Asistență Electorală. Domeniile de pregătire profesională au 

vizat controlul intern managerial, etica și integritatea, politicile publice, precum și planificarea strategică. 

Având în vedere implicarea personalului în activitățile specifice organizării și desfășurării proceselor 

electorale din anul de referință, considerăm ca fiind foarte bună participarea unui procent de 55% din 

personal la astfel de programe. 
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După desfășurarea alegerilor europarlamentare și a referendumului național din anul 2019, în urma 

constatării unor deficiențe privind implementarea SIMPV și instruirea operatorilor de calculator, doi înalți 

funcționari publici din cadrul AEP au fost înlocuiți. 

 

 

 

2.4. LITIGII 

 

În anul 2019, Autoritatea Electorală Permanentă a avut calitate procesuală într-un număr total de 

207 dosare, de competența Direcției generale juridice și resurse umane, aflate pe rolul instanțelor de 

judecată, având următoarele obiecte: 

 17 dosare au avut ca obiect plângeri contravenționale formulate împotriva proceselor-verbale de 

constatare a contravențiilor privind legislația electorală (contencios contravențional); 

 130 de dosare au avut ca obiect plângeri formulate împotriva proceselor-verbale de constatare a 

contravențiilor, a actelor de sancționare contravențională sau a altor acte administrative emise în 

temeiul Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al                        

HG nr. 10/2006 (contencios contravențional); 

 14 dosare au avut ca obiect anularea actelor administrative emise cu privire la raporturile de serviciu 

ale funcționarilor publici (contencios administrativ); 

 33 de dosare au avut ca obiect anularea deciziilor și/sau a rapoartelor de control emise de Autoritate 

cu privire la nerambursarea cheltuielilor electorale (contencios administrativ); 

 2 dosare au avut ca obiect raporturile de muncă ale personalului contractual (litigii de muncă); 

 1 dosar a avut ca obiect cereri de informații de interes public; 

 1 dosar a avut ca obiect obligația de a face; 

 1 dosar a avut ca obiect anularea unui act administrativ emis de Autoritatea Electorală Permanentă 

în domeniul electoral (contencios administrativ); 

 1 dosar a avut ca obiect anularea concursului organizat pentru ocuparea unei funcții publice 

parlamentare (contencios administrativ); 

 1 dosar a avut ca obiect alte cereri în contencios administrativ-suspendarea Legii nr. 208/2015 

(contencios administrativ); 

 1 dosar penal (recuperare sume din subvenția de la bugetul de stat); 

 1 dosar a avut ca obiect recuperare sume fondul național unic de asigurări sociale (contencios 

administrativ); 

 4 dosare au avut ca obiect cauze civile (validare poprire, pretenții, plângere contravențională 

împotriva unui proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor). 

 

Din cele 207 dosare, până la data de 31.12.2019: 

 au fost judecate definitiv 71 de dosare, după cum urmează: 

- 9 dosare în contencios administrativ, din care 7 dosare câştigate şi 2 dosare pierdute, având ca 

obiect anulare decizii de nerambursare a cheltuielilor electorale; 

- 1 dosar civil câştigat, având ca obiect pretenţii daune morale; 

- 61 de dosare în contencios contravenţional, din care 50 de dosare câştigate şi 11 dosare pierdute, 

având ca obiect plângeri contravenţionale împotriva proceselor-verbale de constatare a 

contravenţiilor. 
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 au fost judecate în fond 76 de dosare, după cum urmează: 

- 27 de dosare în contencios administrativ, dintre care 14 dosare câştigate şi 13 dosare pierdute, 

având ca obiect anularea unui act administrativ sau anularea deciziilor de nerambursare a 

cheltuielilor electorale; 

- 1 dosar civil câştigat, având ca obiect acordarea unor daune morale şi despăgubiri; 

- 48 de dosare de contencios contravenţional, dintre care 39 de dosare câştigate şi 9 dosare pierdute, 

având ca obiect plângeri împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor şi a altor acte 

de sancţionare contravenţională. 

 se aflau în stare de judecată 60 de dosare. 

Mai precizăm că, la nivelul anului 2019, au fost puse în executare, conform procedurii de 

executare silită, un număr total de 76 de sancțiuni contravenționale prevăzute de Legea  nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 

334/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, totalizând suma de 450.000 de lei aferentă 

amenzilor contravenționale, respectiv cea de 1.359.690,03 lei aferentă sancțiunilor contravenționale 

complementare de confiscare. 

 

 

 

2.5. PETIȚII ȘI SOLICITĂRI DE INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC 

 

Autoritatea Electorală Permanentă a înregistrat și soluționat în decursul anului 2019, la nivel 

central, prin compartimentele de specialitate, 2.306 petiții, vizând următoarele aspecte: 

 Propuneri de modificare a legislației (27 de petiții); 

 Propuneri de înființare a unor secții de votare în străinătate (450 de petiții); 

 Sesizări privind încălcarea legislației electorale (228 de petiții) – majoritatea acestora au vizat 

activitatea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și/sau a locțiitorilor acestora, 

întocmirea pontajelor pentru plata indemnizațiilor operatorilor de calculator, respectiv exercitarea 

dreptului de vot prin corespondență; 

 Sesizări privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale (151 de petiții) – 100 cu 

ocazia alegerilor europarlamentare și 51 cu ocazia alegerilor prezidențiale; 

 Solicitări de clarificare a unor chestiuni legislative sau administrative (1.450 de petiții) – 

majoritatea acestora au vizat plata indemnizațiilor și acordarea zilei libere operatorilor de 

calculator, decontarea cheltuielilor la alegerile europarlamentare, bilanțul contabil al AEP, 

subvențiile acordate partidelor politice, achiziția unor echipamente informatice exercitarea 

dreptului de vot prin corespondență, desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de 

votare și/sau a locțiitorilor acestora, funcționarea SIMPV sau interpretarea Legii nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

  Acestora li se adaugă 29.040 de solicitări recepționate la adresele de e-mail dedicate relației cu 

experții electorali și operatorii de calculator (expert@roaep.ro și operator@roaep.ro), fiind soluționate 

telefonic, verbal, prin e-mail sau prin adrese. 

  De asemenea, AEP a publicat Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 

2019 (disponibil la adresa www.roaep.ro/prezentare/rapoartele-de-aplicare-a-legii-nr-5442001/), 

prezentând următoarele date: 
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Situația solicitărilor de informații de interes public înregistrate de AEP în anul 2019 

1. Numărul total de solicitări  

În funcție de modalitatea de adresare 

Suport 

hârtie 

Suport 

electronic 
Verbale 

508 2 156 350 

Departajarea pe domenii de interes 

a) Utilizarea banilor publici(contracte investiții, cheltuieli) 46 

b) Modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice 258 

c) Acte normative, reglementări 129 

d) Activitatea liderilor instituției 5 

e) Informații privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare 0 

f) Altele: referendumul pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018: procedurile de vot, modalitatea de 

desemnare a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare, organizarea secțiilor de votare din străinătate, 

interpretarea unor modificări legislative; procedura de acreditare a observatorilor 

70 

2. Numărul 

total de 

solicitări 

soluționate 

favorabil 

Termen de răspuns Modul de comunicare a răspunsului 

Redirecționate 

către alte 

instituții în 5 

zile 

Soluționate 

favorabil în 

termen de 

10 zile 

Soluționate 

favorabil în 

termen de 

30 zile 

Solicitări 

pentru care 

termenul a 

fost depășit 

Electronică 
Format 

hârtie 
Verbală 

508 6 502 0 0 158 0 350 
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3. 

ACTIVITATEA TEHNICO-LEGISLATIVĂ

 

 

 
258 

Hotărâri și decizii ale BEC 

161 

Proiecte de acte 

administrativ-normative 

100% 

Procentul de câștig al dosarelor 

de contencios electoral 

1.677 

Adrese ale BEC 

 

 

 

Ȋn anul 2019, Autoritatea Electorală Permanentă, prin personalul Departamentului legislativ, a 

elaborat 1 proiect de lege, 3 proiecte de ordonanță de urgență a Guvernului, 17 proiecte de hotărâri ale 

Guvernului. De asemenea, a elaborat 109 decizii, 30 de hotărâri și o instrucțiune ale Autorității Electorale 

Permanente. Personalul care a îndeplinit calitatea de personal tehnic auxiliar al birourilor electorale centrale 

constituite în anul 2019 a întocmit, în total, proiectele a 9 hotărâri, 249 de decizii și 1.677 de adrese. 

Actele administrative și normative au vizat, cu preponderență, reglementarea măsurilor pentru buna 

organizare și desfășurare a alegerilor și a referendumului care au avut loc în anul de referință, precum și 

armonizarea legislației secundare la modificările nou introduse prin adoptarea Legii nr. 148/2019 pentru 

modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală. 

Raportul privind aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică în anul 2019 este disponibil pe site-ul oficial al AEP2.  

 

 

3.1. ACTE ADMINISTRATIV-NORMATIVE 

 

   În urma desfășurării alegerilor pentru Președintele României din anul 2014, AEP a formulat o 

serie de recomandări3 care vizau necesitatea îmbunătățirii accesului alegătorilor la procesul de votare: 

„Alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 au fost marcate de critici numeroase privind modul 

de organizare a votării la secţiile de votare din străinătate, precum şi de acuzaţii privind turismul electoral. 

Disfuncționalitățile organizatorice au constituit o reală barieră în calea exercitării dreptului de vot de către 

cetăţenii români aflaţi în străinătate. (…) În condiţiile în care cadrul normativ actual nu a asigurat accesul 

la vot al alegătorilor se impune o regândire a modalităţii de organizare a procesului electoral care să aşeze 

în mod echitabil condiţiile care trebuie îndeplinite de către cetăţeni pentru a-şi exercita dreptul de vot şi  

sarcinile care revin statului pentru a facilita exerciţiul acestui drept. (…) În statele europene şi nu numai, 

inovaţiile în materie de metode de votare au contribuit la multiplicarea alternativelor pe care alegătorii aflaţi 

în străinătate le au la dispoziţie pentru a vota. Astfel, alegătorii din străinătate pot vota anticipat la secţia de 

votare, pot vota prin corespondenţă sau prin intermediul internetului. 

   Având în vedere deficitul democratic în creştere în democraţiile actuale, datorat în primul rând 

ratei reduse de participare la vot, aceste metode sunt văzute, din ce în ce mai mult, ca o alternativă la tradiţia 

mersului la urne, prin prisma efectelor benefice pe care le implică, acestea mergând de la scăderea 

cheltuielilor ocazionate de organizarea şi desfăşurarea alegerilor până la scăderea absenteismului prin 

atragerea în procesul electoral a persoanelor care doresc să voteze, dar nu au posibilitatea de a se deplasa 

 
2 https://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2020/02/Raport-transparenta-decizionala-2019-site.pdf. 
3 În cadrul Raportului privind alegerile pentru Președintele României din anul 2014 (www.roaep.ro/legislatie/rapoarte/). 

http://www.roaep.ro/legislatie/rapoarte/
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la secţia de votare în ziua alegerilor. Aceste metode de votare se corelează întotdeauna cu obligaţia 

alegătorilor aflaţi în străinătate de a se înregistra la autoritățile competente. 

   În cazul României, AEP poate concepe şi oferi alegătorilor români cu domiciliul sau reşedinţa în 

străinătate, instrumente de înregistrare eficiente, care să reducă povara administrativă pe care aceştia ar 

trebui să o suporte pentru a îndeplini formalitățile legale.”  

   În cursul anului 2018, în vederea soluționării deficiențelor și neregulilor constatate cu prilejul 

scrutinului mai sus amintit, precum și în vederea actualizării prevederilor legale în materia alegerilor 

europarlamentare, care urmau să aibă loc în anul 2019, la propunerea AEP, a fost inițiat un demers legislativ 

pentru actualizarea legislației naționale în materie.  

   Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală   

(PL-x nr. 427/2018) a fost adoptat de cele două Camere ale Parlamentului și a fost trimis la Preşedintele 

României, pentru promulgare, la data de 29.12.2018. Acesta a vizat implementarea în cadrul Legilor nr. 

33/2007, respectiv nr. 370/2004 a prevederilor privind utilizarea SIMPV și punerea în acord a textului 

acestora cu prevederile corespunzătoare din Legea nr. 208/2015, desemnarea președinților birourilor 

electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora la alegerile prezidențiale și europarlamentare din 

cadrul Corpului experților electorali, înregistrarea video-audio a operațiunilor de numărare a voturilor și de 

consemnare a rezultatelor votării la alegerile prezidențiale și europarlamentare, stabilirea categoriilor 

principale de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea alegerilor prezidențiale și europarlamentare, 

precum și a autorităților responsabile de efectuarea acestora, precum și punerea în acord a legilor amintite 

cu deciziile pentru aplicarea/interpretarea legii adoptate de birourile electorale la scrutinele anterioare.  

   La data de 17.01.2019 a fost formulată Sesizarea de neconstituționalitate asupra Legii pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală, care a făcut obiectul Dosarului 

Curții Constituționale nr. 127A/2019, soluționată prin Decizia Curții Constituționale nr. 146 din 13 martie 

20194. În acest context, soluțiile legislative cuprinse în textul legii amintite nu au putut fi aplicate la alegerile 

pentru Parlamentul European din 26.05.2019.  

   La propunerea Autorității Electorale Permanente, Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi 

Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, propunerilor legislative 

privind modificarea Legii partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice şi a 

campaniilor electorale a inițiat o propunere legislativă, care a devenit Legea nr. 148/2019 pentru 

modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală. Aceasta a stabilit următoarele 

măsuri principale: 

 implementarea votului prin corespondență la alegerile prezidențiale, pentru cetățenii români cu 

domiciliul sau reședința în străinătate, 

 desfășurarea votării în străinătate pe parcursul mai multor zile, 

 posibilitatea prelungirii programului de votare. 

 

  Totodată, au fost reglementate o serie de măsuri adiacente care au vizat îmbunătățirea modului de 

desfășurare a proceselor electorale atât în țară cât și în străinătate, precum și evitarea reeditării blocajelor 

constatate atât cu prilejul desfășurării scrutinului din anul 2014, cât și cu prilejul alegerilor pentru 

Parlamentul European și a referendumului național din data de 26.05.2019, dintre care menționăm: 

 preînregistrarea alegătorilor care doresc să voteze în străinătate la alegerile pentru Președintele 

României în Registrul electoral ca alegător în străinătate, prin intermediul unui formular on-line, 

aflat pe site-ul Autorității Electorale Permanente, 

 
4 Decizia Curții Constituționale nr.146 din 13 martie 2019 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a prevederilor art. I pct.11 

[cu referire la art. 15 alin. (2) din Legea nr. 370/2004 privind alegerea Președintelui României], art. I pct. 12 [cu referire la art. 16 

alin. (3) din Legea nr. 370/2004], art. I pct. 45 [cu referire la art. 49 alin. (1) din Legea nr. 370/2004], art. I pct. 50 [cu referire la 

art. 50 alin. (14) lit. a) şi b) din Legea nr. 370/2004], art. II pct. 4 [cu referire la art. 5 alin. (11) din Legea nr. 33/2007 privind 

organizarea şi desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European], art. II pct. 21 [cu referire la art. 23 alin. (2) lit. a) şi lit. b) din 

Legea nr. 33/2007], art. II pct. 22 [cu referire la art. 24 alin. (3) din Legea nr. 33/2007] şi art. II pct. 50 [cu referire la art. 50 alin. 

(5) lit. a) şi b) din Legea nr. 33/2007] din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală. 
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 preînregistrarea alegătorilor cu domiciliul sau reședința în străinătate care doresc să voteze prin 

corespondență, 

 reglementarea listelor electorale permanente din străinătate și a listelor electorale permanente din 

străinătate pentru votul prin corespondență,  

 generarea listelor electorale suplimentare din străinătate în format electronic, în mod automat, pe 

baza datelor înregistrate în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire 

a votului ilegal, 

 posibilitatea îndeplinirii atribuțiilor preşedintelui biroului electoral de către locţiitorul său, în lipsa 

președintelui, 

 reglementarea unei noi categorii de alegători care pot utiliza urna specială, respectiv persoanele 

care în ziua votării se află în ţară şi care din cauza specificului activităţii pe care o desfăşoară nu 

se pot prezenta la secţia de votare.  

 alegătorul care are mobilitate redusă poate vota la orice secție de votare din țară care îi asigură 

accesul la vot. 

   Această ultimă regulă are scopul să corecteze deficiențele referitoare la exercitarea dreptului 

de vot de către persoanele cu dizabilități semnalate cu prilejul scrutinelor din 26.05.2019. 

   Totodată, Autoritatea a elaborat textul Legii nr. 206/2019 privind stabilirea unor măsuri de punere 

în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice 

europene. 

   Legea plasează efectuarea schimburilor de informații prevăzute de Regulamentul (UE, EURATOM) 

nr. 1.141/2014 în responsabilitatea Autorității Electorale Permanente, stabilind că aceasta îndeplinește 

atribuțiile care revin punctului de contact național. De asemenea, este stabilit cadrul procedural intern în 

vederea dobândirii personalității juridice europene de către alianțele politice fără personalitate juridică, 

precum și alianțele politice constituite ca persoane juridice de naționalitate română. 

De asemenea, în anul de referință au fost elaborate de Autoritate, prin personalul Departamentului 

legislativ, 3 proiecte de ordonanță de urgență a Guvernului, respectiv: 

 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și 

desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; 

 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2019 privind modificarea și completarea unor acte 

normative în materie electorală, precum și pentru unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru 

membrii din România în Parlamentul European și a referendumului naţional din 26 mai 2019; 

 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2019 privind modificarea și completarea Legii                   

nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României și modificarea Legii nr. 208/2015 privind 

alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea 

Autorității Electorale Permanente, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a 

alegerilor pentru Președintele României din anul 2019.

 

ORDONANȚA DE 

URGENȚĂ   

A GUVERNULUI  

nr. 6/2019 

În scopul asigurării garanțiilor 

necesare exercitării dreptului de 

a alege în condiții de legalitate, 

corectitudine, transparență și 

securitate, ordonanța a asigurat implementarea și operaționalizarea 

Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a 

votului ilegal la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul 

European din anul 2019. De asemenea, ordonanța a completat cadrul 

procedural pentru finanțarea campaniei electorale specifică acestui scrutin, 

a consolidat statutul preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de 

votare, al locțiitorilor acestora, al operatorilor de calculator și al 

informaticienilor, a stabilit principalele categorii de cheltuieli pentru 

organizarea și desfășurarea alegerilor europarlamentare și a reglementat 

dezvoltarea și utilizarea aplicaţiei, echipamentelor şi serviciilor informatice 

utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării. 
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ORDONANȚA DE 

URGENȚĂ 

A GUVERNULUI 

nr. 29/2019 

Având în vedere declanșarea procedurii de organizare a unui referendum 

naţional în data de 26 mai 2019, simultan cu data alegerilor pentru membrii 

din România în Parlamentul European, ordonanța a adus modificări apte să 

ordoneze și să eficientizeze activitatea infrastructurii implicate atât în 

organizarea și desfășurarea alegerilor și a referendumului național, să 

elimine disfuncționalități, precum și să înlăture vidul de reglementare în 

ceea ce privește desfășurarea concomitentă a operațiunilor electorale și 

referendare.   

  

ORDONANȚA DE 

URGENȚĂ 

A GUVERNULUI 

nr. 64/2019 

 

Ordonanța a stabilit următoarele 

măsuri: 

− operaţiunile de desemnare a 

preşedinţilor  birourilor 

electorale ale secțiilor de 

votare din străinătate și a 

locțiitorilor acestora încep cu 

45 de zile înaintea primei zile 

a votării în străinătate, şi se 

finalizează până cel mai 

târziu cu 15 zile înaintea 

primei zile a votării în 

străinătate; 

− desemnarea președinților 

birourilor electorale ale 

secțiilor de votare din 

străinătate și locţiitorilor 

acestora, de către șefii 

misiunilor diplomatice şi ai 

oficiilor consulare, se face în 

baza cererilor cetățenilor cu 

drept de vot, semnate și 

datate, transmise prin poștă, 

fax ori e-mail sau depuse la 

misiunile diplomatice și 

oficiile consulare; 

− preşedintele biroului 

electoral al secției de votare 

din străinătate şi locţiitorul 

pot lipsi, în cazuri justificate, 

de la activitatea biroului 

electoral al secției de votare 

din străinătate, sub condiţia 

să nu lipsească amândoi în 

acelaşi timp; 

− operațiunile de completare a 

birourilor electorale ale 

secțiilor de votare din 

străinătate trebuie să se 

finalizeze până cel mai târziu 

cu 10 zile înaintea primei zile 

a votării din străinătate; 

− în situația în care până cu 10 zile înaintea primei zile a votării, birourile 

electorale ale secţiilor de votare din străinătate nu dispun de un număr 

suficient de membri care să îndeplinească atribuțiile operatorilor de 

calculator, acestea pot fi completate de către președintele Biroului 

electoral pentru secțiile de votare din străinătate cu personal  asigurat 

de către MAE, precum şi de alte autorități publice la solicitarea MAE. 

− în cel mult 5 zile de la data desemnării președintelui biroului electoral 

al unei secții de votare din străinătate și a locțiitorului acestuia, 

formațiunile politice care au propus candidaturi ce au rămas definitive, 

transmit Biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, prin 

mijloace electronice, listele reprezentanților lor în secția de votare din 

străinătate respectivă, cuprinzând numele, prenumele, telefoanele, e-

mailurile și codurile numerice personale ale titularului și supleanților, 

însoțite de declarațiile lor de acceptare; 

− o formațiune politică poate avea un titular și 2 supleanţi, cu rol de 

locţiitor, pentru fiecare secție de votare. Supleanţii pot înlocui temporar 

titularii numai când aceştia nu pot participa la activitatea birourilor 

electorale ale secțiilor de votare din străinătate. 

Totodată, au fost stabilite indemnizațiile pentru președinții birourilor 

electorale al secţiilor de votare din străinătate care îndeplinesc atribuţiile 

prevăzute de lege pentru birourile electorale pentru votul prin 

corespondenţă, locţiitorii acestora, membrii care îndeplinesc atribuţiile 

ce revin operatorilor de calculator și  ceilalți membri.  

Art. II din ordonanța de urgență a modificat prevederile alineatelor (5) 

şi (7) ale articolului 23 din Legea nr. 208/2015, stabilind următoarele 

măsuri: 

− începând cu 15 zile de la data începerii perioadei electorale până cel mai 

târziu cu 20 de zile înaintea primei zile a votării,  MAE comunică AEP, 

în mod eșalonat, propunerile misiunilor diplomatice şi oficiilor 

consulare privind sediile secțiilor de votare din străinătate prevăzute la 

alin. (1) - (4), de îndată ce acestea sunt finalizate; 

− în termen de cel mult 3 zile de la data fiecărei comunicări, AEP aprobă, 

prin hotărâre, propunerile misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare 

privind sediile secțiilor de votare din străinătate. În cel mult 3 zile de la 

data ultimei comunicări,  AEP  aduce la cunoștință publică lista finală a 

sediilor secțiilor de votare din străinătate.  

O altă măsură reglementată a fost prelungirea termenului de 

înregistrare ca alegător în străinătate sau alegător prin 

corespondență până la data de 15.09.2019.  

Totodată, art. VI al Ordonanței de urgență a stabilit că la alegerile pentru 

Președintele României din anul 2019, AEP, cu sprijinul STS, asigură 

funcționarea în sediul BEC a unei infrastructuri informatice care are 

următoarele roluri: 

- funcționarea aplicației de centralizare a datelor din procesele-verbale 

privind consemnarea rezultatelor votării;   

-  stocarea în timp real a duplicatelor bazelor de date generate de 

Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a 

votului ilegal - SIMPV, precum şi a logurilor mașinilor pe care rulează 

acesta, pentru facilitarea analizei şi transparenței acestora. 
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Enumerăm proiectele de hotărâri ale Guvernului elaborate de AEP, prin personalul Departamentului 

legislativ, în anul 2019: 

1. Hotărârea Guvernului nr. 80/2019 privind stabilirea zilei de referinţă pentru alegerea membrilor 

din România în Parlamentul European din anul 2019; 

2. Hotărârea Guvernului nr. 81/2019 privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea 

acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019; 

3. Hotărârea Guvernului nr. 82/2019 privind aprobarea modelului listei de susţinători care va fi folosit 

la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; 

4. Hotărârea Guvernului nr. 98/2019 privind aprobarea modelelor listelor electorale care vor fi 

folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; 

5. Hotărârea Guvernului nr. 99/2019 privind aprobarea modelului buletinului de vot care va fi folosit 

la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; 

6. Hotărârea Guvernului nr. 100/2019 pentru aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru 

pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul 

European din anul 2019; 

7. Hotărârea Guvernului nr. 101/2019 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi 

desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; 

8. Hotărârea Guvernului nr. 102/2019 privind modelul, dimensiunile, condiţiile de tipărire, de 

gestionare şi de utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru membrii din România în 

Parlamentul European din anul 2019; 

9. Hotărârea Guvernului nr. 103/2019 pentru aprobarea modelelor ştampilelor birourilor electorale şi 

a modelului ştampilei cu menţiunea „VOTAT”, care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din 

România în Parlamentul European din anul 2019; 

10. Hotărârea Guvernului nr. 226/2019 privind stabilirea modelului proceselor-verbale de consemnare 

și centralizare a rezultatelor votării la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul 

European din anul 2019; 

11. Hotărârea Guvernului nr. 278/2019 privind organizarea și desfășurarea referendumului naţional din 

data de 26 mai 2019, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2019 pentru 

aprobarea bugetului și a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea 

alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; 

12. Hotărârea Guvernului nr. 485/2019 privind stabilirea datei alegerilor pentru Președintele României 

din anul 2019; 

13. Hotărârea Guvernului nr. 630/2019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea 

acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2019; 

14. Hotărârea Guvernului nr. 631/2019 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi 

desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019; 

15. Hotărârea Guvernului nr. 632/2019 pentru aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru 

pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019; 

16. Hotărârea Guvernului nr. 673/2019 privind votul prin corespondență; 

17. Hotărârea Guvernului nr. 315/2019 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru cea de-a    

7-a Conferință internațională electorală, cu tema ,,Participarea electorală și educația pentru 

democrație”, și cea de-a 7-a Reuniune generală a Rețelei de competențe electorale francofone 

(RECEF), organizate de Autoritatea Electorală Permanentă în parteneriat cu Rețeaua de competențe 

electorale francofone și desfășurate în perioada 5-7 iunie 2019. 
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HOTĂRÂREA 

GUVERNULUI  

NR. 673/2019 

 

 

 

 

Hotărârea a facilitat exercitarea dreptului de vot prin corespondență 

de către alegătorii cu domiciliul sau reședința în străinătate la 

alegerile pentru Președintele României din anul 2019, reglementând 

cadrul de implementare a modificărilor aduse de Legea nr. 148/2019 

cu privire la acest aspect. Astfel, au fost stabilite modelele, 

dimensiunile, condiţiile de confecţionare a documentelor, precum și 

tipurile de servicii, de produse poștale și de cheltuieli necesare 

exercitării dreptului de vot prin corespondență.

3.2. DECIZII, HOTĂRÂRI ŞI INSTRUCȚIUNI ALE AEP 

 

În anul 2019, în materia organizării și desfășurării alegerilor Autoritatea a adoptat 109 

decizii, 30 de hotărâri și o instrucțiune, elaborate de către Departamentul legislativ. 24 dintre 

hotărâri au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Enumerăm hotărârile și instrucțiunile AEP din anul de referință: 

1. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 6/2019 pentru aprobarea modelului declarației de 

acceptare a candidaturii, a modelului listei de candidați, a modelului cererii de admitere a 

candidaturii independente, a modelului cererii de renunțare la candidatură și a modelului 

certificatului doveditor al alegerii ca membru din România în Parlamentul European care vor fi 

folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 

(Monitorul Oficial nr. 185/07.03.2019); 

2. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 7/2019 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Normele 

metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de 

prevenire a votului ilegal, selecția și desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale 

ale secțiilor de votare, aprobate prin hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 9/2015 

(Monitorul Oficial      nr. 208/15.03.2019); 

3. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 8/2019 pentru modificarea Metodologiei de 

admitere în Corpul experților electorali, aprobată prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente 

nr. 11/2015 (Monitorul Oficial nr. 210/18.03.2019); 

4. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 9/2019 privind procedura de eliberare a 

adeverinţelor care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 73 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 

33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum și 

procedura de acreditare a reprezentanților externi ai mass-mediei și a observatorilor externi la 

alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European (Monitorul Oficial nr. 

236/27.03.2019); 

5. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 10/2019 privind desemnarea reprezentanților 

Autorității Electorale Permanente în birourile electorale județene, birourile electorale ale 

sectoarelor municipiului București și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, 

constituite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; 

6. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11/2019 privind unele măsuri pentru buna 

organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din 

anul 2019 (Monitorul Oficial nr. 315/23.04.2019); 

7. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 12/2019 privind unele măsuri pentru buna 

organizare și desfășurare a referendumului naţional din 26 mai 2019, precum și pentru modificarea 

Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr. 11/2019 privind unele măsuri pentru buna 

organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din 

anul 2019 (Monitorul Oficial nr. 367/10.05.2019); 
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8. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 25/2019 privind modelul, dimensiunile, condiţiile 

de tipărire, de gestionare și de utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru Preşedintele 

României din anul 2019 (Monitorul Oficial nr. 718/30.08.2019); 

9. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 26/2019 privind aprobarea modelelor propunerii 

de candidatură, a modelului declaraţiei de acceptare a candidaturii şi a modelului declarației de 

renunțare la candidatură care vor fi folosite la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019 

(Monitorul Oficial nr. 718/30.08.2019); 

10. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 27/2019 privind aprobarea modelelor ștampilelor 

electorale care vor fi folosite la alegerile pentru Preşedintele României (Monitorul Oficial nr. 

718/30.08.2019); 

11. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 28/2019 privind aprobarea modelului buletinului 

de vot utilizat în secţiile de votare din țară, modelului buletinului de vot utilizat în secţiile de votare 

din străinătate și a modelului buletinului de vot prin corespondenţă, precum și a condiţiilor de 

confecționare, gestionare și utilizare a acestora la alegerile pentru Președintele României din anul 

2019 (Monitorul Oficial nr. 718/30.08.2019); 

12. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 29/2019 privind aprobarea modelelor listelor 

electorale permanente, a modelelor listelor electorale suplimentare și a modelului extrasului din 

listele electorale care vor fi folosite la alegerile pentru Președintele României (Monitorul Oficial 

nr. 718/30.08.2019); 

13. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 30/2019 privind stabilirea modelelor proceselor-

verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării pentru alegerea Președintelui României 

din anul 2019 (Monitorul Oficial nr. 719/30.08.2019); 

14. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 31/2019 privind desemnarea reprezentanților 

Autorității Electorale Permanente în birourile electorale județene, birourile electorale ale 

sectoarelor municipiului București și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, 

constituite la alegerile pentru Președintele României din anul 2019; 

15. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 32/2019 pentru aprobarea procedurii de acreditare, 

a modelelor documentelor de acreditare și a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la 

alegerile pentru Președintele României din anul 2019 (Monitorul Oficial nr. 793/30.09.2019); 

16. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 33/2019 privind unele măsuri pentru buna 

organizare și desfășurare a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019 (Monitorul 

Oficial nr. 808/04.10.2019); 

17. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 34/2019 privind aprobarea Ghidului finanţării 

campaniei electorale la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 (Monitorul Oficial 

nr. 809/04.10.2019); 

18. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 35/2019 pentru aprobarea propunerilor misiunilor 

diplomatice și oficiilor consulare privind sediile secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru 

Președintele României din anul 2019, transmise de Ministerul Afacerilor Externe în data de 3 

octombrie 2019, precum și a unor măsuri pentru buna organizare a acestora; 

19. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 36/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot și de prevenire a 

votului ilegal, selecția, desemnarea și atribuţiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale 

ale secțiilor de votare, verificarea corelaţiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor 

votării, precum și condiţiile de înregistrare audiovideo a operaţiunilor efectuate de către membrii 

birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru numărarea voturilor (Monitorul Oficial nr. 

823/10.10.2019); 

20. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 37/2019 pentru aprobarea propunerilor misiunilor 

diplomatice și oficiilor consulare privind sediile secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru 

Președintele României din anul 2019, transmise de Ministerul Afacerilor Externe în data de 11 
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octombrie 2019 și a unor măsuri pentru buna organizare a acestora, precum şi pentru modificarea 

pct. 368 din anexa la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 35/2019; 

21. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 38/2019 privind stabilirea listei sediilor secțiilor de 

votare din străinătate pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, precum și a unor 

măsuri pentru buna organizare a acestora (Monitorul Oficial nr. 851/21.10.2019); 

22. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 39/2019 privind procedura de sesizare a organelor 

competente în cazurile semnalate de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de 

prevenire a votului ilegal la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019, precum și pentru 

modificarea și completarea unor hotărâri ale Autorității Electorale Permanente (Monitorul Oficial 

nr. 871/29.10.2019); 

23. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 40/2019 privind modificarea listei sediilor secțiilor 

de votare din străinătate pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, aprobată prin 

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 38/2019 (Monitorul Oficial nr. 896/06.11.2019); 

24. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 41/2019 privind modificarea listei sediilor secțiilor 

de votare din străinătate pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, aprobată prin 

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 38/2019 (Monitorul Oficial nr. 902/08.11.2019); 

25. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 42/2019 privind membrii-operatori ai birourilor 

electorale ale secţiilor de votare din străinătate şi predarea materialelor electorale utilizate în secţiile 

de votare din străinătate la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019; 

26. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 43/2019 privind modificarea listei sediilor secţiilor 

de votare din străinătate pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019, aprobată prin 

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 38/2019 (Monitorul Oficial nr. 928/18.11.2019); 

27. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 44/2019 privind modificarea poziției nr. 294 din 

lista sediilor secțiilor de votare din străinătate pentru alegerea Președintelui României din anul 

2019, stabilită prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 38/2019 (Monitorul Oficial nr. 

935/20.11.2019); 

28. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 45/2019 pentru aprobarea modelului procesului-

verbal privind rezultatul alegerilor pentru funcția de Președinte al României în cadrul celui de-al 

doilea tur de scrutin din   24 noiembrie 2019 (Monitorul Oficial nr. 938/21.11.2019); 

29. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 46/2019 privind unele măsuri pentru predarea 

materialelor electorale rezultate din al doilea tur pentru alegerea Președintelui României din anul 

2019 (Monitorul Oficial nr. 940/22.11.2019); 

30. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 47/2019 privind aprobarea schimbării sediului 

Secției de votare nr. 427 din Savona, Italia, organizată pentru alegerea Președintelui României din 

anul 2019; 

31. Instrucțiunea Autorității Electorale Permanente nr. 1/2019 privind desfășurarea operațiunilor 

electorale și predarea materialelor electorale la birourile electorale județene/birourile electorale ale 

sectoarelor municipiului București la alegerile pentru Președintele României din anul 2019. 

 

 

HOTĂRÂREA 

AUTORITĂȚII 

ELECTORALE 

PERMANENTE 

nr. 36/2019 

 

Hotărârea a abrogat Hotărârile Autorității Electorale Permanente nr. 

9/2015, nr. 11/2019 și nr. 12/2019, și a clarificat, actualizat și unificat 

prevederile legale privind funcționarea SIMPV și operatorii de 

calculator, fiind aplicabilă tuturor tipurilor de alegeri. 
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Deciziile Autorității Electorale Permanente în materia organizării și desfășurării alegerilor au fost 

următoarele: 

1. Decizia nr. 1/22.01.2019 - Decizie privind admiterea unor persoane în Corpul experților electorali 

din străinătate, pe bază de aviz favorabil; 

2. Decizia nr. 2/01.02.2019 - Decizie privind admiterea în Corpul experților electorali a 108 persoane; 

3. Decizia nr. 3/01.02.2019 - Decizie privind admiterea în Corpul experților electorali, pe bază de 

examen, a 206 persoane; 

4. Decizia nr. 4/01.02.2019 - Decizie privind constatarea încetării calității de expert electoral a 20 de 

persoane; 

5. Decizia nr. 5/01.02.2019 - Decizie privind constatarea încetării calității de expert electoral a 26 de 

persoane; 

6. Decizia nr. 6/01.02.2019 - Decizie privind admiterea unei persoane în Corpul experților electorali 

din străinătate, pe bază de aviz favorabil; 

7. Decizia nr. 17/22.02.2019 - Decizie de sancționare cu avertisment - Uniunea Democrată Maghiară 

din România - Organizația Teritorială Maramureșul Istoric (aferent P.V. seria A, nr. 0002918); 

8. Decizia nr. 18/26.02.2019 - Decizie de sancționare cu avertisment - Uniunea Sârbilor din România 

(aferent P.V. seria A, nr. 0002908); 

9. Decizia nr. 19/19.03.2019 - Decizie privind admiterea în Corpul experților electorali a 130 de 

persoane; 

10. Decizia nr. 20/19.03.2019 - Decizie privind admiterea în Corpul experților electorali, pe bază de 

examen, a 666 de persoane; 

11. Decizia nr. 21/19.03.2019 - Decizie privind constatarea încetării calității de expert electoral a 17 

persoane; 

12. Decizia nr. 22/19.03.2019 - Decizie privind constatarea încetării calității de expert electoral a 1669 

de persoane; 

13. Decizia nr. 23/29.03.2019 - Decizie privind admiterea a două persoane în Corpul experților 

electorali din străinătate, pe bază de aviz favorabil; 

14. Decizia nr. 24/16.04.2019 - Decizie privind admiterea în Corpul experților electorali a 273 de 

persoane; 

15. Decizia nr. 25/16.04.2019 - Decizie privind admiterea în Corpul experților electorali, pe bază de 

examen, a 1267 de persoane; 

16. Decizia nr. 26/16.04.2019 - Decizie privind constatarea încetării calității de expert electoral a 41 

de persoane; 

17. Decizia nr. 27/16.04.2019 - Decizie privind constatarea încetării calității de expert electoral a 6 

persoane; 

18. Decizia nr. 28/16.04.2019 - Decizia privind constatarea încetării calității de expert electoral a 129 

de persoane; 

19. Decizia nr. 37/02.05.2019 - Decizie privind desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor 

electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul 

European din anul 2019; 

20. Decizia nr. 38/08.05.2019 - Decizie privind admiterea în Corpul experților electorali a 320 de 

persoane; 

21. Decizia nr. 39/08.05.2019 - Decizie privind admiterea în Corpul experților electorali, pe bază de 

examen, a 2026 de persoane; 

22. Decizia nr. 40/08.05.2019 - Decizie privind constatarea încetării calității de expert electoral a 9 

persoane; 
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23. Decizia nr. 41/08.05.2019 - Decizie privind constatarea încetării calității de expert electoral a 11 

persoane; 

24. Decizia nr. 42/09.05.2019 - Decizie privind admiterea în Corpul experților electorali a 36 de 

persoane; 

25. Decizia nr. 43/09.05.2019 - Decizie privind admiterea în Corpul experților electorali, pe bază de 

examen, a 310 de persoane; 

26. Decizia nr. 44/09.05.2019 - Decizie privind constatarea încetării calității de expert electoral a 3 

persoane; 

27. Decizia nr. 45/10.05.2019 - Decizie privind admiterea în Corpul experților electorali a 10 persoane; 

28. Decizia nr. 46/10.05.2019 - Decizie privind admiterea în Corpul experților electorali, pe bază de 

examen, a 187 de persoane; 

29. Decizia nr. 47/10.05.2019 - Decizie privind constatarea încetării calității de expert electoral a 2 

persoane; 

30. Decizia nr. 48/10.05.2019 - Decizie privind admiterea în Corpul experților electorali a unei 

persoane; 

31. Decizia nr. 49/10.05.2019 - Decizie privind admiterea în Corpul experților electorali, pe bază de 

examen, a 113 persoane; 

32. Decizia nr. 50/13.05.2019 - Decizie privind constatarea încetării calității de expert electoral a unei 

persoane; 

33. Decizia nr. 51/13.05.2019 - Decizie privind constatarea încetării calității de expert electoral a 2 

persoane; 

34. Decizia nr. 56/15.05.2019 - Decizie privind admiterea în Corpul experților electorali, pe bază de 

examen, a 4 persoane; 

35. Decizia nr. 57/15.05.2019 - Decizie privind constatarea încetării calității de expert electoral a 2 

persoane; 

36. Decizia nr. 58/15.05.2019 - Decizie privind constatarea încetării calității de expert electoral a 5 

persoane; 

37. Decizia nr. 65/16.05.2019 - Decizie privind admiterea în Corpul experților electorali a 5 persoane; 

38. Decizia nr. 66/16.05.2019 - Decizie privind admiterea în Corpul experților electorali, pe bază de 

examen, a 126 de persoane; 

39. Decizia nr. 67/16.05.2019 - Decizie privind constatarea încetării calității de expert electoral a 2 

persoane; 

40. Decizia nr. 68/16.05.2019 - Decizie privind constatarea încetării calității de expert electoral a unei 

persoane; 

41. Decizia nr. 69/17.05.2019 - Decizie privind admiterea în Corpul experților electorali, pe bază de 

examen, a unei persoane; 

42. Decizia nr. 70/22.05.2019 - Decizie privind admiterea unei persoane în Corpul experților electorali 

din străinătate, pe bază de examen; 

43. Decizia nr. 71/22.05.2019 - Decizie de sancționare cu avertisment - Tuduce Ioan (aferent P.V. seria 

A, nr. 0002930); 

44. Decizia nr. 72/22.05.2019 - Decizie privind constatarea încetării calității de expert electoral a unei 

persoane; 

45. Decizia nr. 73/22.05.2019 - Decizie privind constatarea încetării calității de expert electoral a unei 

persoane; 

46. Decizia nr. 74/22.05.2019 - Decizie privind admiterea în Corpul experților electorali, pe bază de 

examen, a 2 persoane; 
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47. Decizia nr. 75/23.05.2019 - Decizie privind admiterea în Corpul experților electorali, pe bază de 

examen, a unei persoane; 

48. Decizia nr. 76/23.05.2019 - Decizie privind constatarea încetării calității de expert electoral a 4 

persoane; 

49. Decizia nr. 77/24.05.2019 - Decizia privind admiterea în Corpul experților electorali, pe bază de 

examen, a unei persoane; 

50. Decizia nr. 78/25.05.2019 - Decizie privind constatarea îndeplinirii procedurii de înlocuire a unui 

număr de 1941 de operatori de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite 

pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019 și pentru 

referendumul național din 26 mai 2019; 

51. Decizia nr. 84/26.05.2019 - Decizie privind constatarea îndeplinirii procedurii de înlocuire a unui 

număr de 76 de operatori de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite 

pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019 și pentru 

Referendumul național din 26 mai 2019; 

52. Decizia nr. 85/26.05.2019 - Decizie privind constatarea încetării calității de expert electoral a unei 

persoane; 

53. Decizia nr. 123/19.08.2019 - Decizie privind constatarea încetării calității de expert electoral a 322 

de persoane; 

54. Decizia nr. 124/19.08.2019 - Decizie privind constatarea încetării calității de expert electoral a 584 

de persoane; 

55. Decizia nr. 125/19.08.2019 - Decizie privind constatarea încetării calității de expert electoral a 26 

de persoane; 

56. Decizia nr. 126/29.08.2019 - Decizie privind excluderea a 74 de persoane din Corpul experților 

electorali; 

57. Decizia nr. 127/13.09.2019 - Decizie privind admiterea în Corpul experților electorali a  74 de 

persoane; 

58. Decizia nr. 128/13.09.2019 - Decizie privind admiterea în Corpul experților electorali, pe bază de 

examen, a 449 de persoane; 

59. Decizia nr. 129/13.09.2019 - Decizie privind constatarea încetării calității de expert electoral a 12 

persoane; 

60. Decizia nr. 130/13.09.2019 - Decizie privind constatarea încetării calității de expert electoral a 222 

de persoane; 

61. Decizia nr. 131/13.09.2019 - Decizie privind constatarea încetării calității de expert electoral a 444 

de persoane; 

62. Decizia nr. 132/24.09.2019 - Decizie privind admiterea în Corpul experților electorali a  40 de 

persoane; 

63. Decizia nr. 133/24.09.2019 - Decizie privind admiterea în Corpul experților electorali, pe bază de 

examen, a 311 persoane; 

64. Decizia nr. 134/24.09.2019 - Decizie privind constatarea încetării calității de expert electoral a 4 

persoane; 

65. Decizia nr. 135/24.09.2019 - Decizie privind constatarea încetării calității de expert electoral a 55 

persoane; 

66. Decizia nr. 136/24.09.2019 - Decizie privind constatarea încetării calității de expert electoral a 24 

de persoane; 

67. Decizia nr. 137/30.09.2019 - Decizie privind rectificarea Deciziei Autorității Electorale 

Permanente nr. 131/13.09.2019 privind încetarea calității de expert electoral a 444 de persoane; 
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68. Decizia nr. 138/10.10.2019 - Decizie privind admiterea în Corpul experților electorali a 126 de 

persoane; 

69. Decizia nr. 139/10.10.2019 - Decizie privind admiterea în Corpul experților electorali, pe bază de 

examen, a 893 de persoane; 

70. Decizia nr. 140/14.10.2019 - Decizie privind admiterea unei persoane în Corpul experților 

electorali din străinătate, pe bază de aviz favorabil; 

71. Decizia nr. 141/14.10.2019 - Decizie privind admiterea unor persoane în Corpul experților 

electorali din străinătate, pe bază de examen; 

72. Decizia nr. 142/18.10.2019 - Decizie privind admiterea în Corpul experților electorali a 166 de 

persoane; 

73. Decizia nr. 143/18.10.2019 - Decizie privind admiterea în Corpul experților electorali, pe bază de 

examen, a 1003 persoane; 

74. Decizia nr. 144/19.10.2019 - Decizie privind desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor 

electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerea Președintelui României din anul 2019; 

75. Decizia nr. 145/23.10.2019 - Decizie privind constatarea încetării calității de expert electoral a 112 

persoane; 

76. Decizia nr. 146/23.10.2019 - Decizie privind constatarea încetării calității de expert electoral a 6 

persoane; 

77. Decizia nr. 147/23.10.2019 - Decizie privind constatarea încetării calității de expert electoral a 3 

persoane; 

78. Decizia nr. 148/23.10.2019 - Decizie privind constatarea încetării calității de expert electoral a 2 

persoane; 

79. Decizia nr. 149/23.10.2019 - Decizie privind constatarea încetării calității de expert electoral a unei 

persoane; 

80. Decizia nr. 150/23.10.2019 - Decizie privind admiterea în Corpul experților electorali a 72 de 

persoane; 

81. Decizia nr. 151/23.10.2019 - Decizie privind admiterea în Corpul experților electorali, pe bază de 

examen, a 644 de persoane; 

82. Decizia nr. 152/23.10.2019 - Decizie privind admiterea în Corpul experților electorali, pe bază de 

examen, a 14 persoane; 

83. Decizia nr. 153/25.10.2019 - Decizie privind desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor 

electorale pentru votul prin corespondență constituite pentru alegerea Președintelui României din 

anul 2019; 

84. Decizia nr. 154/28.10.2019 - Decizie privind constatarea încetării calității de expert electoral a 3 

persoane; 

85. Decizia nr. 155/30.10.2019 - Decizie privind constatarea încetării calității de expert electoral a 2 

persoane; 

86. Decizia nr. 156/03.11.2019 - Decizie privind desemnarea unor membri-operatori de calculator ai 

birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Președintele României 

din anul 2019; 

87. Decizia nr. 157/04.11.2019 - Decizie privind constatarea încetării calității de expert electoral a 6 

persoane; 

88. Decizia nr. 158/04.11.2019 - Decizie privind constatarea încetării calității de expert electoral a 4 

persoane; 

89. Decizia nr. 159/04.11.2019 - Decizie privind constatarea încetării calității de expert electoral a 2 

persoane; 
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90. Decizia nr. 160/05.11.2019 - Decizie privind constatarea încetării calității de expert electoral a 3 

persoane; 

91. Decizia nr. 161/05.11.2019 - Decizie privind actualizarea listei membrilor-operatori de calculator 

ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Președintele 

României din anul 2019, prevăzută în anexa la Decizia Autorității Electorale Permanente nr. 156 

din 3 noiembrie 2019; 

92. Decizia nr. 162/06.11.2019 - Decizie privind completarea listei membrilor-operatori de calculator 

ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Președintele 

României din anul 2019, prevăzută în anexa la Decizia Autorității Electorale Permanente nr. 161 

din 5 noiembrie 2019; 

93. Decizia nr. 163/07.11.2019 - Decizie privind constatarea încetării calității de expert electoral a 3 

persoane; 

94. Decizia nr. 164/07.11.2019 - Decizie privind constatarea încetării calității de expert electoral a 3 

persoane; 

95. Decizia nr. 165/07.11.2019 - Decizia privind admiterea în Corpul experților electorali, pe bază de 

examen, a 3 persoane; 

96. Decizia nr. 166/07.11.2019 - Decizie privind actualizarea listelor cuprinzând membrii-operatori de 

calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru 

Președintele României din anul 2019; 

97. Decizia nr. 167/08.11.2019 - Decizie privind constatarea încetării calității de expert electoral a 2 

persoane; 

98. Decizia nr. 168/21.11.2019 - Decizie privind excluderea a 14 persoane din Corpul experților 

electorali; 

99. Decizia nr. 169/21.11.2019 - Decizie privind constatarea încetării calității de expert electoral a unei 

persoane; 

100. Decizia nr. 170/21.11.2019 - Decizie privind actualizarea listei operatorilor de calculator ai 

birourilor electorale ale secțiilor de votare desemnați la primul tur al alegerilor pentru Președintele 

României din anul 2019; 

101. Decizia nr. 171/21.11.2019 - Decizie privind actualizarea listei operatorilor de calculator ai 

birourilor electorale ale secțiilor de votare desemnați la al doilea tur al alegerilor pentru Președintele 

României din anul 2019; 

102. Decizia nr. 172/21.11.2019 - Decizie privind actualizarea listei operatorilor de calculator ai 

birourilor electorale pentru votul prin corespondență constituite pentru alegerea Președintelui 

României din anul 2019; 

103. Decizia nr. 173/22.11.2019 - Decizie privind constatarea încetării calității de expert electoral a 19 

persoane; 

104. Decizia nr. 174/24.11.2019 - Decizie privind constatarea încetării calității de expert electoral a unei 

persoane; 

105. Decizia nr. 175/24.11.2019 - Decizie privind excluderea a unei persoane din Corpul experților 

electorali; 

106. Decizia nr. 176/24.11.2019 - Decizie privind excluderea a 3 persoane din Corpul experților 

electorali; 

107. Decizia nr. 177/04.12.2019 - Decizie privind excluderea a 9 persoane din Corpul experților 

electorali; 

108. Decizia nr. 178/19.12.2019 - Decizie privind excluderea a 64 de persoane din Corpul experților 

electorali; 

109. Decizia nr. 179/19.12.2019 - Decizie privind excluderea unei persoane din Corpul experților 

electorali. 
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3.3. ACTIVITATEA TEHNICO-JURIDICĂ 

ÎN CADRUL ORGANISMELOR ELECTORALE 

 

Potrivit prevederilor legale, în componența Biroului Electoral Central constituit pentru 

alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European și pentru referendumul național 

din 26.05.2019 și a Biroului Electoral Central constituit pentru alegerile pentru Președintele 

României din anul 2019 au intrat președintele și cei doi vicepreședinți ai AEP. Reprezentanții AEP în 

cadrul BEC au un rol deosebit în cadrul activității organismelor electorale din care fac parte, luând parte la 

procesul de adoptare a deciziilor, fiind, de asemenea, implicați în soluționarea aspectelor organizatorice, 

monitorizând în mod direct buna organizare și desfășurare a alegerilor.   

De asemenea, în conformitate cu art. 16 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgenţă nr. 6/2019 și     

art. 16 alin. (7) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea 

Electorală Permanentă a asigurat, alături de Ministerul Afacerilor Interne şi Institutul Național de Statistică, 

personalul tehnic auxiliar al celor două birouri, care a fost coordonat de funcționari ai Autorității, 

desemnaţi în acest sens.  

Astfel, personalul Departamentului legislativ al AEP care a îndeplinit și calitatea de personal 

tehnic auxiliar al birourilor electorale centrale constituite în anul 2019 a elaborat sau contribuit la 

elaborarea a 9 hotărâri, a 249 de decizii și a 1.677 de adrese, precum și la întocmirea altor acte ale 

acestora. 

 

Cu ocazia alegerilor pentru Parlamentul European şi a referendumului naţional din data de 

26.05.2019, au fost adoptate 4 hotărâri ale BEC: 

1. Hotărârea nr. 1H/07.03.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

birourilor electorale constituite pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European 

din anul 2019; 

2. Hotărârea nr. 2H/07.03.2019 privind interpretarea noțiunii ,,partid politic care are membri în 

Parlamentul European" – având în vedere prevederile art. 20 alin. (6), art. 24 alin. (4) şi (6), art. 26 

alin. (3) şi (4), art. 29 alin. (12), art. 30 alin. (1) şi art. 38 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, 

cu modificările ulterioare, care stabilesc un tratament juridic distinct al partidelor politice care au 

membri în Parlamentul European faţă de cele care nu au membri în Parlamentul European, a fost 

stabilită interpretarea noțiunii ,,partid politic care are membri în Parlamentul European"; 

3. Hotărârea nr. 3H/14.05.2019  privind interpretarea dispoziţiilor art. 51, art. 52 alin. (1) lit. b) şi art. 

52 alin. (4) lit. m) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare – stabilind 

procedura privind atribuirea mandatelor pentru partidele politice, organizaţiile cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale şi candidaţii independenţi 

la alegerile pentru Parlamentul European; 

4. Hotărârea nr. 4H/25.05.2019  privind modificarea art. 21 din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a birourilor electorale constituite la alegerile pentru membrii din România în 

Parlamentul European din anul 2019, aprobat prin Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 

1/H/07.03.2019 – constatând faptul că publicarea în Monitorul Oficial al României a rezultatului 

alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, respectiv a 

rezultatului referendumului naţional din data de 26 mai 2019, se realizează la date care pot fi 

diferite, în vederea asigurării continuității activităţii Biroului Electoral Central până la publicarea 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, atât a rezultatului alegerilor pentru membrii din 

România în Parlamentul European, cât si a rezultatului referendumului naţional din data de 26 mai 

2019, s-a hotărât modificarea art. 21 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor 

electorale constituite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 

2019, aprobat prin Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 1/H/07.03.2019. 
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Totodată, au fost adoptate 15 decizii în aplicarea unitară a prevederilor legii: 

1. Decizia nr. 1D/03.03.2019 privind datele la care se consideră împlinite termenele prevăzute de 

Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, 

republicată, cu modificările ulterioare, la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul 

European din 26 mai 2019 – având în vedere prevederile Programului calendaristic pentru 

realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în 

anul 2019, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 81/2019, în temeiul art. 25 alin. (5) din Legea 

nr. 33/2007 2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, 

republicată, cu modificările ulterioare s-au stabilit termenele pentru realizarea acţiunilor privind 

alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 26 mai 2019; 

2. Decizia nr. 9D/13.03.2019 privind documentele pe care trebuie să le depună partidele politice, 

organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice, alianțele electorale și 

candidații independenți în vederea admiterii candidaturilor – în vederea admiterii candidaturilor la 

alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, s-au stabilit 

documentele pe care trebuie să le depună partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând 

minorităților naționale, alianțele politice, alianțele electorale și candidații independenți, precum și 

termenul maxim de depunere; 

3. Decizia nr. 14D/29.03.2019 privind procedura de acreditare a observatorilor interni şi a 

reprezentanţilor interni ai mass-media la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul 

European din anul 2019 – având în vedere prevederile art. 73 alin. (1) — (5), (7), (8), (10) şi (11) 

din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare,  ale Hotărârii Autorităţii Electorale 

Permanente nr. 9/2019 și văzând dispoziţiile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 41/1994 privind 

organizarea şi funcţionarea Societății Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de 

Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale art. 19 alin. 

(1) din Legea nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă 

AGERPRES, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora personalul de specialitate din 

acestea nu poate face din partide sau formaţiunii politice, s-a stabilit procedura de acreditare a 

observatorilor interni şi a reprezentanţilor interni ai mass-media la alegerile pentru membrii din 

România în Parlamentul European din anul 2019; 

4. Decizia nr. 15D/29.03.2019 privind aprobarea denumirii fiecărui birou electoral judeţean, a fiecărui 

birou electoral al sectorului municipiului București și a biroului electoral pentru secţiile de votare 

din străinătate constituite pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 

anul 2019 – având în vedere necesitatea individualizării fiecărui birou electoral judeţean, a fiecărui 

birou electoral al sectorului municipiului Bucureşti şi a biroului electoral pentru secţiile de votare 

din străinătate și a înlesnirii identificării birourilor electorale, prin atribuirea câte unui număr 

fiecărui birou electoral judeţean, fiecărui birou electoral al sectorului municipiului Bucureşti şi 

biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, s-a stabilit denumirea acestora; 

5. Decizia nr. 16D/29.03.2019 privind organizarea activităţii de verificare şi centralizare a proceselor-

verbale utilizate pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 

mai 2019 – având în vedere prevederile art. 49-52 din Legea nr. 33/2007, republicată, cu 

modificările ulterioare, și prevederile art. 2 alin. (1) şi alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 6/2019, a fost stabilită procedura privind organizarea activităţii de verificare şi 

centralizare a proceselor-verbale utilizate pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul 

European din data de 26 mai 2019; 

6. Decizia nr. 55D/12.04.2019 privind unele măsuri pentru asigurarea ordinii publice la alegerile 

pentru membrii din Romania in Parlamentul European din 26 mai 2019; 

7. Decizia nr. 56D/12.04.2019 privind unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot prin 

intermediul urnei speciale la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 

26 mai 2019; 
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8. Decizia nr. 56D/REP/02.05.2019 privind unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot prin 

intermediul urnei speciale la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 

26 mai 2019 – în urma adoptării Deciziei Biroului Electoral Central nr. 61D/02.05.2019, s-a 

modificat și republicat procedura pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale 

la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 26 mai 2019; 

9. Decizia nr. 58D/23.04.2019 privind stabilirea dimensiunilor literelor şi cifrelor care se înscriu în 

interiorul patrulaterelor din buletinul de vot care va fi folosit la alegerile pentru membrii din 

România în Parlamentul European din anul 2019 – a fost stabilită dimensiunea literelor şi cifrelor 

care se înscriu în interiorul patrulaterelor din buletinul de vot care va fi folosit la alegerile pentru 

membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; 

10. Decizia nr. 59D/23.04.2019 privind unele măsuri pentru buna organizare a activităţii birourilor 

electorale ale secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru membrii din România în 

Parlamentul European din anul 2019; 

11. Decizia nr. 61D/02.05.2019 pentru modificarea Deciziei Biroului Electoral Central nr. 56/D/2019 

privind unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale la alegerile 

pentru membrii din România în Parlamentul European din 26 mai 2019; 

12. Decizia nr. 62D/06.05.2019 privind aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (5) lit. c) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfășurare a 

alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 – decizia stabileşte 

modelul orientativ al declaraţiei potrivit căreia alegătorul resortisant înscris în listele electorale ale 

altui stat membru al Uniunii Europene nu şi-a exercitat dreptul de vot la acelaşi scrutin în alt stat 

membru al Uniunii Europene; 

13. Decizia nr. 72D/14.05.2019 privind unele măsuri pentru desfășurarea alegerilor pentru membrii din 

România în Parlamentul European și a Referendumului naţional din 26 mai 2019 – având în vedere 

Decretul Preşedintelui României nr. 420/2019 pentru organizarea unui referendum naţional, au 

fost stabilite măsuri pentru desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul 

European și a Referendumului naţional din 26 mai 2019; 

14. Decizia nr. 73D/14.05.2019 privind unele măsuri pentru organizarea activităţii de consemnare și 

centralizare a rezultatelor votării; 

15. Decizia nr. 135D/04.06.2019 privind încetarea activităţii birourilor electorale județene, a birourilor 

electorale ale sectoarelor municipiului București, a biroului electoral pentru secţiile de votare din 

străinătate și a birourilor electorale ale secțiilor de votare. 

 

În același context, au fost adoptate și 123 de decizii în soluţionarea întâmpinărilor şi contestaţiilor: 

1. Decizia nr. 2D/07.03.2019 pentru respingerea protocolului de constituire a alianței electorale 

,,Dreapta Liberală"; 

2. Decizia nr. 3D/07.03.2019 pentru respingerea protocolului de constituire a alianței electorale 

,,Alianța 2020 USR PLUS"; 

3. Decizia nr. 4D/07.03.2019 pentru admiterea protocolului de constituire a alianței electorale 

,,Alternativa Dreaptă"; 

4. Decizia nr. 5D/07.03.2019 pentru admiterea protocolului de constituire a alianței electorale 

,,Comuniștii pentru Socialism"; 

5. Decizia nr. 6D/07.03.2019 pentru respingerea protocolului de constituire a alianței electorale 

,,Alianța Partidelor Noi"; 

6. Decizia nr. 7D/07.03.2019 pentru respingerea protocolului de constituire a alianței electorale 

,,Alianța Naționaliștilor PRM - BUN - Noua Dreaptă"; 

7. Decizia nr. 8D/07.03.2019 pentru respingerea protocolului de constituire a alianței electorale 

,Alianța PRM + PRU"; 
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8. Decizia nr. 10D/21.03.2019 privind admiterea semnului electoral al Partidului Alianța Liberalilor 

și Democraților ― ALDE, al Partidului PRO România și al Partidului Național Liberal la alegerile 

pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; 

9. Decizia nr. 11D/21.03.2019 privind respingerea semnului electoral depus de alianţa electorală 

„Alianţa PRM + PRU”, la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 

2019; 

10. Decizia nr. 12D/26.03.2019 privind admiterea acordului de desființare a protocolului de constituire 

a alianţei electorale „Comuniștii pentru Socialism”; 

11. Decizia nr. 13D/26.03.2019 privind admiterea semnului electoral al Alianței Naţionale a 

Agricultorilor (ANA), al Uniunii Democrate Maghiare din România, al alianţei electorale „Alianţa 

2020 USR PLUS", al Partidului Social Democrat, al Partidului Mișcarea Populară, precum și al 

candidatului independent Simion George Nicolae la alegerile pentru membrii din România în 

Parlamentul European din anul 2019; 

12. Decizia nr. 17D/29.03.2019 privind respingerea semnului electoral depus de alianţa electorală 

„Alternativa Dreaptă” la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 

2019; 

13. Decizia nr. 18D/29.03.2019 privind respingerea semnului electoral depus de Partidul România 

Mare la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; 

14. Decizia nr. 19D/29.03.2019 privind admiterea semnului electoral al candidatului independent 

Gregoriana Carmen Tudoran, al partidului Dreapta Liberală, al Uniunii Naţionale pentru Progresul 

României, al Partidului Națiunea Română, al Partidului Socialist Român, al Partidului Oamenilor 

Liberi, al Partidului România Unită, al Blocului Unităţii Naţionale — BUN, al candidatului 

independent Maria Mădălina Turza, al Partidului Social Democrat Independent, al Partidului 

Democraţie și Solidaritate — Demos, al candidatului independent Costea Peter, al Partidului 

Comunitar din România — PCDR, al Partidului PRODEMO, al Partidului Noua Românie și al 

Partidului Neamul Românesc la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European 

din anul 2019; 

15. Decizia nr. 20D/31.03.2019 privind respingerea ca inadmisibilă a contestației formulate de domnul 

Fierăscu Aurel împotriva desemnării doamnei Rotaru Viorica Gabriela ca președinte al Biroului 

Electoral Județean Teleorman; 

16. Decizia nr. 21D/01.04.2019 privind respingerea semnului electoral depus de Partidul România 

Noastră la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; 

17. Decizia nr. 22D/04.04.2019 privind admiterea candidaturilor propuse de Partidul Social Democrat 

la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; 

18. Decizia nr. 23D/04.04.2019 privind admiterea candidaturilor propuse de alianţa electorală „Alianţa 

2020 USR PLUS" la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; 

19. Decizia nr. 24D/04.04.2019 privind respingerea candidaturii propuse de Partidul Națiunea Română 

la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; 

20. Decizia nr. 25D/04.04.2019 privind respingerea candidaturii independente a domnului Octavian - 

Iulian Tiron la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; 

21. Decizia nr. 26D/04.04.2019 privind respingerea candidaturii propuse de Partidul Oamenilor Liberi 

- POL la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; 

22. Decizia nr. 27D/04.04.2019 privind admiterea candidaturii depuse de candidatul independent 

Gregoriana Carmen Tudoran la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 

anul 2019; 

23. Decizia nr. 28D/04.04.2019 privind admiterea candidaturilor propuse de Partidul România Unită 

la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; 
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24. Decizia nr. 29D/04.04.2019 privind respingerea candidaturii independente a doamnei Ana-Daniela 

Dobre la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; 

25. Decizia nr. 30D/04.04.2019 privind admiterea candidaturilor propuse de Partidul Naţional Liberal 

la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; 

26. Decizia nr. 31D/04.04.2019 privind admiterea candidaturilor propuse de Partidul PRO România la 

alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; 

27. Decizia nr. 32D/04.04.2019 privind admiterea candidaturilor propuse de Partidul Alianţa 

Liberalilor și Democraților — ALDE la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul 

European din anul 2019; 

28. Decizia nr. 33D/04.04.2019 privind admiterea candidaturilor propuse de Uniunea Democrată 

Maghiară din România la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 

2019; 

29. Decizia nr. 34D/04.04.2019 privind respingerea candidaturilor propuse de Partidul Democrației și 

Solidarităţii — Demos la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 

2019; 

30. Decizia nr. 35D/04.04.2019 privind admiterea candidaturilor propuse de Uniunea Naţională pentru 

Progresul României la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 

2019; 

31. Decizia nr. 36D/04.04.2019 privind admiterea candidaturilor propuse de Partidul Miscarea 

Populară la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; 

32. Decizia nr. 37D/06.04.2019 privind respingerea candidaturilor propuse de Partidul Forţa 

Pensionarilor la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; 

33. Decizia nr. 38D/06.04.2019 privind respingerea candidaturilor propuse de Partidul Comunitar din 

România - PCDR la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul; 

34. Decizia nr. 39D/06.04.2019 privind respingerea candidaturilor propuse de Partidul România Mare 

la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; 

35. Decizia nr. 40D/06.04.2019 privind respingerea candidaturii independente a doamnei Gabriela - 

Stefania Nuţ la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; 

36. Decizia nr. 41D/06.04.2019 privind respingerea candidaturii independente a domnului Ilie Rotaru 

la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; 

37. Decizia nr. 42D/06.04.2019 privind respingerea candidaturii independente a doamnei Sevastiţa 

Dumitrache la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; 

38. Decizia nr. 43D/06.04.2019 privind respingerea candidaturii independente a doamnei Luminiţa 

Velciu la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; 

39. Decizia nr. 44D/06.04.2019 privind admiterea în parte a candidaturilor propuse de Partidul 

PRODEMO la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; 

40. Decizia nr. 45D/06.04.2019 privind admiterea candidaturilor propuse de Partidul Socialist Român 

la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; 

41. Decizia nr. 46D/06.04.2019 privind admiterea candidaturilor propuse de Blocul Unităţii Naţionale 

- BUN la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; 

42. Decizia nr. 47D/06.04.2019 privind admiterea candidaturii depuse de candidatul independent 

George-Nicolae Simion la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 

2019; 

43. Decizia nr. 48D/06.04.2019 privind admiterea candidaturilor propuse de Partidul Social Democrat 

Independent la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; 

44. Decizia nr. 49D/06.04.2019 privind admiterea candidaturii depuse de candidatul independent Peter 

Costea la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; 
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45. Decizia nr. 50D/06.04.2019 privind respingerea candidaturilor propuse de Partidul Neamul 

Românesc la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; 

46. Decizia nr. 51D/06.04.2019 privind respingerea candidaturilor propuse de Partidul România 

Noastră la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; 

47. Decizia nr. 52D/06.04.2019 privind respingerea candidaturilor propuse de Partidul Noua Românie 

la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; 

48. Decizia nr. 53D/06.04.2019 privind respingerea candidaturilor propuse de Dreapta Liberală la 

alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; 

49. Decizia nr. 54D/09.04.2019 privind admiterea contestaţiei formulate de Partidul Naţional Liberal 

împotriva Deciziei nr. 1 din 05.04.2019, adoptată de Biroul Electoral Judeţean nr. 37 Timiș; 

50. Decizia nr. 57D/16.04.2019 prin care se ia act de renunţarea la candidatură a unor candidaţi propuși 

de Alianţa electorală „Alianţa 2020 USR PLUS" la alegerile pentru membrii din România în 

Parlamentul European din anul 2019; 

51. Decizia nr. 60D/23.04.2019 privind respingerea, ca nefondată, a contestaţiei formulate de Partidul 

Social Democrat - Organizația Judeţeană Teleorman împotriva Deciziei nr. 1 din 20.04.2019, 

adoptată de Biroul Electoral Judeţean nr. 36 Teleorman; 

52. Decizia nr. 63D/06.05.2019 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Pro România 

împotriva Deciziei nr. 2 din 02.05.2019, adoptată de Biroul Electoral Judeţean nr. 39 Vaslui; 

53. Decizia nr. 64D/07.05.2019 privind respingerea contestației formulate de Partidul Alianţa 

Liberalilor și Democraților, filiala Ilfov împotriva Deciziei nr. 8 din 04.05.2019, adoptată de Biroul 

Electoral Judeţean nr. 25 – Ilfov; 

54. Decizia nr. 65D/09.05.2019 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Naţional Liberal 

Dolj împotriva Deciziei nr. 7 din 04.05.2019, adoptată de Biroul Electoral Judeţean nr. 17 Dolj; 

55. Decizia nr. 66D/09.05.2019 privind respingerea contestației formulate de Partidul Mișcarea 

Populară împotriva Deciziei nr. 5 din 04.05.2019 pronunţată de Biroul Electoral Judeţean nr. 6 

Bistriţa-Năsăud; 

56. Decizia nr. 67D/10.05.2019 privind acreditarea Centrului de Sociologie Urbană și Regională - 

CURS și a Grupului de Studii Socio-Comportamentale AVANGARDE pentru efectuarea de 

sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul 

European din anul 2019; 

57. Decizia nr. 68D/13.05.2019 privind respingerea contestaţiei formulate de Blocul Unităţii Naţionale 

împotriva Deciziei nr. 10 din 09.05.2019, adoptată de Biroul Electoral nr. 42 - Sectorul 1 al 

Municipiului București; 

58. Decizia nr. 69D/13.05.2019 privind admiterea contestației formulate de Partidul Social Democrat 

- Organizaţia Judeţeană Galaţi împotriva Deciziei nr. 6 din 09.05.2019, adoptată de Biroul Electoral 

Judeţean nr. 18 Galaţi; 

59. Decizia nr. 70D/13.05.2019 privind respingerea contestației formulate de Partidul Uniunea Salvați 

România - Filiala Olt împotriva Deciziei nr. 8 din 10.05.2019 pronunţată de Biroul Electoral 

Judeţean nr. 30 Olt; 

60. Decizia nr. 71D/13.05.2019 privind respingerea contestației formulate de Partidul Naţional Liberal 

- Filiala Gorj împotriva Deciziei nr. 5 din 10.05.2019 pronunţată de Biroul Electoral Judeţean nr. 

20 Gorj; 

61. Decizia nr. 74D/15.05.2019 privind respingerea contestației formulate de Partidul Miscarea 

Populară - Filiala Judeţeană Dâmboviţa împotriva Deciziei nr. 8D din 10.05.2019 pronunţată de 

Biroul Electoral Judeţean nr. 16 Dâmboviţa; 

62. Decizia nr. 75D/15.05.2019 privind respingerea contestației formulate de Partidul Uniunea Salvaţi 

România - Filiala Judeţeană Bistrița-Năsăud împotriva Deciziei nr. 10 din 11.05.2019 pronunţată 

de Biroul Electoral Judeţean nr. 6 Bistriţa-Năsăud; 
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63. Decizia nr. 76D/15.05.2019 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Social Democrat 

- Organizația Judeţeană Dâmbovița împotriva Deciziei nr. 15D din 11.05.2019 pronunţată de Biroul 

Electoral Judeţean nr. 16 Dâmbovița; 

64. Decizia nr. 77D/15.05.2019 privind admiterea contestaţiei formulate de Alianţa electorală „Alianţa 

2020 USR PLUS” împotriva Deciziei nr. 10 din 11.05.2019 pronunţată de Biroul Electoral Judeţean 

nr. 25 Ilfov; 

65. Decizia nr. 78D/16.05.2019 privind respingerea contestației formulate de Uniunea Naţională pentru 

Progresul României împotriva procesului-verbal încheiat la data de 12.05.2019, adoptat de Biroul 

Electoral Judeţean nr. 31 Prahova; 

66. Decizia nr. 79D/16.05.2019 privind respingerea contestației formulate de Partidul Social Democrat 

- Organizaţia Judeţeană Bacău împotriva Deciziei nr. 3 din 12.05.2019, adoptată de Biroul Electoral 

Judeţean nr. 4 Bacău; 

67. Decizia nr. 80D/16.05.2019 privind admiterea contestaţiei formulate de Partidul Social Democrat 

- Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa împotriva Deciziei nr. 16D din 12.05.2019, adoptată de Biroul 

Electoral Judeţean nr. 16 Dâmboviţa; 

68. Decizia nr. 81D/17.05.2019 privind acreditarea S.C. Megatronic World Productions S.R.L. pentru 

efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile pentru membrii din România în 

Parlamentul European din anul 2019; 

69. Decizia nr. 82D/19.05.2019 privind respingerea contestației formulate de Partidul Național Liberal 

- Filiala Dolj împotriva Deciziei nr. 14 din 14.05.2019 pronunțată de Biroul Electoral Județean nr. 

17 Dolj; 

70. Decizia nr. 83D/19.05.2019 de respingere a cererii de completare formulate de Partidul Libertate, 

Unitate și Solidaritate (PLUS) - Ilfov, a Deciziei Biroului Electoral Central nr. 77D/15.05.2019 

privind admiterea contestației formulate de Alianța electorala „Alianța 2020 USR PLUS" împotriva 

Deciziei nr. 10 din 11.05.2019 pronunțată de Biroul Electoral Județean nr. 25 Ilfov; 

71. Decizia nr. 84D/19.05.2019 privind respingerea contestației formulate de Partidul PRODEMO 

împotriva Deciziei nr. 9 din 16.05.2019, adoptată de Biroul Electoral Județean nr. 40 Vâlcea; 

72. Decizia nr. 85D/19.05.2019 privind acreditarea Asociaţiei Pro Democraţia pentru efectuarea de 

sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul 

European din anul 2019; 

73. Decizia nr. 86D/20.05.2019 privind respingerea contestaţiei formulate de Uniunea Naţională pentru 

Progresul României împotriva Deciziei nr. 17 din 15.05.2019 pronunţată de Biroul Electoral 

Judeţean nr. 25 Ilfov; 

74. Decizia nr. 87D/20.05.2019 privind admiterea contestaţiei formulate de Partidul Social Democrat- 

PSD Diaspora împotriva Deciziei nr. 3D din 16.05.2019, adoptată de Biroul Electoral nr. 48 pentru 

Secţiile de Votare din Străinătate; 

75. Decizia nr. 88D/23.05.2019 privind admiterea contestaţiei formulate de alianţa electorală „Alianţa 

2020 USR-PLUS” împotriva Deciziei nr. 26 din 21.05.2019 pronunţată de Biroul Electoral 

Judeţean nr. 25 Ilfov; 

76. Decizia nr. 89D/24.05.2019 privind admiterea contestaţiei formulate de Partidul Social Democrat 

- Organizaţia Judeţeană Vâlcea împotriva Deciziei nr. 12 din 20.05.2019 pronunțată de Biroul 

Electoral Judeţean nr. 40 Vâlcea; 

77. Decizia nr. 90D/24.05.2019 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Naţional Liberal 

- Filiala Dolj împotriva Deciziei nr. 32 din 21.05.2019 pronunţată de Biroul Electoral Judeţean nr. 

17 Dolj; 

78. Decizia nr. 91D/24.05.2019 privind acreditarea Asociaţiei Pro Democraţia pentru efectuarea de 

sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul 

European din anul 2019; 



 

 

41 

 Raport privind activitatea din anul 2019 

79. Decizia nr. 92D/25.05.2019 privind respingerea contestației formulate de Partidul Social Democrat 

- Organizația Județeană Botoşani împotriva Deciziei nr. 106 din 23.05.2019 pronunțată de Biroul 

Electoral Județean nr. 7 Botoşani; 

80. Decizia nr. 93D/25.05.2019 privind respingerea contestației formulate de doamna Szabo Andrea 

Iulia împotriva Deciziei nr. 1D din 20.05.2019 pronunțată de Biroul Electoral Judetean nr. 21 

Harghita; 

81. Decizia nr. 94D/25.05.2019 privind respingerea contestației formulate de domnul Todoran Lucian 

împotriva Deciziei nr. 20 din 22.05.2019, adoptată de Biroul Electoral Județean nr. 13 Cluj; 

82. Decizia nr. 95D/25.05.2019 privind respingerea contestației formulate de Partidul Naţional Liberal 

— Filiala Olt împotriva Deciziei nr. 31 din 21.05.2019 pronunțată de Biroul Electoral Județean nr. 

30 Olt; 

83. Decizia nr. 96D/25.05.2019 privind admiterea contestației formulate de USR filiala județeană 

Vrancea împotriva Deciziei nr. 40 din 23.05.2019 pronunțată de Biroul Electoral Județean nr. 41 

Vrancea; 

84. Decizia nr. 97D/29.05.2019 privind respingerea cererii de renumărare a voturilor în secţia de votare 

nr. 935 din sectorul 5 al municipiului Bucuresti, formulată de domnul Lucian Iliescu;  

85. Decizia nr. 98D/29.05.2019 privind respingerea cererii de renumărare a voturilor în secţiile de 

votare nr. 333, 378, 379, 380, 381, 382, 383 și 384 din comuna Răucesti, jud. Neamţ, formulată de 

Filiala Judeţeană Neamţ a Partidului Naţional Liberal; 

86. Decizia nr. 99D/29.05.2019 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor, formulată de 

Partidul Alianţa Liberalilor și Democraților - Filiala judeţeană Galaţi; 

87. Decizia nr. 100D/29.05.2019 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru membrii din 

România în Parlamentul European din anul 2019, în judeţul Vaslui, formulată de domnul Marius 

Dorin Lulea; 

88. Decizia nr. 101D/29.05.2019 privind respingerea cererii de renumărare a voturilor în secţiile de 

votare din judeţul Maramureș, formulată de Partidul Miscarea Populară - Organizaţia Judeţeană 

Maramureş; 

89. Decizia nr. 102D/29.05.2019 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru membrii din 

România în Parlamentul European din anul 2019, în judeţul Harghita, formulată de domnul Marius 

Dorin Lulea; 

90. Decizia nr. 103D/29.05.2019 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru membrii din 

România în Parlamentul European din anul 2019, în județul Teleorman, formulată de domnul 

Marius Dorin Lulea; 

91. Decizia nr. 104D/29.05.2019 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru membrii din 

România în Parlamentul European din anul 2019, în judeţul Maramureș, formulată de domnul 

Marius Dorin Lulea; 

92. Decizia nr. 105D/29.05.2019 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru membrii din 

România în Parlamentul European din anul 2019, în judeţul Vrancea, formulată de domnul Marius 

Dorin Lulea; 

93. Decizia nr. 106D/29.05.2019 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru membrii din 

România în Parlamentul European din anul 2019, în Sectorul 4 al Municipiului București, 

formulată de domnul Marius Dorin Lulea; 

94. Decizia nr. 107D/29.05.2019 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru membrii din 

România în Parlamentul European din anul 2019, în sectorul 3 al Municipiului București, formulată 

de domnul Marius Dorin Lulea; 

95. Decizia nr. 108D/29.05.2019 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru membrii din 

România în Parlamentul European din anul 2019, în județul Galaţi, formulată de domnul Marius 

Dorin Lulea; 
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96. Decizia nr. 109D/29.05.2019 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru membrii din 

România în Parlamentul European din anul 2019, formulată de domnul Marius Dorin Lulea; 

97. Decizia nr. 110D/30.05.2019 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în unele secţii de 

votare din judeţul Alba, formulată de Partidul Alianţa Liberalilor și Democraților; 

98. Decizia nr. 111D/30.05.2019 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor formulate de 

Partidul Alianţa Liberalilor și Democraților - Filiala Sector 6 București; 

99. Decizia nr. 112D/30.05.2019 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor, formulata de 

Partidul Alianţa Liberalilor și Democraților - Filiala Maramureș; 

100. Decizia nr. 113D/30.05.2019 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru membrii din 

România în Parlamentul European din anul 2019, în județul Ilfov, formulată de domnul Marius 

Dorin Lulea; 

101. Decizia nr. 114D/30.05.2019 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru membrii din 

România în Parlamentul European din anul 2019, în judeţul Bistriţa-Năsăud, formulată de domnul 

Marius Dorin Lulea; 

102. Decizia nr. 115D/30.05.2019 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru membrii din 

România în Parlamentul European din anul 2019, în judeţul Prahova, formulată de domnul Marius 

Dorin Lulea; 

103. Decizia nr. 116D/30.05.2019 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru membrii din 

România în Parlamentul European din anul 2019, în judeţul Ialomiţa, formulată de domnul Marius 

Dorin Lulea; 

104. Decizia nr. 117D/30.05.2019 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru membrii din 

România în Parlamentul European din anul 2019, în judeţul Alba, formulată de domnul Marius 

Dorin Lulea; 

105. Decizia nr. 118D/30.05.2019 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru membrii din 

România în Parlamentul European din anul 2019, în județul Sibiu, formulată de domnul Marius 

Dorin Lulea; 

106. Decizia nr. 119D/30.05.2019 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru membrii din 

România în Parlamentul European din anul 2019, în judeţul Timiș, formulată de domnul Marius 

Dorin Lulea; 

107. Decizia nr. 120D/30.05.2019 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru membrii din 

România în Parlamentul European din anul 2019, în județul Buzău, formulată de domnul Marius 

Dorin Lulea; 

108. Decizia nr. 121D/30.05.2019 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru membrii din 

România în Parlamentul European din anul 2019, în judeţul Caraș-Severin, formulată de domnul 

Marius Dorin Lulea; 

109. Decizia nr. 122D/30.05.2019 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru membrii din 

România în Parlamentul European din anul 2019, în județul Vâlcea, formulată de domnul Marius 

Dorin Lulea; 

110. Decizia nr. 123D/30.05.2019 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru membrii din 

România în Parlamentul European din anul 2019, în județul Arad, formulată de domnul Marius 

Dorin Lulea; 

111. Decizia nr. 124D/30.05.2019 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru membrii din 

România în Parlamentul European din anul 2019, în județul Dolj, formulată de domnul Marius 

Dorin Lulea; 

112. Decizia nr. 125D/30.05.2019 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru membrii din 

România în Parlamentul European din anul 2019, în judeţul Botoșani, formulată de domnul Marius 

Dorin Lulea; 
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113. Decizia nr. 126D/30.05.2019 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru membrii din 

România în Parlamentul European din anul 2019, în județul Gorj, formulată de domnul Marius 

Dorin Lulea; 

114. Decizia nr. 127D/30.05.2019 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru membrii din 

România în Parlamentul European din anul 2019, în județul Giurgiu, formulată de domnul Marius 

Dorin Lulea; 

115. Decizia nr. 128D/30.05.2019 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru membrii din 

România în Parlamentul European din anul 2019, în judeţul Brăila, formulată de domnul Marius 

Dorin Lulea; 

116. Decizia nr. 129D/30.05.2019 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru membrii din 

România în Parlamentul European din anul 2019, în județul Mureș, formulată de domnul Marius 

Dorin Lulea; 

117. Decizia nr. 130D/30.05.2019 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru membrii din 

România în Parlamentul European din anul 2019, în judeţul Bacău, formulată de domnul Marius 

Dorin Lulea; 

118. Decizia nr. 131D/03.06.2019 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru membrii din 

România în Parlamentul European din anul 2019, în judeţul Satu Mare, formulată de domnul 

Marius Dorin Lulea; 

119. Decizia nr. 132D/03.06.2019 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru membrii din 

România în Parlamentul European din anul 2019, în judeţul Bihor, formulată de domnul Marius 

Dorin Lulea; 

120. Decizia nr. 133D/03.06.2019 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru membrii din 

România în Parlamentul European din anul 2019, în județul Covasna, formulată de domnul Marius 

Dorin Lulea; 

121. Decizia nr. 134D/03.06.2019 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru membrii din 

România în Parlamentul European din anul 2019, în judeţul Constanţa, formulată de domnul 

Marius Dorin Lulea; 

122. Decizia nr. 136D/04.06.2019 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru membrii din 

România în Parlamentul European din anul 2019, în judeţul Sălaj, formulată de domnul Marius 

Dorin Lulea; 

123. Decizia nr. 137D/28.06.2019 privind respingerea ca inadmisibilă a contestației formulate de 

domnul Daniel Scurtu cu privire la rezultatele alegerilor pentru membrii din România în 

Parlamentul European din data de 26 mai 2019. 

 

De asemenea, personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central constituit cu ocazia alegerilor 

membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019 și Referendumul național din 26 mai 2019 

a elaborat și alte categorii de documente, respectiv: 

 Proces-verbal nr. 1/PVC/03.03.2019 privind constituirea Biroului Electoral Central pentru alegerea 

membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019 - se declară ca fiind legal constituit 

Biroul Electoral Central, în formula completată cu preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii 

Electorale Permanente, reprezentanţii partidelor politice şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale care au membri în Parlamentul European; 

 Proces-verbal nr. 470/C/17.04.2019 privind constatarea rămânerii definitive a candidaturilor la 

alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019;  

 Proces-verbal nr. 471/C/17.04.2019 privind stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot 

a partidelor politice, alianţei electorale, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 

şi a candidaţilor independenţi care participă la alegerile pentru membrii din România în 

Parlamentul European din anul 2019 - în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (6) din Legea nr. 

33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, 
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cu modificările ulterioare, s-a procedat la stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot, a 

partidelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 

care au depus liste de candidaţi la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European 

din anul 2019, precum și a candidaților independenţi care participă la aceste alegeri; 

 Proces-verbal nr. 2/PVC/19.04.2019 cu ocazia completării Biroului Electoral Central cu 

reprezentanţii partidelor politice care nu au membri în Parlamentul European şi care participă la 

alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 - în conformitate cu 

prevederile art. 24 alin. (1), (4), (5) şi (6) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, Biroul Electoral 

Central se completează cu reprezentanţii partidelor politice care participă la alegeri şi care nu au 

membri în Parlamentul European, reprezentanţi desemnaţi în termen de două zile de la data 

rămânerii definitive a candidaturilor; 

 Proces-verbal nr. 522/C/23.04.2019 cu ocazia prezentării machetei buletinului de vot care va fi 

folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 - în 

conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2019 

privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfășurare a alegerilor pentru membrii din 

România în Parlamentul European din anul 2019, a fost prezentată macheta buletinului de vot care 

va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; 

 Proces-verbal nr. 638/C/10.05.2019 cu ocazia prezentării machetei buletinelor de vot care vor fi 

folosite la Referendumul național din 26 mai 2019 - în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare 

şi desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, 

a fost prezentată macheta buletinelor de vot care vor fi folosite la Referendumul naţional din 26 

mai 2019; 

 Proces-verbal nr. 761/C/21.05.2019 cu ocazia tragerii la sorți a competitorilor electorali care 

participă la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, în 

vederea stabilirii ordinii de ierarhizare prevăzută de art. 2 alin. (2) teza finală din Hotărârea B.E.C. 

nr. 3/2019; 

 Circulara nr. 602/C/06.05.2019 privind modul de completare a birourilor electorale ale secțiilor de 

votare – se comunică precizări cu privire la modul de completare a birourilor electorale ale secțiilor 

de votare, conform prevederilor art. 29 alin, (12) şi (13) cu referire la prevederile art. 26 alin. (3) şi 

(4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul 

European, republicată, cu modificările ulterioare; 

 Circulara nr. 696/C/16.05.2019 privind predarea documentelor după încheierea votării – se 

precizează procedura privind predarea documentelor după încheierea votării; 

 Circulara nr. 717/C/17.05.2019 privind desfășurarea votării – se comunică instrucțiuni privind 

desfășurarea votării; 

 Circulara nr. 801/C/23.05.2019 privind introducerea unei note de subsol în cuprinsul Procesului-

verbal de predare-primire referitoare la acordarea unei zile libere plătite de la locul de muncă, în 

ziua următoare datei votării, membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare și operatorilor 

de calculator - având în vedere dispoziţiile art. 16 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăsurare a alegerilor pentru membrii 

din România în Parlamentul European din anul 2019, se solicită ca, în cuprinsul Procesului-verbal 

de predare-primire a documentelor electorale, încheiat de biroul electoral judeţean/biroul electoral 

al sectorului municipiului București, după caz, si birourile electorale ale secţiilor de votare, să fie 

introdusă o notă de subsol; 

 Circulara nr. 888/C/26.05.2019 privind predarea documentelor și materialelor la Biroul Electoral 

Central - se precizează procedura privind predarea documentelor și materialelor la Biroul Electoral 

Central. 
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Cu ocazia alegerilor prezidențiale din anul 2019, au fost adoptate 5 hotărâri: 

1. Hotărârea nr. 1/H/03.09.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

birourilor electorale constituite pentru alegerea Președintelui României din anul 2019; 

2. Hotărârea nr. 2/H/26.09.2019 privind interpretarea prevederilor art. 18 alin. (3) și art. 22 alin. (3) 

din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României - având în vedere faptul că din 

interpretarea sistematică a dispoziţiilor legale rezultă că numai formaţiunile politice, ale căror 

propuneri de candidaturi au rămas definitive, au vocaţia de a-şi desemna reprezentanţi în birourile 

electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, biroul electoral 

pentru secţiile de votare din străinătate şi birourile electorale ale secţiilor de votare și constatând că 

o interpretare restrictivă a sintagmei „partide politice parlamentare care au propus candidaţi" ar 

încălca principiul egalităţii în materie electorală întrucât nu ar ţine cont de diferenţa dintre partidele 

politice parlamentare şi formaţiunile politice neparlamentare a fost stabilită interpretarea sintagmei 

„partide politice parlamentare care au propus candidaţi" prevăzută de art. 18 alin. (3) și art. 22 alin. 

(3) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României; 

3. Hotărârea nr. 3/H/03.10.2019 privind interpretarea prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 

370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României - stabilește că în situaţii justificate din punct de 

vedere obiectiv, sediile secţiilor de votare din străinătate utilizate la al doilea tur pentru alegerea 

Preşedintelui României pot fi diferite faţă de cele folosite la primul tur de scrutin, sub condiţia 

asigurării accesibilităţii şi publicității acestora; 

4. Hotărârea nr. 4/H/21.10.2019 privind interpretarea prevederilor art. 34 alin. (1) teza a II-a 

coroborate cu prevederile art. 24 alin. 1 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui 

României - în interpretarea art. 34 alin. (1) teza a II-a coroborat cu art. 24 alin. (1) din Legea nr. 

370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, materialele electorale se distribuie birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară în 

ziua premergătoare zilei votării; 

5. Hotărârea nr. 5/H/29.10.2019 privind interpretarea prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 

370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României - stabilește că art. 22 alin. (5) din Legea nr. 

370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, se interpretează ca făcând trimitere la Corpul experţilor electorali şi la prevederile art. 

15 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputatilor, precum 

şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

În același context, au fost adoptate 16 decizii în aplicarea unitară a prevederilor legii: 

1. Decizia nr. 1/D/01.09.2019 privind datele la care se consideră împlinite termenele prevăzute de 

Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, la alegerile pentru Președintele României în anul 2019 - stabilește că 

termenele pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Presedintelui României în anul 2019 

sunt cele prevăzute în Programul calendaristic aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 630/2019, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 28 august 2019; 

2. Decizia nr. 6/D/09.09.2019 privind numerotarea birourilor electorale judeţene, a birourilor 

electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi a biroului electoral pentru secţiile de votare din 

străinătate constituite pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019 - ținând cont de 

necesitatea individualizării fiecărui birou electoral judeţean, a fiecărui birou electoral al sectorului 

municipiului Bucureşti şi a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate s-a aprobat 

numerotarea birourilor electorale judeţene, a birourilor electorale ale sectoarelor municipiului 

Bucureşti şi a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate constituite pentru alegerea 

Preşedintelui României din anul 2019; 

3. Decizia nr. 7/D/09.09.2019 privind documentele pe care trebuie să le depună partidele politice, 

organizaţiile cetățenilor aparținând minorităţilor naţionale, alianțele politice, alianțele electorale și 
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candidaţii independenţi în vederea admiterii candidaturilor la alegerile pentru Preşedintele 

României din anul 2019 - în vederea înregistrării propunerii de candidatură pentru alegerea 

Preşedintelui României din anul 2019, s-au stabilit documentele pe care trebuie să le depună 

partidele politice, organizaţiile cetățenilor aparținând minorităţilor naţionale, alianțele politice, 

alianțele electorale și candidaţii independenţi, precum și termenul maxim de depunere; 

4. Decizia nr. 8/D/16.09.2019 privind aplicarea dispoziţiilor art. 23 alin. (3) din Legea nr. 370/2004 

pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare - se 

stabilește modelul declaraţiei de acceptare, formulată de persoana propusă ca reprezentant al 

formaţiunii politice în biroul electoral al secției de votare din străinătate; 

5. Rectificare la Decizia nr. 8/D/16.09.2019 privind aplicarea dispoziţiilor art. 23 alin. (3) din Legea 

nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare - având în vedere intrarea în vigoare a Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 64/2019 

privind modificarea și completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României și  

modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum și  

pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, precum și unele măsuri 

pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019, 

s-a stabilit că în cuprinsul Deciziei nr. 8/D/16.09.2019, trimiterile către art. 23 alin. (3) din Legea 

nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare se vor citi ca fiind făcute către art. 23 alin. (4) din aceeaşi lege; 

6. Decizia nr. 9/D/19.09.2019 privind termenele prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului     

nr. 64/2019 privind modificarea și completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui 

României și modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, 

precum și pentru organizarea și funcționarea Autorităţii Electorale Permanente, precum și unele 

măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Președintele României din anul 

2019 – au fost stabilite termenele pentru realizarea acţiunilor necesare pentru organizarea secţiilor 

de votare în străinătate la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019, prevăzute de 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2019; 

7. Decizia nr. 32/D/27.09.2019 privind aplicarea prevederilor art. 17 alin. (1) lit. c) teza întâi din 

Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României - s-a decis că la prima etapă a tragerii 

la sorţi pentru stabilirea ordinii pe buletinul de vot pentru alegerea Preşedintelui României din anul 

2019 vor participa candidaţii propuşi de formaţiunile politice care deţin calitatea de partid politic 

parlamentar la momentul respectiv; 

8. Decizia nr. 33/D/28.09.2019 privind aplicarea prevederilor art. 18 alin. (3), art. 20 alin. (2) si art. 

22 alin. (3) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României – stabilește faptul că în 

aplicarea prevederilor art. 18 alin. (3), art. 20 alin. (2) şi art. 22 alin. (3) din Legea nr. 370/2004 

pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

calitatea de partid politic parlamentar trebuie îndeplinită la momentul completării birourilor 

electorale judeţene, a birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a biroului 

electoral pentru secţiile de votare din străinătate si a birourilor electorale ale secțiilor de votare; 

9. Decizia nr. 54/D/16.10.2019 privind organizarea activității de consemnare, verificare şi centralizare 

a rezultatelor alegerilor pentru Președintele României în anul 2019 - a fost stabilită procedura 

privind organizarea activității de consemnare, verificare şi centralizare a rezultatelor alegerilor 

pentru Președintele României în anul 2019; 

10. Decizia nr. 55/D/18.10.2019 privind rectificarea și lămurirea Deciziei nr. 54/D/16.10.2019 privind 

organizarea activităţii de consemnare, verificare şi centralizare a rezultatelor alegerilor pentru 

Președintele României în anul 2019 - a fost rectificat alineatul (2) al articolului 4 din Decizia nr. 

54/D/16.10.2019 privind organizarea activităţii de consemnare, verificare şi centralizare a 

rezultatelor alegerilor pentru Preşedintele României în anul 2019 și lămurit alineatul (2) al 

articolului 12 din aceeași decizie; 
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11. Decizia nr. 56/D/18.10.2019 privind unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot prin 

intermediul urnei speciale la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019 - a fost stabilită 

procedura privind exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale la alegerile pentru 

Preşedintele României din anul 2019; 

12. Decizia nr. 77/D/31.10.2019 privind aplicarea prevederilor art. VI alin. (3) și (6) din Ordonanţa de 

urgență a Guvernului nr. 64/2019 privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru 

alegerea Preşedintelui României şi modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a 

Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 

Permanente, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru 

Preşedintele României din anul 2019 - în aplicarea prevederilor art. VI alin. (3) și (6) din Ordonanţa 

de urgență a Guvernului nr. 64/2019, s-a stabilit că membrii Biroului Electoral Central şi 

personalul tehnic auxiliar cu atribuţii în materia centralizării electronice a rezultatelor votării, 

desemnat de Institutul Naţional de Statistică şi Autoritatea Electorală Permanentă au acces, spre 

vizualizare în timp real, la duplicatele bazelor de date ale Sistemului informatic de monitorizare a 

prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal (SIMPV) şi ale Sistemului informatic de centralizare 

a proceselor-verbale (SICPV), precum şi la logurile maşinilor de pe care funcţionează acestea, pe 

staţiile de lucru care funcţionează la sediul Biroului Electoral Central în cadrul staţiei de prelucrare 

şi centralizare a rezultatelor. Totodată a fost stabilită procedura prin care formaţiunea politică care 

participă la alegeri sau candidatul independent, după caz, pot desemna un expert în tehnologia 

informaţiei conform art. VI alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2019; 

13. Decizia nr. 84/D/04.11.2019 privind aplicarea prevederilor art. VII din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 64/2019 privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea 

Preşedintelui României şi modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, 

precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele 

României din anul 2019 - stabilește că după încheierea votării, reprezentanţii formaţiunilor politice 

în birourile electorale ale secţiilor de votare pot realiza în secţia de votare, prin orice mijloace, 

inclusiv prin fotografiere sau filmare, pe cheltuiala lor, copii ale listelor electorale suplimentare 

utilizate în procesul de votare; 

14. Decizia nr. 95/D/08.11.2019 privind aplicarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 370/2004 pentru 

alegerea Președintelui României, precum și ale art. 89 alin. (2) lit. e) și alin. (11) din Legea                

nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaţilor, precum și pentru organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente - s-a decis că la toate operaţiunile efectuate de 

birourile electorale ale secţiilor de votare pot asista delegaţi ai formaţiunilor politice, care participă 

la alegeri şi nu au reprezentanţi în birourile electorale ale secţiilor de votare; 

15. Decizia nr. 109/D/15.11.2019 privind procedura de înlocuire a membrilor birourilor electorale ale 

secţiilor de votare din străinătate și de completare a acestor birouri electorale la al doilea tur de 

scrutin pentru alegerea Președintelui României din anul 2019 - a fost stabilită procedura de 

înlocuire a membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate și de completare a 

acestor birouri electorale la al doilea tur de scrutin pentru alegerea Președintelui României din anul 

2019; 

16. Decizia nr. 110/D/18.11.2019 privind aplicarea prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 64/2019 privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea 

Preşedintelui României şi modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, 

precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele 

României din anul 2019 - a fost stabilită procedura prin care pot fi tipărite, prin grija misiunilor 

diplomatice și oficiilor consulare, buletinele de vot care nu pot fi transmise în termen util înaintea 

primei zile a votării în străinătate. 

 



 

 

48 

 Autoritatea Electorală Permanentă 

Cu ocazia alegerilor prezidențiale din anul 2019, au fost adoptate 95 de decizii în soluţionarea 

întâmpinărilor şi contestaţiilor, după cum urmează: 

1. Decizia nr. 2/D/03.09.2019 pentru admiterea protocolului de constituire a alianței electorale 

,,Mișcarea Națională Română"; 

2. Decizia nr. 3/D/03.09.2019 pentru admiterea protocolului de constituire a alianței electorale 

,,Alianța UN OM"; 

3. Decizia nr. 4/D/03.09.2019 pentru admiterea protocolului de constituire a alianței electorale 

,,Alianța USR PLUS"; 

4. Decizia nr. 5/D/03.09.2019 pentru admiterea protocolului de constituire a alianței electorale 

,,ALIANȚA NAȚIONALIȘTILOR"; 

5. Decizia nr. 27/D/24.09.2019 privind sesizarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, 

București, în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârșirii unor posibile infracțiuni de 

falsuri în înscrisuri privind unele liste de susținători;  

6. Decizia nr. 34/D/02.10.2019 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Naţional Liberal 

- Diaspora împotriva procesului-verbal din data de 30.09.2019, incheiat de Biroul Electoral nr. 48 

pentru Secţiile de Votare din Străinătate;  

7. Decizia nr. 35/D/02.10.2019 privind admiterea contestației formulate de Partidul Noua Românie 

împotriva Deciziei nr. 3/D/01.10.2019 a Biroului Electoral nr. 43 Sectorul 2 al Municipiului 

București; 

8. Decizia nr. 36/D/03.10.2019 privind respingerea contestaţiei formulate de Dreapta Liberală 

împotriva procesului-verbal din data de 01.10.2019, încheiat de Biroul Electoral Judeţean nr. 25 

Ilfov; 

9. Decizia nr. 37/D/03.10.2019 privind respingerea contestaţiei formulate de Dreapta Liberală 

împotriva procesului-verbal din data de 30.09.2019, încheiat de Biroul Electoral nr. 42 - Sectorul 

1 al Municipiului Bucureşti;  

10. Decizia nr. 38/D/03.10.2019 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Alternativa 

pentru Demnitate Națională împotriva Procesului-verbal nr. 37/01.10.2019 al Biroului Electoral 

Judeţean nr. 30 Olt; 

11. Decizia nr. 39/D/03.10.2019 privind respingerea contestaţiilor formulate de Partidul Naţional 

Liberal — Filiala Călăraşi și Partidul Mișcarea Populară — Filiala Călăraşi împotriva procesului-

verbal din data de 01.10.2019, încheiat de Biroul Electoral Judeţean nr. 12 Călăraşi;  

12. Decizia nr. 40/D/03.10.2019 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Alternativa 

pentru Demnitate Națională împotriva Procesului-verbal nr. 4/01.10.2019 al Biroului Electoral 

nr.44 - Sector 3 al Municipiului Bucureşti; 

13. Decizia nr. 41/D/03.10.2019 privind respingerea contestaţiei formulate de Dreapta Liberală 

împotriva procesului-verbal din data de 01.10.2019, încheiat de Biroul Electoral Judeţean nr. 5 

Bihor; 

14. Decizia nr. 42/D/03.10.2019 privind respingerea contestaţiei formulate de Dreapta Liberală 

împotriva procesului-verbal din data de 01.10.2019, încheiat de Biroul Electoral Judeţean nr. 38 

Tulcea;  

15. Decizia nr. 43/D/03.10.2019 privind respingerea contestaţiei formulate de Dreapta Liberală 

împotriva procesului-verbal din data de 01.10.2019, încheiat de Biroul Electoral Judeţean nr. 2 

Arad; 

16. Decizia nr. 44/D/03.10.2019 privind respingerea contestaţiei formulate de Dreapta Liberală 

împotriva procesului-verbal din data de 01.10.2019, încheiat de Biroul Electoral Judeţean nr. 3 

Argeş;  
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17. Decizia nr. 45/D/03.10.2019 privind respingerea contestaţiei formulate de Dreapta Liberală 

împotriva procesului-verbal din data de 01.10.2019, încheiat de Biroul Electoral Judeţean nr. 23 

Ialomiţa; 

18. Decizia nr. 46/D/03.10.2019 privind respingerea contestaţiei formulate de Dreapta Liberală 

împotriva procesului-verbal din data de 01.10.2019, încheiat de Biroul Electoral Judeţean nr. 24 

Iași; 

19. Decizia nr. 47/D/03.10.2019 privind respingerea contestaţiei formulate de Dreapta Liberală 

împotriva procesului-verbal din data de 01.10.2019, încheiat de Biroul Electoral Judeţean nr. 31 

Prahova;  

20. Decizia nr. 48/D/03.10.2019 privind admiterea contestaţiei formulate de Partidul Națiunea Română 

împotriva Deciziei nr. 2/01.10.2019 şi a Procesului-verbal nr. 5/01.10.2019, adoptate de Biroul 

Electoral Judeţean nr. 39 Vaslui;  

21. Decizia nr. 49/D/03.10.2019 privind respingerea contestaţiei formulate de domnul Georgian 

Prisecaru împotriva Deciziei nr. 2/01.10.2019 şi a Procesului-verbal nr. 5/01.10.2019, adoptate de 

Biroul Electoral Judeţean nr. 39 Vaslui;  

22. Decizia nr. 50/D/03.10.2019 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Naţional Liberal 

- Diaspora împotriva procesului-verbal nr. 5 din data de 01.10.2019, încheiat de Biroul Electoral 

nr. 48 pentru Secțiile de Votare din Străinătate;  

23. Decizia nr. 51/D/03.10.2019 privind respingerea contestaţiei formulate de Dreapta Liberală 

împotriva procesului-verbal din data de 01.10.2019, încheiat de Biroul Electoral Judeţean nr. 36 

Teleorman; 

24. Decizia nr. 52/D/07.10.2019 privind respingerea contestației formulate de Partidul Neamul 

Românesc împotriva Procesului-verbal nr. 45 din data de 01.10.2019, încheiat de Biroul Electoral 

nr. 45 - Sectorul 4 al Municipiului București;  

25. Decizia nr. 53/D/14.10.2019 privind admiterea contestaţiei formulate de domnul Nicolas Daniel, 

primarul orașului Odobești, Judeţul Vrancea împotriva Deciziei nr. 2 din 11.10.2019, adoptată de 

Biroul Electoral Judeţean nr. 41 Vrancea; 

26. Decizia nr. 57/D/18.10.2019 privind respingerea contestaţiei formulate de domnul Dan Pușcaș 

împotriva Deciziei nr. 1 din 14.10.2019, adoptată de Biroul Electoral Judeţean nr. 13 Cluj; 

27. Decizia nr. 58/D/21.10.2019 privind acreditarea S.C. CENTRUL DE SOCIOLOGIE URBANĂ ȘI 

REGIONALĂ - CURS S.R.L. pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieșirea de la urne la 

alegerile pentru Președintele României din anul 2019; 

28. Decizia nr. 59/D/21.10.2019 privind acreditarea S.C. INSTITUTUL ROMÂN PENTRU 

EVALUARE ȘI STRATEGIE — (I.R.E.S.) S.R.L. pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieșirea 

de la urne la alegerile pentru Președintele României din anul 2019;  

29. Decizia nr. 60/D/21.10.2019 privind acreditarea S.C. GRUPUL DE STUDII SOCIO- 

COMPORTAMENTALE AVANGARDE S.R.L. pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieșirea 

de la urne la alegerile pentru Președintele României din anul 2019; 

30. Decizia nr. 61/D/21.10.2019 privind admiterea contestaţiei formulate de Partidul Libertate, Unitate 

și Solidaritate (PLUS) — Filiala Judeţeană Cluj împotriva Deciziei nr. 6 din 17.10.2019 a Biroului 

Electoral Judeţean nr. 13 Cluj; 

31. Decizia nr. 62/D/21.10.2019 privind admiterea contestaţiei formulate de Partidul Libertate, Unitate 

și Solidaritate (PLUS) — Filiala Judeţeană Cluj impotriva Deciziei nr. 4 din 17.10.2019 a Biroului 

Electoral Judeţean nr. 13 Cluj;  

32. Decizia nr. 63/D/21.10.2019 privind respingerea contestaţiei formulate de domnul Todiroae Ioan 

împotriva Deciziei nr. 3 din 15.10.2019 a Biroului Electoral Judeţean nr. 29 Neamț;  
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33. Decizia nr. 64/D/23.10.2019 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Uniunea Salvaţi 

România — Filiala Judeţeană Vaslui împotriva Deciziei nr. 3 din 18.10.2019, adoptată de Biroul 

Electoral Judeţean nr. 39 Vaslui; 

34. Decizia nr. 65/D/23.10.2019 privind respingerea contestaţiei formulate de Alianţa USR-PLUS 

împotriva Deciziei nr. 2 din 18.10.2019, adoptată de Biroul Electoral Judeţean nr. 26 Maramureş; 

35. Decizia nr. 66/D/23.10.2019 privind respingerea contestațţiei formulate de Partidul Social 

Democrat — Organizația Judeţeană Vaslui împotriva Deciziei nr. 3 din 18.10.2019, adoptată de 

Biroul Electoral Judeţean nr. 39 Vaslui; 

36. Decizia nr. 67/D/25.10.2019 privind respingerea contestaţiei formulate de domnul Todiroae Ioan 

împotriva Deciziei nr. 5 din 23.10.2019 a Biroului Electoral Judeţean nr. 29 Neamţ;  

37. Decizia nr. 68/D/25.10.2019 privind admiterea contestaţiei formulate de PSD - Organizația 

Judeţeană Bistriţa-Năsăud împotriva Deciziei nr. 1 din 21.10.2019, adoptată de Biroul Electoral 

Judeţean nr. 6 Bistriţa-Năsăud; 

38. Decizia nr. 69/D/25.10.2019 privind respingerea contestației formulate de domnul Mihai 

Maralescu, primarul comunei Turnu Ruieni, județul Caraș-Severin împotriva Deciziei nr. 1 din 

21.10.2019 a Biroului Electoral Judeţean nr. 11 Caraș-Severin;  

39. Decizia nr. 70/D/29.10.2019 privind respingerea contestației formulate de Partidul Social 

Democrat - Organizaţia Judeţeană Bacău împotriva Deciziei nr. 4 din 25.10.2019 a Biroului 

Electoral Judeţean nr. 4 Bacău; 

40. Decizia nr. 71/D/29.10.2019 privind admiterea contestaţiei formulate de Partidul Alternativa 

Pentru Demnitate Naţională împotriva Deciziei nr. 3 din 27.10.2019, adoptată de Biroul Electoral 

nr. 45 - Sectorul 4 al Municipiului București;  

41. Decizia nr. 72/D/31.10.2019 privind admiterea contestaţiilor formulate de Partidul Uniunea Salvaţi 

România — Filiala Locală Sector 1 București și respectiv de Alianța USR PLUS împotriva Deciziei 

nr. 11D din 27.10.2019, adoptată de Biroul Electoral nr. 42 — Sectorul 1 al Municipiului București; 

42. Decizia nr. 73/D/31.10.2019 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Social 

Democrat împotriva Deciziei nr. 8 din 28.10.2019, adoptată de Biroul Electoral Judeţean nr. 37 

Timiș; 

43. Decizia nr. 74/D/31.10.2019 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Național Liberal 

— Filiala Sibiu împotriva Deciziei nr. 6 din 27.10.2019, adoptată de Biroul Electoral Judeţean nr. 

34 Sibiu;  

44. Decizia nr. 75/D/31.10.2019 privind respingerea contestației formulate de Partidul Naţional Liberal 

— Filiala Sibiu împotriva Deciziei nr. 7 din 27.10.2019, adoptată de Biroul Electoral Judeţean nr. 

34 Sibiu; 

45. Decizia nr. 76/D/31.10.2019 privind admiterea contestaţiei formulate de Partidul Uniunea Salvaţi 

România — Filiala Judeţeană Sibiu împotriva Deciziei nr. 9 din 27.10.2019, adoptată de Biroul 

Electoral Judeţean nr. 34 Sibiu;  

46. Decizia nr. 78/D/04.11.2019 privind admiterea contestației formulate de Partidul Social Democrat 

— Organizaţia Sector 6, București impotriva Deciziei nr. 13 din 30.10.2019, adoptată de Biroul 

Electoral nr. 47 — Sectorul 6 al Municipiului București;  

47. Decizia nr. 79/D/04.11.2019 privind respingerea contestației formulate de Partidul Naţional Liberal 

— Filiala Sector 4 București împotriva Deciziei nr. 4 din 30.10.2019, adoptată de Biroul Electoral 

nr. 45. Sectorul 4 al Municipiului București; 

48. Decizia nr. 80/D/04.11.2019 privind respingerea ca inadmisibilă a contestației formulate de domnul 

Mușat Tudorel împotriva Deciziei nr. 13 din 30.10.2019, adoptată de Biroul Electoral Judeţean nr. 

36 Teleorman; 
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49. Decizia nr. 81/D/04.11.2019 privind respingerea contestației formulate de PSD - Organizaţia 

Judeţeană Bistriţa-Năsăud, împotriva Deciziei nr. 3 din 01.11.2019 a Biroului Electoral Judeţean 

nr. 6 Bistriţa-Năsăud; 

50. Decizia nr. 82/D/04.11.2019 privind respingerea contestației formulate de Partidul Național Liberal 

împotriva Deciziei nr. 12 din 30.10.2019, adoptată de Biroul Electoral nr. 42 - Sectorul 1 al 

Municipiului București;  

51. Decizia nr. 83/D/04.11.2019 privind admiterea contestaţiei formulate de Partidul Social Democrat 

împotriva Deciziei nr. 17 din 02.11.2019, adoptată de Biroul Electoral Judeţean nr. 18 Galaţi; 

52. Decizia nr. 85/D/04.11.2019 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Social 

Democrat — Organizaţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud împotriva Deciziei nr. 4 din 01.11.2019 a 

Biroului Electoral Judeţean nr. 6 Bistriţa-Năsăud;  

53. Decizia nr. 86/D/06.11.2019 privind admiterea contestaţiei formulate de Filiala Judeţeană USR 

Cluj împotriva Deciziei nr. 25 din 31.10.2019, adoptată de Biroul Electoral Judeţean nr. 13 Cluj; 

54. Decizia nr. 87/D/06.11.2019 privind respingerea contestaţiilor formulate de Partidul Social 

Democrat, Organizaţia Sector 4 şi Partidul Naţiunea Română împotriva Deciziei nr. 6 din 

03.11.2019, adoptată de Biroul Electoral nr. 45 — Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti;  

55. Decizia nr. 88/D/06.11.2019 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Naţional Liberal 

— Filiala Brăila împotriva Deciziei nr. 4 din 03.11.2019, adoptată de Biroul Electoral Judeţean nr. 

9 Brăila; 

56. Decizia nr. 89/D/06.11.2019 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Social 

Democrat — Organizaţia Judeţeană Arad împotriva Deciziei nr. 7 din 01.11.2019, adoptată de 

Biroul Electoral Judeţean nr. 2 Arad;  

57. Decizia nr. 90/D/06.11.2019 privind respingerea contestaţiei formulate de Organizaţia PSD Sector 

1 împotriva Deciziei nr. 16 din 03.11.2019, adoptată de Biroul Electoral Nr. 42 — Sectorul 1 al 

Municipiului Bucureşti; 

58. Decizia nr. 91/D/07.11.2019 privind respingerea contestaţiei formulate de USR — Filiala Locală 

Vulcan împotriva Deciziei nr. 11 din 04.11.2019, adoptată de Biroul Electoral Judeţean nr. 22 

Hunedoara; 

59. Decizia nr. 92/D/07.11.2019 privind respingerea contestației formulate de Partidul Pro România, 

Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa împotriva Deciziei nr. 22 din 05.11.2019, adoptată de Biroul 

Electoral Judeţean nr. 16 Dâmbovița; 

60. Decizia nr. 93/D/07.11.2019 privind admiterea contestaţiei formulate de Partidul Uniunea Salvaţi 

România — Filiala Judeţeană Ilfov împotriva Deciziei nr. 15 din 04.11.2019, adoptată de Biroul 

Electoral Judeţean nr. 25 Ilfov;  

61. Decizia nr. 94/D/07.11.2019 privind respingerea contestaţiei formulate de Alianţa USR PLUS 

împotriva Deciziei nr. 5 din 04.11.2019, adoptată de Biroul Electoral Judeţean nr. 17 Dolj; 

62. Decizia nr. 96/D/08.11.2019 privind respingerea ca inadmisibilă a contestaţiei formulate de 

Partidul Alternativa pentru Demnitate Naţională impotriva Deciziilor nr. 6 din 04.11.2019 şi nr. 8 

din 04.11.2019 adoptate de Biroul Electoral nr. 46 - Sectorul 5 al Municipiului București;  

63. Decizia nr. 97/D/08.11.2019 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Naţional Liberal 

— Filiala Vrancea împotriva Deciziei nr. 25 din 06.11.2019, adoptată de Biroul Electoral Judeţean 

nr. 41 Vrancea; 

64. Decizia nr. 98/D/08.11.2019 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Naţional Liberal 

— Filiala Vrancea împotriva Deciziei nr. 23 din 05.11.2019, adoptată de Biroul Electoral Judeţean 

nr. 41 Vrancea;  

65. Decizia nr. 99/D/08.11.2019 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Social 

Democrat — Organizaţia Municipală Galaţi împotriva Deciziei nr. 24 din 06.11.2019, adoptată de 

Biroul Electoral Judeţean nr. 18 Galaţi;  
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66. Decizia nr. 100/D/08.11.2019 privind respingerea contestației formulate de Partidul Naţional 

Liberal împotriva Deciziei nr. 14 din 05.11.2019, adoptată de Biroul Electoral Judeţean nr. 6 

Bistriţa-Năsăud; 

67. Decizia nr. 101/D/09.11.2019 privind acreditarea ASOCIAȚIEI PRO DEMOCRAȚIA pentru 

efectuarea de sondaje de opinie la iesirea de la urne la alegerile pentru Președintele României din 

anul 2019; 

68. Decizia nr. 102/D/12.11.2019 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Naţional 

Liberal împotriva Procesului - Verbal privind centralizarea voturilor pentru alegerea Presedintelui 

României din data de 10 noiembrie 2019 încheiat de Biroul Electoral Judeţean nr. 6 Bistriţa-

Năsăud;  

69. Decizia nr. 103/D/12.11.2019 privind respingerea ca inadmisibile a contestaţiilor formulate de 

domnul Voicu Mihai Cătălin și domnul Boerașu Cristian Valentin împotriva Deciziei nr. 43 din 

10.11.2019 a Biroului Electoral Judeţean nr. 36 Teleorman; 

70. Decizia nr. 104/D/13.11.2019 privind respingerea contestației formulate de Partidul Național 

Liberal — Filiala Gorj împotriva Deciziei nr. 16 din 09.11.2019 a Biroului Electoral Județean nr. 

20 Gorj; 

71. Decizia nr. 105/D/13.11.2019 privind respingerea ca inadmisibila a contestației formulate de 

domnul Pârvan Bogdan Florian împotriva Deciziei nr. 21/D din 10.11.2019 a Biroului Electoral nr. 

42 — Sectorul 1 al Municipiului București; 

72. Decizia nr. 107/D/15.11.2019 privind respingerea ca inadmisibilă a contestației formulate de 

doamna Alice Rusiecki împotriva Deciziei nr. 172 din 12.11.2019 a Biroului Electoral Judeţean nr. 

25 Ilfov; 

73. Decizia nr. 108/D/15.11.2019 privind respingerea ca inadmisibilă a contestației formulate de 

domnul Zanfir Valentin Bogdan Alexandru împotriva Deciziei nr. 150 din 11.11.2019 a Biroului 

Electoral Judeţean nr. 19 Giurgiu;  

74. Decizia nr. 111/D/18.11.2019 privind respingerea ca inadmisibilă a contestației formulate de 

doamna Daniela Popescu împotriva Deciziei nr. 170 din 12.11.2019 a Biroului Electoral Judeţean 

nr. 25 Ilfov; 

75. Decizia nr. 112/D/18.11.2019 privind respingerea ca inadmisibilă a contestației formulate de 

domnul Ștefan Sorocolet împotriva Deciziei nr. 47 din 13.11.2019 a Biroului Electoral Judeţean 

nr. 18 Galați; 

76. Decizia nr. 113/D/18.11.2019 privind respingerea ca inadmisibilă a contestaţiei formulate de 

doamna Elena Gavrilă împotriva Deciziei nr. 47 din 13.11.2019 a Biroului Electoral Judeţean nr. 

18 Galaţi; 

77. Decizia nr. 114/D/20.11.2019 privind respingerea ca inadmisibilă a contestaţiei formulate de 

Alianța USR - PLUS împotriva Adresei nr. 181 din 15.11.2019 a Biroului Electoral Judeţean nr. 

19 Giurgiu;  

78. Decizia nr. 115/D/20.11.2019 privind admiterea contestației formulate de Partidul Naţional Liberal 

— Filiala Dolj împotriva Deciziei nr. 9 din 15.11.2019 a Biroului Electoral Judeţean nr. 17 Dolj; 

79. Decizia nr. 116/D/20.11.2019 privind respingerea ca inadmisibilă a plângerii Partidului Naţional 

Liberal; 

80. Decizia nr. 117/D/20.11.2019 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Social 

Democrat — Organizaţia Judeţeană Hunedoara impotriva Deciziei nr. 74 din 18.11.2019, adoptată 

de Biroul Electoral Judeţean nr. 22 Hunedoara;  

81. Decizia nr. 118/D/22.11.2019 privind respingerea ca inadmisibilă a contestației formulate de Stoian 

Simona împotriva Deciziei nr. 13 din 21.11.2019 a Biroului Electoral Judeţean nr. 17 Dolj; 
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82. Decizia nr. 119/D/22.11.2019 privind respingerea contestației formulate de Partidul Social 

Democrat - Organizaţia Judeţeană Vrancea împotriva Deciziei nr. 40 din 20.11.2019, adoptată de 

Biroul Electoral Judeţean nr. 41 Vrancea;  

83. Decizia nr. 120/D/22.11.2019 privind admiterea contestaţiei formulate de Partidul Naţional Liberal 

— Filiala Iași împotriva Deciziei nr. 83 din 20.11.2019, adoptată de Biroul Electoral Judeţean nr. 

24 Iași; 

84. Decizia nr. 121/D/22.11.2019 privind respingerea contestației formulate de Partidul Social 

Democrat - Organizaţia Judeţeană Vrancea împotriva Deciziei nr. 41 din 20.11.2019, adoptată de 

Biroul Electoral Judeţean nr. 41 Vrancea;  

85. Decizia nr. 122/D/22.11.2019 privind respingerea ca inadmisibilă a contestaţiei formulate de 

Giurcă Elena împotriva Deciziei nr. 13 din 21.11.2019 a Biroului Electoral Judeţean nr. 17 Dolj; 

86. Decizia nr. 123/D/22.11.2019 privind admiterea contestaţiei formulate de Partidul Naţional Liberal 

— Filiala Iași împotriva Deciziei nr. 84 din 20.11.2019, adoptată de Biroul Electoral Judeţean nr.24 

Iași; 

87. Decizia nr. 124/D/22.11.2019 privind respingerea contestaţiei formulate de Todiroae Ioan 

împotriva Deciziei nr. 29 din 19.11.2019 a Biroului Electoral Judeţean nr. 29 Neamţ;  

88. Decizia nr. 125/D/23.11.2019 privind admiterea contestaţiei formulate de Partidul Social Democrat 

împotriva Deciziei nr. 12 din 21.11.2019, adoptată de Biroul Electoral Judeţean nr. 17 Dolj; 

89. Decizia nr. 126/D/23.11.2019 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Naţional 

Liberal — Filiala Hunedoara împotriva Deciziei nr. 81 din 22.11.2019, adoptată de Biroul Electoral 

Judeţean nr. 22 Hunedoara; 

90. Decizia nr. 127/D/23.11.2019 privind respingerea ca inadmisibilă a plângerii Partidului Social 

Democrat; 

91. Decizia nr. 128/D/23.11.2019 privind admiterea contestaţiei formulate de Partidul Naţional Liberal 

— Filiala Prahova împotriva Deciziei nr. 37 din 22.11.2019, adoptată de Biroul Electoral Judeţean 

nr. 31 Prahova; 

92. Decizia nr. 129/D/24.11.2019 privind admiterea plângerii Partidului Naţional Liberal — Filiala 

Sector 4; 

93. Decizia nr. 130/D/24.11.2019 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Social 

Democrat — Organizaţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud împotriva Deciziei nr. 23 din 24.11.2019, 

adoptată de Biroul Electoral Judeţean nr. 6 Bistriţa-Năsăud; 

94. Decizia nr. 131/D/24.11.2019 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Social 

Democrat — Organizația Județeană Timiș împotriva Deciziei nr. 24 din 23.11.2019, adoptată de 

Biroul Electoral Judeţean nr. 37 Timiș; 

95. Decizia nr. 132/D/26.11.2019 privind respingerea ca inadmisibilă a contestației formulate de 

domnul Gheorghe Nicolae împotriva Deciziei nr. 39 din 25.11.2019 a Biroului Electoral Judeţean 

nr. 40 Vâlcea. 

 

De asemenea, prezentăm o serie de documente elaborate de personalul tehnic auxiliar al Biroului 

Electoral Central constituit cu ocazia alegerilor pentru Președintele României din anul 2019: 

 Proces-verbal nr. 1/PVC/01.09.2019 privind constituirea Biroului Electoral Central pentru alegerea 

Președintelui României din anul 2019 - se declară ca fiind legal constituit Biroul Electoral Central, 

în formula completată cu președintele și vicepreședinții Autorității Electorale Permanente, precum 

și cu reprezentanții partidelor politice parlamentare; 

 Proces-verbal nr. 296/C/27.09.2019 privind constatarea rămânerii definitive a candidaturilor și a 

semnelor electorale la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 – se constată rămânerea 

definitivă a candidaturilor și a semnelor electorale depuse de partidele politice, alianțele electorale, 

organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți; 
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 Proces-verbal nr. 299/C/28.09.2019 privind stabilirea ordinii de înscriere în buletinul de vot a 

candidaților formațiunilor politice și a candidaților independenți, precum și a semnelor electorale 

ale acestora, la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 - în conformitate cu 

prevederile art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  s-a procedat la stabilirea ordinii de înscriere 

în buletinul de vot a candidaţilor formaţiunilor politice şi a candidaţilor independenţi, precum şi a 

semnelor electorale ale acestora, la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019; 

 Proces-verbal nr. 312/C/BEC/P/28.09.2019 încheiat astăzi, 28.09.2019, ora 14.00 cu ocazia 

prezentării machetelor buletinului de vot prin corespondență care va fi folosit Ia alegerile pentru 

Președintele României din anul 2019 - în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) din Legea nr, 

288/2015 privind votul prin corespondentă, precum şi modificarea și completarea Legii nr. 

208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaților, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, au fost 

prezentate, membrilor Biroului Electoral Central, machetele buletinului de vot prin corespondenţă 

care va fi folosit la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019; 

 Proces-verbal nr. 2/PVC/30.09.2019 privind completarea Biroului Electoral Central cu 

reprezentanții formațiunilor politice care nu sunt reprezentate în Parlament și au propus candidaţi 

la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019 - în conformitate cu prevederile art. 16 

alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, Biroul Electoral Central se completează cu reprezentanţii 

formaţiunilor politice care nu sunt reprezentate în Parlament şi au propus candidaţi, reprezentanţi 

desemnaţi în termen de 48 de ore de la data rămânerii definitive a candidaturilor. 

 Proces-verbal nr. 467/C/21.10.2019 cu ocazia prezentării machetelor buletinelor de vot care vor fi 

utilizate în secțiile de votare din ţară și din străinătate la alegerile pentru Președintele României din 

anul 2019 - în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea 

Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au fost prezentate, 

membrilor Biroului Electoral Central, macheta buletinului de vot care va fi utilizat în secţiile de 

votare din ţară şi macheta buletinului de vot care va fi utilizat în secţiile de votare din străinătate la 

alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019; 

 Proces-verbal nr. 889/C/15.11.2019 cu ocazia prezentării machetelor buletinelor de vot care vor fi 

utilizate la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, în secțiile de votare din țară și din 

străinătate, Ia al doilea tur de scrutin - în conformitate cu prevederile art. 1 alin.(4) şi art. 32 alin. 

(3) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, au fost prezentate, membrilor Biroului Electoral Central, machetele 

buletinelor de vot care vor fi utilizate la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019, in 

secţiile de votare din ţară şi din străinătate, la al doilea tur de scrutin. 

 Adresa nr. 301/C/28.09.2019 referitoare la Procesul-Verbal nr.296/C/BEC/P/27.09.2019 privind 

constatarea rămânerii definitive a candidaturilor și a semnelor electorale la alegerile pentru 

Președintele României din anul 2019; 

 Adresa nr. 320/C/30.09.2019 privind completarea birourilor electorale județene, a birourilor 

electorale ale sectoarelor municipiului București, respectiv a Biroului Electoral pentru Secțiile de 

Votare din Străinătate – se precizează formaţiunile politice parlamentare care au propus candidaţi 

la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019 şi vor participa la prima etapă de 

completare a biroului electoral judeţean, a biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, 

respectiv a Biroului Electoral pentru Secţiile de Votare din Străinătate; 

 Adresa nr. 476/C/22.10.2019 privind transmiterea către Biroul Electoral Central a tuturor 

materialelor care au stat la baza adoptării deciziilor de către birourile electorale județene, ale 

sectoarelor municipiului București și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate – s-a 

adus la cunoştinţă birourilor electorale județene, ale sectoarelor municipiului București și biroului 

electoral pentru secțiile de votare din străinătate, obligația motivării în fapt şi în drept, cu indicarea 
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probelor administrate şi a tuturor elementelor prevăzute în norma reglementară menţionată, a 

deciziilor adoptate în soluţionarea întâmpinărilor si plângerilor aflate in competenţă; 

 Adresa nr. 510/C/BEC/25.10.2019 privind formațiunile politice parlamentare care au propus 

candidați la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 și vor participa la prima etapă de 

completare a birourilor electorale ale secțiilor de votare - ţinând cont de adresa nr. 5969/24.10.2019 

a Senatului, înregistrată la Biroul Electoral Central sub nr. 493/C/BEC/P/2019 din 24.10.2019, și 

de adresa nr. 2/8091/24.10.2019 a Camerei Deputaţilor, înregistrată la Biroul Electoral Central sub 

nr. 492/C/BEC/P/2019 din 24.10.2019 - se precizează formaţiunile politice parlamentare care au 

propus candidaţi la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019 şi vor participa la prima 

etapă de completare a birourilor electorale ale secțiilor de votare; 

 Adresa nr. 702/C/BEC/08.11.2019 privind aplicarea dispoziţiilor art. 4 alin.(1) și (4) din Legea 

partidelor politice nr.14/2003, republicată – s-a precizat că în aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (2), 

lit. f) din Decizia Biroului Electoral Central nr. 84/D/04.11.2019 privind aplicarea prevederilor 

art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2019 privind modificarea și  completarea 

Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României și modificarea Legii nr. 208/2015 

privind alegerea Senatului, a Camerei Deputaţilor, precum și pentru organizarea şi funcţionarea 

Autorității Electorale Permanente, precum şi unele măsuri pentru buna organizare și desfăşurare 

a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019, vor fi avute în vedere dispoziţiile art. 4 

alin. (1) şi (4) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată; 

 Adresa nr. 708/C/BEC/08.11.2019 privind corectarea în procesul-verbal privind consemnarea 

rezultatelor votării întocmit în secția de votare – se precizează că modelul de decizie privind 

efectuarea de corecturi ale procesului-verbal de consemnare a rezultatelor votării întocmit în secţia 

de votare — Anexa nr. 3b la Decizia Biroului Electoral Central nr. 54/D/16.10.2019 are caracter 

orientativ, acesta urmând a fi adaptat în funcţie de rubricile procesului-verbal (prevăzute de art. 49 

alin. (1) din Legea pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare) afectate prin operaţiunea de corectură; 

 Adresa nr. 788/C/BEC/P/10.11.2019 privind predarea documentelor și materialelor la Biroul 

Electoral Central – se precizează procedura privind predarea documentelor și materialelor la Biroul 

Electoral Central 

 Adresa nr. 942/C/BEC/20.11.2019 referitoare la consemnarea eventualelor incidente din secțiile de 

votare la pct. j) din procesul-verbal privind rezultatele votării – informează că eventualele incidente 

din secţia de votare ce vizează persoanele care se prezintă la vot se consemnează la pct. j) al 

procesului-verbal privind rezultatele votării, cu indicarea poziţiilor din listele electorale în care 

alegătorii au fost înscrişi și fără a menţiona datele personale ale acestora; 

 Adresa nr. 944/C/BEC/P/20.11.2019 privind accesul persoanele acreditate în localul secției de 

votare - se reiterează obligația de a respecta dreptul persoanelor acreditate de a asista la desfăşurarea 

operaţiunilor derulate de către birourile electorale ale secţiilor de votare, în condiţiile prevăzute de 

art. 90 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Adresa nr. 956/C/BEC/P/21.11.2019 privind unele precizări referitoare la eliberarea copiilor de pe 

listele electorale suplimentare – s-au transmis lămuriri faţă de adoptarea de către Biroul Electoral 

Central a Deciziei nr. 84/D/04.11.2019 privind aplicarea prevederilor art. VII din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 64/2019 privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru 

alegerea Preşedintelui României și modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a 

Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea funcţionarea Autorității Electorale 

Permanente, precum şi unele măsuri pentru buna organizare și desfăşurare a alegerilor pentru 

Preşedintele României din anul 2019; 

 Adresa nr. 971/C/BEC/P/22.11.2019 privind unele precizări referitoare la filmarea/fotografierea 

locurilor publice din zona de votare și localul secției de votare – precizează că reprezentanţii 

instituţiilor mass-media acreditate de Autoritatea Electorală Permanentă pentru alegerile 
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prezidenţiale din anul 2019 au posibilitatea de filma și fotografia locurile publice din zona de votare 

şi localul secţiei de vot. 

Autoritatea Electorală Permanentă și-a desemnat reprezentanții (membri) în birourile electorale 

județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti și biroul electoral pentru secțiile 

de votare din străinătate constituite la alegerile și referendumul național din anul 2019, prin Hotărârea 

Autorității Electorale Permanente nr. 10/2019, respectiv în birourile electorale 

judeţene/sectoare/străinătate constituite la alegerile prezidențiale prin Hotărârea Autorității Electorale 

Permanente nr. 31/2019.  

Aceștia au asigurat, după caz, permanența la sediile birourilor electorale şi au furnizat asistență de 

specialitate pentru redactarea corespondenței, proceselor–verbale ale ședințelor, proiectelor deciziilor şi 

hotărârilor birourilor, sau a proceselor-verbale de completare a birourilor electorale ale secţiilor de votare 

cu reprezentanţii partidelor politice. După încheierea votării, reprezentanții AEP în birourile electorale au 

participat la activitățile de primire a materialelor/documentelor predate de către președinții birourilor 

electorale ale secțiilor de votare. 

   Deciziile redactate au vizat, după caz, admiterea sau respingerea plângerilor și sesizărilor primite 

ca urmare a desfășurării campaniei electorale sau a procesului de votare, admiterea sau respingerea 

acreditării observatorilor interni propuși de organizațiile neguvernamentale, admiterea sau respingerea 

acreditării reprezentanților interni ai mass-mediei, acreditarea delegaților partidelor politice, înlocuirea unor 

oficial electorali de la nivelul birourilor electorale ale secțiilor de votare, admiterea sau respingerea 

plângerilor formulate cu privire la modalitatea de tragere la sorți a președinților birourilor electorale ale 

secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora, stabilirea secțiilor de votare care au asigurat exercitarea votului 

prin intermediul urnei speciale de către persoanele aflate în spitale, centre de reținere, centre de arestare sau 

penitenciare, redistribuirea buletinelor de vot, primirea materialelor utilizate în cadrul secțiilor de votare, 

centralizarea și efectuarea eventualelor corecții asupra proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor 

votării. 

   De asemenea, 144 de angajați ai AEP și-au desfășurat activitatea în aparatul tehnic auxiliar al 

birourilor electorale cu ocazia alegerilor europarlamentare și a referendumului național și 136 de angajați 

ai AEP și-au desfășurat activitatea în aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale județene, al 

birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București şi al Biroului electoral pentru secțiile de votare 

din străinătate constituite pentru alegerile prezidențiale. 

Pe durata perioadelor electorale specifice alegerilor europarlamentare şi a referendumului naţional 

din data de 26.05.2019, respectiv a alegerilor prezidențiale din anul 2019, personalul AEP desemnat în 

aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale şi-a desfășurat activitatea cu respectarea normelor de 

conduită profesională prevăzute de lege, având următoarele atribuții principale stabilite prin Hotărârea 

Biroului Electoral Central nr. 1/H/07.03.2019 și Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 1H/03.09.2019: 

 realizarea lucrărilor de secretariat ale birourilor electorale; 

 redactarea proceselor-verbale de ședință, a deciziilor, hotărârilor şi a altor acte emise de biroul 

electoral; 

 elaborarea proiectelor de decizii și hotărâri, la solicitarea biroului electoral; 

 asigurarea relației cu publicul a biroului electoral, conform legislației aplicabile; 

 orice alte sarcini dispuse de membrii biroului electoral, necesare îndeplinirii atribuțiilor acestuia. 

   La alegerile prezidențiale, în conformitate cu dispozițiile art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului 

nr. 631/2019, potrivit cărora personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale asigură relația cu publicul a 

biroului electoral, 9 angajați ai AEP au fost desemnați purtători de cuvânt ai birourilor electorale 

județene/birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București/Biroului electoral pentru secțiile de 

votare din străinătate. 

Totodată, Autoritatea a avut 35 de reprezentanți în componența comisiilor tehnice constituite 

cu ocazia alegerilor europarlamentare și a referendumului național, respectiv 33 de reprezentanți în cele 

constituite cu ocazia alegerilor prezidențiale. Reprezentanţii teritoriali ai AEP în comisiile tehnice 
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judeţene/a municipiului București au colaborat permanent cu instituţiile prefectului în vederea acordării 

sprijinului şi îndrumării electorale pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor. 

De asemenea, AEP a elaborat, publicat și distribuit oficialilor electorali 6 materiale informative: 

 Ghidul birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate pe teritoriul României (elaborat cu 

ocazia alegerilor și a referendumului din luna mai);  

 Instrucțiuni privind exercitarea dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele 

României din anul 2019 (transmise Companiei Naționale Poșta Română SA în vederea inserării în 

plicurile cu documentele necesare exercitării votului prin corespondență);  

 Ghidul birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate pe teritoriul României (elaborat cu 

ocazia alegerilor prezidențiale);  

 Ghidul alegătorului din străinătate 2019;  

 Ghidul birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate în străinătate; 

 Ghidul birourilor electorale pentru votul prin corespondență.  

 

 

3.4. CONTENCIOS ELECTORAL 

 

Ȋn anul 2019, AEP a fost parte, în calitate de pârât sau intervenient, în 18 cauze de contencios 

electoral, de competența Departamentului legislativ, aflate în diverse faze procesuale (fond sau recurs), 

după cum urmează: 

 3 cauze din anii precedenți: 

- o cauză având ca obiect o acțiune împotriva actelor emise de birourile electorale constituite pentru 

alegerile locale din anul 2016. În această cauză, reclamantul a solicitat sesizarea Curții 

Constituționale a României cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 100 alin. (4) lit. 

c) și art. 100 alin. (5) din Legea nr. 115/2015. Cauza se află în faza procesuală a recursului pe rolul 

Înaltei Curți de Casație și Justiție având termen de judecată stabilit în data de 29.07.2020; 

- o cauză având ca obiect o acțiune împotriva actelor emise de birourile electorale constituite pentru 

alegerile locale parțiale din data de 05.11.2017. Cauza este suspendată pe rolul Tribunalului Timiș. 

- o cauză având ca obiect anularea unui act normativ iniţiat de AEP, respectiv a art. 57  alin. (2) din 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor 

politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, respinsă de 

Curtea de Apel Bucureşti. Dosarul se află în faza procesuală a recursului pe rolul Înaltei Curți de 

Casație și Justiție, având termen de judecată stabilit în data de 22.07.2020.  

 

 15 cauze din anul 2019, având ca obiect: 

- comunicarea unor informații de interes public (Legea nr. 544/2001); 

- plângeri contravenționale împotriva proceselor-verbale de constatare și sancționare a 

contravențiilor încheiate de Președintele Biroului Electoral Central constituit pentru alegerea 

membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019 și pentru Referendumul național 

din 26 mai 2019; 

- obligația de a face constând în radierea mențiunii „interdicție de a vota” din Registrul electoral; 

- anularea unor acte administrative, respectiv Decizia nr. 126/29.08.2019 emisă de Autoritatea 

Electorală Permanentă și Decizia nr. 30/27.05.2019 emisă de Biroul Electoral Județean nr. 40 

Vâlcea; 

- suspendarea executării unor acte administrative (Decretul Președintelui României nr. 420/2019, 

HG nr. 630/27.08.2019, HG nr. 631/2019); 
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- contestație în anulare împotriva Deciziei nr. 4007/28.10.2014 a Înaltei Curți de Casație și Justiție; 

- plângeri contravenționale împotriva proceselor-verbale de constatare și sancționare a 

contravențiilor aplicate în campania electorală pentru alegerea Președintelui României din anul 

2019.  

 

Arătăm că, la data de 29.05.2020, situația cauzelor de contencios electoral aflate pe rolul instanțelor 

în anul 2019 este următoarea: 7 dintre cele 18 cauze au fost soluționate, o cauză este suspendată, 7 cauze 

se află pe rol la instanța de fond cu termene de judecată stabilite în cursul anului 2020, 2 cauze se află în 

stadiul procesual al recursului pe rolul Ȋnaltei Curți de Casație și Justiție cu termene de judecată stabilite în 

cursul anului 2020, iar o cauză se află pe rol la instanța de apel. Menționăm că soluțiile date de instanțe 

în cauzele soluționate au fost favorabile Autorității Electorale Permanente 

De asemenea, mai precizăm că au fost redactate 264 de răspunsuri la solicitări ale organelor de 

poliție și parchetelor cu privire la contravențiile și infracțiunile electorale. 

 

 

3.5. RELAȚIA CU PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 

  Asigurarea relației cu Parlamentul a inclus, în anul 2019, formularea punctelor de vedere de către 

personalul Departamentului legislativ privind inițiativele legislative în domeniul electoral și participarea la 

dezbaterea acestora în cadrul ședințelor comisiilor de specialitate/plenului celor două Camere ale 

Parlamentului, respectiv:  

 revizuirea și actualizarea punctelor de vedere formulate de către AEP cu privire la inițiativele 

legislative din anii anteriori aflate în procedură legislativă în cele două Camere ale Parlamentului; 

 elaborarea punctelor de vedere ale AEP privind 26 de noi inițiative legislative în domeniul electoral, 

intrate în procedură legislativă pe agenda celor două Camere ale Parlamentului în anul 2019, la 

solicitarea Ministerului/Departamentului pentru Relația cu Parlamentul; 

 întocmirea și actualizarea permanentă a dosarelor inițiativelor legislative în domeniul electoral 

aflate în dezbaterea celor două Camere ale Parlamentului; 

 participarea reprezentanților AEP la ședințele comisiilor de specialitate/plenului celor două Camere 

ale Parlamentului, în cadrul cărora au fost analizate inițiativele legislative din domeniul electoral; 

 formularea a 14 răspunsuri la întrebările scrise5 adresate președintelui AEP de către parlamentari. 

 

  Totodată, la solicitarea comisiilor de specialitate/speciale ale celor două Camere au fost formulate:  

 6 puncte de vedere privind înființarea secțiilor de votare din străinătate la alegerile prezidențiale, la 

solicitarea Comisiei pentru comunitățile de români din afara țării a Senatului; 

 
5 Întrebarea domnului senator Allen Coliban privind problemele întâmpinate cu Aplicația informatică pentru verificarea 

dreptului de vot (ADV); Întrebarea domnului senator Radu-Mihai Mihail având ca obiect îmbunătățirea procesului de votare 

în străinătate; Întrebarea domnului senator Viorel Salan având ca obiect informații în legătură cu listele de alegători pentru 

scrutinul electoral și referendumul din data de 26 mai 2019; Întrebarea doamnei deputat Mara-Daniela Calista referitoare la 

numărul de salariați la nivelul instituției; Întrebarea domnului deputat Florin-Claudiu Roman privind sumele încasate lunar de 

către Partidul Social Democrat; Întrebarea doamnei senator Alina Gorghiu privind suspendarea subvențiilor de la bugetul de 

stat acordate Partidului Social Democrat; Întrebarea doamnei deputat Daniela Oteșanu privind creșterea accesibilității și 

îmbunătățirea condițiilor pentru participarea la vot a persoanelor cu dizabilități; Întrebarea domnului deputat Nicolae-Daniel 

Popescu referitoare la formularea unui punct de vedere cu privire la raportul redactat de către domnii Ionuț Apahideanu și Dan 

Șelaru asupra principalelor tipuri de nereguli constatate la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019; Întrebarea domnului 

deputat Florin-Claudiu Roman privind rezultatele la alegerile prezidențiale, turul I, în penitenciarele din România; Întrebarea 

domnului deputat Constantin Codreanu referitoare la implementarea votului electronic; Întrebarea domnului senator Cornel 

Popa având ca obiect ,,buletinul de vot pierdut pe drum spre solicitantul înscris la votul prin corespondență”; Întrebarea domnului 

deputat Dumitru Mihalescul privind numărul de secții de votare organizate în străinătate pentru alegerile prezidențiale din luna 

noiembrie; Întrebarea doamnei senator Nicoleta Pauliuc având ca obiect contractul de achiziție de echipamente informatice 

pentru alegeri; Întrebarea doamnei deputat Mariana Venera Popescu privind discriminarea în rândul candidaților la funcția de 

președinte/locțiitor într-un birou electoral.  
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 un punct de vedere privind necesitatea modificării cadrului normativ în materie electorală în 

vederea îmbunătățirii accesului alegătorilor români din străinătate la procesul electoral, la 

solicitarea Comisiei pentru comunitățile de români din afara țării a Senatului; 

 diverse puncte de vedere privind inițiativele legislative aflate în procedură parlamentară, 

amendamentele formulate de AEP cu privire la acestea, etc. 

 

  În temeiul prevederilor art. 103 alin. (1) lit. k) și alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările 

și completările ulterioare, Autoritatea a elaborat și a transmis Parlamentului: 

 Raportul privind activitatea Autorității Electorale Permanente din anul 2018; 

 Raportul privind organizarea și desfășurarea referendumului național pentru revizuirea 

Constituției din 6 și 7 octombrie 2018; 

 Raportul privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în 

Parlamentul European și a referendumului național din data de 26.05.2019.  

 

  Rapoartele descriu pe larg activitatea Autorității, precum și demersurile specifice organizării şi 

desfășurării referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018 și a alegerilor 

pentru membrii din România în Parlamentul European și a referendumului național din data de 26.05.2019, 

cuprinzând referiri la cadrul normativ, Registrul electoral și listele electorale permanente, secțiile de votare 

și logistica electorală, Corpul experților electorali, administrația electorală, candidați, campania electorală 

și informarea alegătorilor, finanțarea campaniei electorale, participarea la scrutin, rezultate, abaterile și 

disfuncționalitățile constatate, precum și propunerile Autorității Electorale Permanente vizând necesitatea 

unificării legislației electorale într-un Cod electoral. Perspectiva tehnică asupra procesului electoral 

urmărește să ofere Parlamentului României date și informații obiective, de natură să contribuie la 

îmbunătățirea managementului proceselor electorale. 

  La data de 26.06.2019, a fost înființată Comisia parlamentară de anchetă pentru investigarea 

eventualelor nereguli și fraude semnalate în spațiul public cu ocazia derulării procesului electoral la 

alegerile din 26 mai 2019. În exercitarea atribuțiilor stabilite în cadrul Hotărârii Parlamentului României 

nr. 15/2019, Comisia de anchetă a solicitat AEP informații, documente și puncte de vedere privind  

desfășurarea scrutinelor din luna mai 2019. AEP a formulat 6 puncte de vedere în acest sens și a pus la 

dispoziția Comisiei informațiile și documentele solicitate. De asemenea, la cererea membrilor comisiei, 

reprezentanții AEP au participat la ședințele Comisiei de anchetă, prezentând datele și informațiile solicitate 

de către aceștia. 

 

 

3.6. RELAȚIA CU INSTITUŢIILE EUROPENE ŞI INTERNAŢIONALE 

 

 Anul 2019, an în care au avut loc alegerile pentru membrii Parlamentului European, a fost 

caracterizat de o intensă activitate la nivelul instituțiilor Uniunii Europene, în sensul conlucrării cu 

organismele naționale în vederea bunei organizări și desfășurări a procesului electoral european. 

 În acest context, s-au intensificat activitățile specifice palierului relației cu instituţiile europene, 

desfășurate de AEP, prin intermediul Departamentului legislativ, care a urmărit constant evoluția 

propunerilor de modificare a legislației europene și a formulat, la solicitarea Ministerului Afacerilor 

Externe, puncte de vedere referitoare la diverse aspecte specifice materiei electorale. Dintre solicitările 

soluționate menționăm următoarele: 

 Comisia Europeană a solicitat precizări referitoare la eventualele demersuri întreprinse de România 

referitoare la reglementarea posibilității exercitării dreptului de vot și de a fi ales în cadrul alegerilor 

locale din România, de către cetățenii Regatului Unit al Marii Britanii, după finalizarea procesului 

Brexit; 
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 Reprezentanța Permanentă a României pe lângă UE a solicitat informații referitoare la soluțiile 

adoptate de către statele membre ale UE pentru reglementarea numărului de mandate în 

Parlamentul European corespunzătoare viitoarei legislaturi, aspecte reglementate prin adoptarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2019; 

 Reprezentanța Permanentă a României pe lângă UE a solicitat un răspuns referitor la solicitările 

Croației și Poloniei privind modalitatea de alocare a mandatelor potrivit Deciziei (UE)2018/937 a 

Consiliului European din 28 iunie 2018 de stabilire a componenței Parlamentului European, în 

situația în care se amână ieșirea Marii Britanii din UE; 

 MAE a solicitat informații privind stadiul procesului intern de aprobare a Deciziei Consiliului (EU, 

Euratom) 2018/994 de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European 

prin vot universal direct; 

 MAE a solicitat un punct de vedere și observații privind proiectul de concluzii ale Consiliului și 

ale reprezentanților guvernelor statelor membre privind Pachetul pentru alegeri libere și corecte; 

 Comitetul Economic și Social European a solicitat un punct de vedere referitor la drepturile reale 

de vot ale persoanelor cu dizabilități cu ocazia alegerilor pentru Parlamentul European. 

Totodată, la solicitarea domnului Michael Adam din data de 23.10.2019, directorul Autorității 

pentru Partidele Politice Europene și Fundațiile Politice Europene, a fost formulat un punct de vedere 

referitor la statutul juridic al Uniunii Democrate a Slovacilor și Cehilor din România. 

  De asemenea, precizăm că Autoritatea Electorală Permanentă îndeplinește rolul de punct de contact 

unic pentru punerea în aplicare a Recomandării Comisiei Europene C(2018) 5949 din 12 septembrie 20186, 

precum și rolul de punct de contact în cadrul negocierilor referitoare la Pachetul pentru alegeri libere și 

corecte, în relația cu Uniunea Europeană. Astfel, AEP a inițiat demersurile pentru constituirea Rețelei 

electorale naționale în anul 2018, aceasta având în componență următoarele instituții: Autoritatea Electorală 

Permanentă, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Ministerul 

Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate 

Cibernetică, Centrul Național Cyberint, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Consiliul Național al 

Audiovizualului și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Acest demers a vizat facilitarea 

schimbului de informații de natură publică pe care instituțiile le apreciază ca având impact asupra bunei 

organizări și desfășurări a alegerilor europarlamentare. Activitatea desfășurată de Rețea în anul 2019 a fost 

adusă la cunoștință publică periodic, în cadrul comunicatelor de presă ale AEP7. 

În vederea corectei informări a competitorilor electorali la alegerile pentru membrii din România 

în Parlamentul European, la data de 12.04.2019, Autoritatea a transmis acestora scrisoarea doamnei Věra 

Jourová, Comisarul European pentru justiție, protecția consumatorilor și egalitate de gen, precum și 

Recomandarea Comisiei Europene C(2018) 5949 final din 12.09.2018 privind rețelele de cooperare în 

domeniul alegerilor, transparența online, protecția împotriva incidentelor de securitate cibernetică și lupta 

contra campaniilor de dezinformare. 

Totodată, în contextul alegerilor din luna mai a anului 2019, Autoritatea Națională de Supraveghere 

a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a recomandat tuturor entităților implicate în acest proces să 

 
6 Conform art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019, „La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul 

European din anul 2019, Autoritatea Electorală Permanentă îndeplinește rolul de punct de contact unic pentru punerea în aplicare 

a Recomandării Comisiei Europene C(2018) 5949 din 12 septembrie 2018 privind rețelele de cooperare în materie electorală, 

transparența online și protecția împotriva incidentelor de securitate cibernetică și combaterea campaniilor de dezinformare în 

contextul alegerilor pentru Parlamentul European”. 
7 A se vedea, în secțiunea Presă/Comunicate de presă, la adresa http://www.roaep.ro/prezentare/comunicate-de-presa/: Comunicatul 

de presă privind măsurile propuse de Comisia Europeană pentru asigurarea unor alegeri europene libere și corecte, din data de 

13.09.2018; Comunicatul de presă privind întâlnirea organizată de AEP cu reprezentanții instituțiilor cu atribuții în organizarea 

şi desfășurarea alegerilor, asigurarea securităţii cibernetice și protecţia datelor cu caracter personal din data de 13.03.2019; 

Comunicatul de presă privind o nouă întâlnire organizată de AEP cu reprezentanții instituțiilor cu atribuții în organizarea şi 

desfășurarea alegerilor, asigurarea securităţii cibernetice și protecţia datelor cu caracter personal din data de 08.05.2019; 

Comunicatul de presă privind o nouă întâlnire organizată de AEP cu reprezentanții instituțiilor cu atribuții în organizarea şi 

desfășurarea alegerilor, asigurarea securității cibernetice și protecția datelor cu caracter personal din data de 15.05.2019; 

Comunicatul de presă privind întâlnirea finală organizată de AEP cu reprezentanții instituțiilor cu atribuții în organizarea şi 

desfășurarea alegerilor, asigurarea securității cibernetice și protecția datelor cu caracter personal din data de 29.05.2019.  

http://www.roaep.ro/prezentare/comunicate-de-presa/
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acorde o atenție sporită respectării legislației privind protecția datelor cu caracter personal pentru a se 

asigura că date personale sunt utilizate în mod responsabil și că drepturile persoanelor vizate sunt respectate. 

Astfel, prin intermediul unui comunicat de presă8, AEP a informat operatorii de date și persoanele vizate 

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în context electoral. Din informațiile deținute de către 

instituția noastră rezultă că nu au existat la nivel național incidente de securitate cibernetică sau campanii 

de dezinformare care să afecteze desfășurarea procesului electoral la nivel european.  

  La data de 06.06.2019, Comisia Europeană a transmis statelor membre ale UE un Chestionar 

referitor la alegerile pentru Parlamentul European din luna mai 2019, având ca obiect măsurile luate de 

către statele membre ale Uniunii Europene în vederea implementării Pachetului pentru alegeri libere și 

corecte, adoptat de Comisia Europeană în anul 2018, precum și date privind participarea cetățenilor 

europeni la procesul electoral. Întrebările chestionarului au vizat domeniile de competență ale mai multor 

instituții naționale care fac parte din Rețeaua Electorală Națională. Autoritatea a centralizat informațiile 

primite de la instituțiile naționale cu competență în domeniile vizate de chestionar și a efectuat demersurile 

necesare pentru transmiterea răspunsurilor la chestionar Comisiei Europene. Chestionarul a fundamentat 

Raportul Comisiei privind alegerile pentru Parlamentul European din anul 2019.  

 
8 Disponibil la https://www.dataprotection.ro/?page=Prelucrarea_datelor_in_contextul_alegerilor_electorale&lang=ro. 

https://www.dataprotection.ro/?page=Prelucrarea_datelor_in_contextul_alegerilor_electorale&lang=ro


 

 

62 

 Autoritatea Electorală Permanentă 
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Anul 2019 a reprezentat un an de referință pentru dezvoltarea dialogului și cooperării Autorității 

Electorale Permanente cu alegătorii și partenerii relevanți din țară și din străinătate, relația cu comunitatea 

fiind consolidată prin dezvoltarea unor ample campanii de informare a electoratului și prezența activă în 

mediul internațional. 

 

 

4.1. COOPERARE INTERNAȚIONALĂ 

 

În cursul anului de referință, Autoritatea Electorală Permanentă a avut calitatea de participant sau 

organizator cu ocazia unui eveniment internațional, unui program de observare a alegerilor pentru 

Președintele României, 5 întâlniri bilaterale și a 38 de evenimente, reuniuni, misiuni de observare și vizite 

de studiu organizate în alte state cu scopul partajării competențelor în domeniu, informării alegătorilor 

români cu domiciliul sau reședința în străinătate și întăririi relațiilor cu partenerii externi. 

În perioada 5-7 iunie 

2019, a avut loc, la Sinaia, 

Conferința internațională 

cu tema „Participarea 

electorală și educația pentru 

democrație”, organizată de 

Autoritatea Electorală 

Permanentă în parteneriat cu 

Rețeaua de Competențe 

Electorale Francofone 

(RECEF). 

RECEF promovează 

alegeri libere, corecte, 

periodice și transparente. 

Pentru a atinge acest 

obiectiv, Rețeaua contribuie la profesionalizarea și dezvoltarea membrilor, favorizează schimbul de 

experiențe și bune practici, promovează participarea cetățenilor la alegeri, încurajează cercetările din 

domeniu și facilitează parteneriate cu organisme electorale. 
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La acest eveniment au participat peste o sută de experți și oficiali electorali, reprezentând 35 de 

state, alături de prestigioase organizații internaționale cu activitate în domeniul electoral, precum 

Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF), Institutul Internațional pentru Democrație și Asistență 

Electorală (International IDEA) și Fundația Internațională pentru Suport Electoral (IFES). Conferința a avut 

drept scop o analiză aplicată asupra tendinței de scădere a prezenței la vot la nivel mondial, facilitând 

schimbul de idei și de bune practici între participanți în vederea identificării unor soluții eficiente de 

consolidare a implicării civice în alegeri. În cele două zile de dezbateri, participanții au abordat numeroase 

teme secundare, precum: 

 Participarea electorală – o provocare contemporană şi mondială; 

 Participarea electorală şi consolidarea unei culturi democratice; 

 Stimularea participării electorale – competențe şi limite ale organismelor de management electoral; 

 Educaţia pentru democraţie – baza pentru implicarea civică; 

 Construirea unei culturi democratice cetăţeneşti – rolurile organismelor electorale şi dezvoltarea 

parteneriatelor. 

 

De asemenea, în data de 7 iunie a avut loc Seminarul cu tema „Alegeri europarlamentare – 

participare electorală și perspective”, organizat de Autoritatea Electorală Permanentă. Ȋn cadrul 

evenimentului s-au discutat aspecte legate de alegerile europarlamentare, modalitatea de organizare şi 

metodele de îmbunătățire a legislației specifice. 

Autoritatea a fost reprezentată, în anul de referință, la 29 de evenimente, reuniuni și vizite de 

studiu organizate în alte state, enumerate în tabelul următor:  

Situația participărilor la evenimente, reuniuni și vizite de studiu externe în anul 2019 

Nr. 

crt. 
Eveniment Perioada Locația 

1 
Reuniunea Rețelei de Cooperare Europeană în Domeniul 

Electoral, organizată de Comisia Europeană 
21.01.2019 Bruxelles, Belgia 

2 

Cel de-al 17-lea Simpozion Electoral Internațional și 

Ceremonia de decernare a premiilor electorale 

internaționale organizat de Centrul Internațional pentru 

Studii Parlamentare 

27 - 30.01.2019 Accra, Ghana 

3 
Grup de lucru cu tema Cum demascăm şi cum luptăm cu 

manipularea online, organizat de Comisia Europeană 
01 - 12.02.2019 Bruxelles, Belgia 

4 
Cel de-al 7-lea Comitet Executiv al Asociației Mondiale a 

Organismelor Electorale (A-WEB) 
21.02.2019 Sofia, Bulgaria 

5 
Reuniunea Rețelei de Cooperare Europeană în Domeniul 

Electoral, organizată de Comisia Europeană 
21.01.2019 Bruxelles, Belgia 

6 

Conferința Internațională cu tema Integritate electorală: 

securitate cibernetică şi veridicitatea informației in era 

digitală, organizată de Comisia Electorală Centrală a 

Georgiei 

25 - 29.03.2019 Batumi, Georgia 

7 

Eveniment de lansare a Sistemului de Alertă Rapidă, la 

întâlnirea inaugurală a Punctelor Naţionale de Contact din 

statele membre UE, precum și întâlnirea Grupului 

Experților Electorali din cadrul Consiliului UE 

17 - 19.03.2019 Bruxelles, Belgia 

8 
Conferința internațională Flexibilitate în asigurarea unor 

alegeri libere și corecte, organizată de Comisia Europeană 
31.03 - 02.04.2019 Bruxelles, Belgia 

9 

Cea de a treia reuniune a Rețelei Electorale Europene și 

exercițiul privind reziliența cibernetică, organizate de 

Comisia Europeană 

04 - 05.04.2019 Bruxelles, Belgia 

10 
Dialogul la nivelul experților UE – SUA privind reziliența 

sistemelor electorale – evoluții recente 
10 - 11.04.2019 Bruxelles, Belgia 

11 

Delegația comună AEP – RoAid, în cadrul Proiectului 

Dezvoltarea capacității instituționale în domeniul 

asistenței electorale pentru Comisia Electorală 

Independentă a Iordaniei 

18 - 19.06.2019 Amman, Iordania 
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12 Întâlnirea cu organizația Romanians in Ireland 21 - 22.06.2019 Dublin, Irlanda 

13 

Cursul Introducere în tehnologiile utilizate în alegeri și 

igienă cibernetică, organizat de Fundația Internațională 

pentru Sisteme Electorale 

25 - 27.06.2019 Tallin, Estonia 

14 

Cea de a 16-a Conferință a organismelor de management 

electoral din Europa, organizată de Comisia de la Veneția 

a Consiliului Europei, în parteneriat cu Comisia Electorală 

Centrală a Slovaciei 

24 - 28.06.2019 Bratislava, Slovacia 

15 
Cel de-al 18-lea Simpozion internațional, organizat de 

Centrul Internațional pentru Studii Parlamentare 
03 - 06.07.2019 Male, Maldive 

16 
Sesiune de informare cu șefi ai misiunilor diplomatice ale 

României pe teritoriul Italiei 
07 - 08.08.2019 Roma, Italia 

17 

Cea de a 4–a Adunare generală a Asociației Mondiale a 

Organismelor Electorale și conferința internațională cu 

tema Inițiative și provocări ale social media și ale 

tehnologiei informației în alegeri 

31.08-05.09.2019 Bengaluru, India 

18 
Campania de informare a alegătorilor români din Italia 

inițiată de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni 
10 - 18.09.2019 

Torino, Milano, 

Veneția, Bologna, 

Florența, Cagliari, 

Catania, Cosenza, Bari, 

Napoli, Roma 

19 
Reuniunea anuală de implementare – Dimensiunea Umană 

a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa 
16 - 18.09.2019 Varșovia, Polonia 

20 

Simpozionul internațional Utilizarea eficientă a 

tehnologiilor informatice la alegeri. Transparență și 

Audit, organizat de Consiliul Electoral Suprem al Turciei 

14 - 18.09.2019 Ankara, Turcia 

21 Cea de-a 28-a Adunare Generala a ACEEEO 24 – 26.09.2019 Ljubljana, Slovenia 

22 

Campania de informare a alegătorilor români din 

Germania și Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de 

Nord 

22 – 29.09.2019 

München, Köln, Berlin, 

Manchester, 

Birmingham, Londra 

23 
Seminarul organizat de ODIHR pe tema observării 

alegerilor și soluționarea litigiilor electorale 
01.10.2019 Viena, Austria 

24 Campania de informare a alegătorilor români din Spania 03 – 11.10.2019 

Gran Canaria. Sevillia, 

Almeria, Castellon, 

Barcelona, Madrid 

25 Campania de informare a alegătorilor români din Franța 17 – 21.10.2019 Lyon, Marsilia, Paris 

26 
Sesiunea de tip follow-up a cursului Introducere în 

tehnologii utilizate în alegeri și igienă cibernetică 
20 – 22.10.2019 Praga, Cehia 

27 Forumul Internațional pentru Alegeri 23 – 26.10.2019 Seoul, Coreea de Sud 

28 

Dialogul la nivel de experți privind reziliența sistemelor 

electorale UE -SUA și cea de a cincea reuniune a Rețelei 

Europene de Cooperare privind Alegerile 

26 – 27.11.2019 Bruxelles, Belgia 

29 

Cel de-al doilea Program Electoral de Studiu, organizat de 

A-WEB și Organismul de Supraveghere Electorală din 

Indonezia 

11 – 12.12.2019 Bali, Indonezia 

 

Celor 29 de activități de mai sus li se adaugă două vizite de lucru realizate în contextul 

implementării Proiectul Argus - integritate, etică, transparență, anticorupție în finanțarea partidelor 

politice și a campaniilor electorale (Cod SIPOCA 434). 

Astfel, cu scopul colectării unor exemple de bune practici în materia finanțării partidelor politice și 

a campaniilor electorale, reprezentanți ai AEP au efectuat vizite de lucru la instituții relevante din Olanda 

și Ungaria. 

Autoritatea Electorală Permanentă a trimis reprezentanți la 7 misiuni de observare a alegerilor 

din alte state, situația acestora fiind detaliată în tabelul următor: 
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Situația participărilor la misiuni de observare a alegerilor în anul 2019 

Nr. 

crt. 
Descriere Perioada Locația 

1 
Programul Internațional de Observare a alegerilor prezidențiale, 

organizat de Comisia Electorală Centrală a Ucrainei 
29.03-01.04.2019 Kiev, Ucraina 

2 

Misiunea de observare a alegerilor prezidențiale și a două 

referendumuri hotărâte de Parlamentul Republicii Lituania, 

organizată de Comisia Electorală Centrală a Lituaniei 

10.05-13.05.2019 Vilnius, Lituania 

3 

Misiunea de observare a alegerilor generale pentru Lok Sabha 

(Camera inferioară a Parlamentului) din India, organizată de 

Comisia Electorală a Indiei 

09.05-13.05.2019 New Delhi, India 

4 
Misiunea de observare a alegerilor naționale și locale, organizată 

de Comisia pentru Alegeri din Filipine 
11.05-17.05.2019 Manila, Filipine 

5 
Programul internațional de observare a alegerilor prezidențiale, 

organizat de Comisia Electorală Centrală a Republicii Kazakhstan 
07.06.-10.06.2019 Astana, Kazakhstan 

6 
Misiunea de observare a alegerilor parlamentare anticipate, 

organizată de Comisia Electorală Centrală a Ucrainei 
18.07-22.07.2019 Kiev, Ucraina 

7 

Programul internațional de observare a alegerilor locale generale și 

parlamentare anticipate, organizat de Comisia Electorală Centrală, 

Republica Moldova 

18 – 21.10.2019 Chișinău, Moldova 

 

În același context, cu ocazia alegerilor prezidențiale, Autoritatea a găzduit o vizită de lucru a 

Biroului pentru Instituții Democratice şi Drepturile Omului al Organizației pentru Securitate şi Cooperare 

în Europa (ODIHR), care a desfăşurat o misiune de observare a alegerilor, și a organizat ,,Programul 

electoral internațional pentru observarea alegerilor prezidențiale”, dedicat instituțiilor omoloage şi 

organizațiilor internaționale cu responsabilități în domeniu. 

Misiunea de observare a ODIHR, desfășurată în conformitate cu mandatul său, a reprezentat o 

continuare a misiunii de evaluare a specificațiilor care s-a desfășurat în luna iulie a acestui an și a durat 

patru săptămâni. Echipa ODIHR, alcătuită din șase oficiali din cinci state membre ale OSCE și condusă de 

către ambasadorul Christian Strohal, și-a început activitatea la data de 29 octombrie 2019.   

Președintele Autorității Electorale Permanente și conducătorii Departamentului Legislativ, 

Departamentului cooperare internaţională şi relaţii publice, Departamentului suport organizatoric electoral, 

precum și al Direcției generală sistemul informațional electoral național, s-au întâlnit în data de 30 

octombrie 2019, la sediul AEP, cu delegația ODIHR. În cadrul întâlnirii, reprezentanții AEP au prezentat 

noutățile legislative, au expus pe larg opțiunile de exercitare a dreptului de vot în străinătate și au prezentat 
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acțiunile și instrumentele utilizate în campania de informare a alegătorilor. Totodată, au discutat despre 

stadiul pregătirilor pentru alegerile prezidențiale, precum și alte aspecte relevante care țin de activitatea 

Autorității Electorale Permanente, a Biroului Electoral Central și a birourilor electorale județene. 

Preşedintele AEP i-a asigurat pe oficialii electorali de întreaga disponibilitate a Autorității de a 

colabora în continuare cu ODIHR şi de a furniza toate datele necesare pentru redactarea raportului privind 

desfăşurarea alegerilor prezidențiale din România. Ȋn acest sens, au avut loc şi întâlniri bilaterale ale 

reprezentanților delegației ODIHR cu următoarele structuri din cadrul AEP: Departamentul Legislativ, 

Direcţia generală logistică şi resurse electorale, Departamentul cooperare internaţională şi relaţii publice, 

Direcția generală coordonarea activității în teritoriu și Direcția generală sistemul informațional electoral 

național. 

Misiunea a evaluat procesul electoral și legislația națională din punct de vedere al respectării 

angajamentelor OSCE și a altor obligații și standarde internaționale pentru alegerile democratice. 

Observatorii au examinat, în mod particular, cadrul legal, modul de administrare a alegerilor, regulile de 

finanțare a campaniilor electorale, precum și mediatizarea aferentă. În conformitate cu metodologia 

ODIHR, echipa nu a realizat o observare sistematică sau cuprinzătoare a votului în ziua alegerilor. Totuși, 

membrii misiunii au vizitat câteva secții de votare în ziua alegerilor. În turul al doilea, misiunea a rămas în 

țară și a evaluat desfășurarea procesului electoral. 

La finalul misiunii de observare, președintele AEP și conducătorii Departamentului Legislativ, 

Departamentului cooperare internaţională şi relaţii publice, Departamentul de control al finanțării partidelor 

politice și a campaniilor electorale, Direcţiei generală logistică şi resurse electorale, Departamentului suport 

organizatoric electoral, precum și al Direcției generală sistemul informațional electoral național s-au întâlnit 

din nou cu delegația ODIHR, în data 26 noiembrie 2019, la sediul instituției. 

Discuțiile s-au axat pe concluziile generale ale organizării și desfășurării alegerilor pentru 

Președintele României din anul 2019. Conducătorul misiunii, Excelența Sa, domnul ambasador Christian 

Strohal, a adresat cuvinte de mulțumire conducerii AEP pentru tot sprijinul oferit pe durata misiunii de 

observare și a felicitat modul în care AEP s-a implicat în buna organizare și desfășurare a scrutinului. 

Ȋn perioada 9-10 noiembrie 

2019, AEP a organizat ,,Programul 

electoral internațional pentru 

observarea alegerilor prezidențiale”, 

dedicat instituțiilor omoloage şi 

organizațiilor internaționale cu 

responsabilități în domeniu. La 

eveniment au participat 26 de experți şi 

oficiali electorali din partea 

următoarelor organisme electorale: 

Comisia Electorală Centrală a Georgiei, 

Comisia Electorală Centrală a 

Republicii Moldova, Comisia 

Electorală Centrală a Bulgariei, 

Comisia Electorală Centrală a Rusiei, Comisia Centrală pentru Alegeri şi Referendum din Kîrghistan, 

Oficiul Electoral Național al Ungariei, Comisia Electorală a Thailandei, Comisia Electorală de Stat a 

Croației, Comisia Electorală Centrală a Ucrainei, Comisia Electorală Centrală a Lituaniei, Consiliul Suprem 

pentru Alegeri al Turciei, Comisia Electorală Independentă a Iordaniei, Institutul pentru Suport Electoral 

din Statele Unite ale Americii.  

 Prin acreditările emise de Autoritatea Electorală Permanentă, participanții la eveniment au avut 

statutul de observator internațional. Agenda evenimentului a cuprins două zile de lucru. Ȋn data de 9 

noiembrie a avut loc, la sediul AEP, o întâlnire cu participanții în cadrul căreia reprezentanții Autorității au 

prezentat aspecte legate de legislația care guvernează alegerile prezidențiale din anul 2019, îmbunătățirile 
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aduse cadrului normativ, campania de informare pentru alegătorii din țară şi străinătate, SIMPV, Registrul 

electoral şi de activitatea Biroului Electoral Central. 

Agenda programului a cuprins, în data de 10 noiembrie 2019, un tur al secțiilor de votare din 

București, facilitând observarea deschiderii secțiilor de votare și a închiderii acestora, precum și o vizită la 

Biroul Electoral Central, pentru formularea concluziilor specifice. 

 

Cu privire la întâlnirile bilaterale derulate de AEP în anul 2019, subliniem o serie de activități 

specifice în relația cu parteneri din Moldova, Iordania, Tunisia și India. 

Ȋn data de 14 mai 2019, președintele Autorității Electorale Permanente, domnul Constantin-Florin 

Mitulețu-Buică, s-a întâlnit la sediul Autorității, cu Ambasadorul Tunisiei la București, Excelența Sa, 

doamna Raja Jhinaoui Ben Ali. 

Cu această ocazie, doamna Ambasador a transmis mesajul președintelui Instanței Superioare 

Independente pentru Alegeri din Tunisia, domnul Nabil Baffoun, a cărui propunere vizează încheierea unui 

parteneriat între cele două instituții. Oficialul tunisian a arătat că Instanța Superioară Independentă pentru 

Alegeri din Tunisia urmărește, prin colaborarea cu AEP, câteva obiective esențiale precum consolidarea și 

aprofundarea cooperării bilaterale în vederea gestionării competențelor în domeniu, schimbul de informații 

și de bune practici, acordarea de asistență tehnică, precum și organizarea unor sesiuni de instruire a 

personalului și a unor vizite de studiu. 

Ȋn data de 6 mai 2019, la sediul Autorității a avut loc o întâlnire între președintele instituției şi 

Excelența Sa, domnul Thanglura Darlong, Ambasadorul Indiei la Bucureşti. Discuțiile au vizat continuarea 

cooperării între AEP şi instituția omoloagă din India, consolidarea și aprofundarea cooperării bilaterale în 

vederea gestionării competențelor în domeniu, precum și schimbul de informații și de bune practici. 

Ȋn data de 19 iunie 2019, a fost semnat, la Amman (Iordania), Acordul de implementare a 

proiectului ,,Dezvoltarea capacitătii instituționale în domeniul asistenței electorale” între Autoritatea 

Electorală Permanentă şi Comisia Electorală Independentă a Iordaniei.  

Acordul de implementare vizează continuarea parteneriatului dintre cele două instituții şi a fost 

semnat în baza memorandumului de înțelegere dintre AEP şi Comisia Electorală Independentă a Iordaniei, 

semnat la data de 8 martie 2018 pe o perioadă de 10 ani. Cu ocazia semnării acordului, delegația AEP a 

participat la inaugurarea Bibliotecii Mihai Eminescu găzduită la sediul Comisiei Electorale Independente a 

Iordaniei.  

Totodată, o delegație a Comisiei Electorale a Iordaniei a efectuat o vizită la sediul AEP în vederea 

discutării pe marginea proiectului „Dezvoltarea capacității instituționale în domeniul asistenței 

electorale”, derulat de AEP în calitate de furnizor de asistență pentru Comisia Electorală Independentă a 

Iordaniei. Autoritatea Electorală Permanentă și Comisia Electorală Independentă din Iordania au semnat un 

memorandum de asistență și colaborare în domeniul electoral. Cele două părți și-au reafirmat, cu acest 

prilej, angajamentul de a se sprijini reciproc în demersurile de modernizare a sistemelor electorale din cele 

două state, colaborarea urmând să fie concretizată prin schimbul de informații și de expertiză privind 

soluțiile legislative și tehnice în materie de management electoral, dar și în proiecte comune de îndrumare 

a personalului electoral și de educare a alegătorilor. 

Ȋn perioada 10-12 iunie 2019, o delegație a Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova, a 

efectuat la Bucureşti o vizită de documentare și informare la sediul Autorității Electorale Permanente pe 

tema modalităților de finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale. Obiectivul delegației a fost 

acela de a urma și de a implementa în Republica Moldova bunele practici în materie de finanțare a activității 

partidelor politice și a campaniilor electorale din România. AEP și-a afirmat deschiderea de a oferi tot 

sprijinul necesar colegilor din cadrul Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova. 
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Autoritatea Electorală 

Permanentă și Comisia Electorală 

Centrală a Republicii Moldova au 

semnat, în data de 11 noiembrie 

2019, un acord de colaborare în 

domeniul electoral. Documentul a 

fost semnat la sediul Autorității 

Electorale Permanente de către 

președintele AEP, Constantin-

Florin Mitulețu-Buică și 

președintele CEC din Republica 

Moldova, Dorin Cimil. 

Principalele domenii de 

colaborare convenite de părți 

vizează perfecționarea legislațiilor naționale privind organizarea și desfășurarea alegerilor și 

referendumurilor, asigurarea apărării drepturilor constituționale ale cetățenilor de a alege și de a fi aleși, 

reglementarea juridică a activității subiecților de drept implicați în procesul electoral, organizarea, 

administrarea și funcționarea sistemelor informaționale și a sistemelor moderne de evidență a alegătorilor, 

precum și realizarea unor programe și campanii naționale și internaționale vizând educarea, 

responsabilizarea civică și promovarea participării la vot.  

Cele două părți și-au reafirmat, cu acest prilej, angajamentul de a se sprijini reciproc în demersurile 

de modernizare a sistemelor electorale din țările lor, colaborarea urmând să se concretizeze în schimbul de 

informații și de expertiză privind soluțiile legislative și tehnice în materie de management electoral, dar și 

în proiecte comune de îndrumare a personalului electoral și de educare a alegătorilor. 

În cele din urmă, evidențiem că, la data de 24 septembrie 2019, Autoritatea Electorală Permanentă 

a revenit în Comitetul Executiv al Asociației Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO), pentru un mandat 

de trei ani, prin votul membrilor Adunării Generale a Asociației, reuniți la Ljubljana, Slovenia.  

De precizat că AEP a devenit membru ACEEEO în anul 2004, în perioda 2013 – 2014 a deținut 

președinția acestei prestigioase organizații, iar în perioada 2013-2016 a făcut parte din forul de conducere 

executiv.  

În același context, reamintim că AEP este membru al Asociației Mondiale a Organismelor 

Electorale (A-WEB) încă de la înființarea acesteia, în anul 2013. În perioada 2017-2019, Autoritatea 

Electorală Permanentă a deținut președinția acestei organizații. 

 

 

4.2. INFORMAREA OPINIEI PUBLICE 

 

În anul 2019, Autoritatea Electorală Permanentă a emis un total de 143 de comunicate de presă. 

Suplimentar comunicatelor cu tema alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și a 

referendumului național, precum și a celor cu tema alegerilor pentru Președintele României, AEP a emis 

comunicate de presă în care au fost abordate subiecte precum numărul de alegători, subvențiile acordate 

partidelor politice, vizitele unor ambasadori la sediul AEP, semnarea acordurilor de colaborare între AEP 

și instituții omoloage, evenimentele organizate în cadrul Proiectului Argus (Cod SIPOCA 434), respectiv 

participarea delegaților AEP la misiunile de observare a alegerilor. De asemenea, în decursul anului de 

referință, președintele AEP și conducătorii structurilor instituției au acordat 80 de interviuri și declarații de 

presă, majoritatea având ca subiect organizarea alegerilor, procesul de vot, înregistrarea alegătorilor, 

sistemele informatice specifice sau finanțarea campaniilor electorale. 
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Tabelul următor centralizează volumul aparițiilor Autorității în presă în anul 2019: 

Volumul acoperirii media în anul 2019 

Luna Presa centrală Radio Televiziune Mediu online Total 

Ianuarie 2 0 4 106 112 

Februarie 27 16 29 823 895 

Martie 16 3 6 236 361 

Aprilie 19 15 13 318 365 

Mai 24 19 35 1276 1357 

Iunie 12 29 29 458 528 

Iulie 31 37 54 1047 1.169 

August 22 21 19 633 695 

Septembrie 25 29 39 761 854 

Octombrie 26 13 22 494 555 

Noiembrie 31 46 54 1627 1758 

Decembrie 16 0 3 137 156 

TOTAL 251 232 307 7916 8702 

 

 

Site-ul oficial al Autorității a fost permanent 

actualizat cu informații de interes public, respectiv: știri, 

comunicate de presă, legislația specifică domeniului 

electoral, proiectele de acte normative lansate în 

dezbatere publică, extrase ale rapoartelor privind 

rezultatele controalelor efectuate la partidele politice, 

declarații de avere și interese ale personalului, 

concursurile organizate pentru ocuparea unor funcții 

publice din cadrul AEP, situația deplasărilor în 

străinătate și a evenimentelor internaționale organizate 

de AEP, precum și alte informații de interes public prevăzute de Legea 544/2001 privind liberul acces la 

informațiile de interes public. 

 

Cu prilejul alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și a 

referendumului național din 26 mai 2019, Autoritatea a desfășurat următoarele activități de 

informare a opiniei publice: 

Au fost transmise 36 de comunicate de presă cu teme vizând numărul de alegători înscriși în 

Registrul electoral, proiecte de acte normative elaborate de AEP, delimitarea secțiilor de votare, finanțarea 

campaniei electorale, tragerea la sorți a experților electorali și a operatorilor de calculator, acreditarea 

observatorilor și a reprezentanților mass-media, precum și procedurile de vot, după cum urmează: 

1. Comunicat de presă privind modelul listei de susţinători care va fi folosit la alegerile pentru 

membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 – 23.01.2019; 

2. Comunicat de presă referitor la elaborarea unor proiecte de hotărâri ale Guvernului privind 

organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din 

anul 2019 – 23.01.2019 ; 

3. Comunicat de presă privind elaborarea proiectului de hotărâre a Autorității Electorale Permanente 

pentru modificarea Anexei nr. 1 la Normele metodologice privind funcţionarea Sistemului 

informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea 

operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, aprobate prin Hotărârea 

Autorității Electorale Permanente nr. 9/2015 – 25.01.2019; 
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4. Comunicat de presă referitor la eleborarea proiectului de Ordonanță de urgență privind unele măsuri 

pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2019 – 

02.07.2019;  

5. Comunicat de presă privind publicarea în Monitorul Oficial al României a unor acte normative 

referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul 

European din anul 2019 – 19.02.2019; 

6. Comunicat de presă referitor la elaborarea proiectului de hotărâre a AEP privind procedura de 

eliberare a adeverinţelor care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 73 alin. (3) şi (4) din 

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

precum şi procedura de acreditare a reprezentanţilor externi ai mass-mediei și a observatorilor 

externi la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European – 05.03.2019; 

7. Comunicat de presă privind numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de         

28 februarie 2019 – 11.03.2019; 

8. Comunicat de presă privind întâlnirea organizată de AEP cu reprezenții instituțiilor cu atribuții în 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor, asigurarea securităţii cibernetice și protecţia datelor cu 

caracter personal – 13.03.2019; 

9. Comunicat de presă privind procedura de eliberare a adeverinţelor care atestă îndeplinirea 

condiţiilor prevăzute de art. 73 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi procedura de acreditare a 

reprezentanţilor externi ai mass-mediei și a observatorilor externi – 28.03.2019; 

10. Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna martie 2019 – 

02.04.2019; 

11. Comunicat de presă referitor la elaborarea proiectului de hotărâre a Autorității Electorale 

Permanente privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii 

din România în Parlamentul European din anul 2019 – 03.04.2019; 

12. Comunicat de presă privind numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de         

31 martie 2019 – 05.04.2019;  

13. Comunicat de presă privind întâlnirea organizată de AEP cu reprezentanții instituțiilor cu atribuții 

în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, asigurarea securităţii cibernetice și protecţia datelor cu 

caracter personal – 2.04.2019;  

14. Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna aprilie 2019 – 

24.04.2019; 

15. Comunicat de presă privind înregistrarea mandatarilor financiari cu ocazia alegerii membrilor din 

România în Parlamentul European din 26 mai 2019 – 25.04.2019; 

16. Comunicat de presă referitor la elaborarea proiectului de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală, precum şi pentru unele 

măsuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și a 

referendumului național din 26 mai 2019 – 25.04.2019; 

17. Comunicat de presă privind delimitarea, numerotarea și stabilirea sediilor secțiilor de votare din 

țară – 25.04.2019; 

18. Comunicat de presă privind aprobarea Planului activităților de control al finanțării publice și 

finanțării private a partidelor politice și a campaniei electorale în anul 2019 – 26.04.2019; 

19. Comunicat de presă privind tragerea la sorți a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale 

secțiilor de votare din țară – 26.04.2019; 

20. Comunicat de presă privind desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale 

secțiilor de votare din țară – 03.05.2019; 
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21. Comunicat de presă privind o nouă întâlnire organizată de AEP cu reprezentanții instituțiilor cu 

atribuții în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, asigurarea securităţii cibernetice și protecţia 

datelor cu caracter personal – 08.05.2019; 

22. Comunicat de presă privind clipurile de informare realizate de către AEP în perspectiva alegerilor 

europarlamentare din data de 26 mai 2019 – 09.05.2019; 

23. Comunicat de presă privind necesarul de materiale electorale comandat de AEP pentru alegerile 

europarlamentare din data de 26 mai 2019 – 10.05.2019; 

24. Comunicat de presă privind programarea tragerii la sorți computerizate pentru desemnarea 

președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora – 10.05.2019; 

25. Comunicat de presă privind numărul cetățenilor români care au primit de la AEP adeverințele 

necesare participării la alegerile locale din țări membre ale Uniunii Europene – 10.05.2019; 

26. Comunicat de presă privind rezultatele tragerii la sorți computerizate pentru desemnarea 

președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora – 10.05.2019; 

27. Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna mai 2019 – 14.05.2019; 

28. Comunicat de presă privind o nouă întâlnire organizată de AEP cu reprezentanții instituțiilor cu 

atribuții în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, asigurarea securităţii cibernetice și protecţia 

datelor cu caracter personal – 15.05.2019; 

29. Comunicat de presă referitor la sesizarea înaintată de AEP Parchetului General și Biroului Electoral 

al Sectorului 5 privind Loteria Publicitară „Mergi la vot, mergi în vacanță”, organizată sub sigla 

Paralela 45 – 17.05.2019; 

30. Comunicat de presă privind situația centralizată a secțiilor de votare care îndeplinesc condițiile de 

accesibilitate – 20.05.2019; 

31. Comunicat de presă privind numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral – 25.05.2019; 

32. Comunicat de presă privind contribuțiile competitorilor electorali declarate în campania electorală 

pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 26 mai 2019 – 28.05.2019; 

33. Comunicat de presă privind întâlnirea finală organizată de AEP cu reprezentanții instituțiilor cu 

atribuții în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, asigurarea securităţii cibernetice și protecţia 

datelor cu caracter personal – 29.05.2019; 

34. Comunicat de presă referitor la termenul de depunere a documentelor privind cheltuielile electorale 

efectuate de competitorii electorali – 24.06.2019; 

35. Comunicat de presă privind rezultatele chestionarului de evaluare a activității desfășurate de către 

operatorii de calculator și experții electorali care au participat la alegerile europarlamentare din 26 

mai 2019 – 31.07.2019; 

36. Comunicat de presă privind întâlnirile cu reprezentanții formațiunilor politice care îndeplinesc 

condițiile pentru rambursarea cheltuielilor electorale la alegerile pentru membrii din România în 

Parlamentul European din data de 26 mai 2019 – 01.08.2019. 

 

Președintele Autorității Electorale Permanente a susținut 30 de interviuri și declarații de presă cu 

tema procedurilor de vot și a modificărilor legislative din domeniu. De asemenea, au fost susținute trei 

conferințe de presă, după cum urmează:   

 24 aprilie 2019: conferință de presă pe teme de interes public privind începutul campaniei electorale 

și finanțarea acesteia; 

 16 mai 2019: conferință de presă privind certificarea spre neschimbare, de către Autoritatea 

Electorală Permanentă, în ședință publică, a aplicaţiilor informatice utilizate de Biroul Electoral 

Central pentru centralizarea rezultatelor votării;  

 22 mai 2019: conferință de presă în cadrul căreia s-au prezentat informații generale privind 

organizarea și desfășurarea celor alegerilor și referendumului, fiind realizată o simulare a 

procesului de vot într-o secție de votare special amenajată la sediul Autorității. 



 

 

72 

 Autoritatea Electorală Permanentă 

AEP a derulat campania de informare utilizând și mijloacele de comunicare online, precum site-ul 

oficial și paginile instituției create pe platformele Facebook și YouTube, fiind transmise într-o formă 

accesibilă informațiile necesare exercitării dreptului de vot și încurajând prezența la vot. Pe site-ul 

Autorității a fost deschisă secțiunea Alegeri Parlamentul European 2019, cu rubrici precum Îndrumar 

pentru alegători, Expertul electoral, Operatorul de calculator, sau Acreditări, acestea fiind actualizate 

permanent cu informații relevante. În parteneriat cu televiziunea publică, AEP a realizat două videoclipuri 

de informare a alegătorilor, dublate de limbaj mimico-gestual, pentru care Consiliul Național al 

Audiovizualului a emis către toate posturile de televiziune o recomandare de preluare în regim nepublicitar. 

De asemenea, AEP a realizat și un spot informativ audio, în colaborare cu Radio România Actualități. 

Clipurile informative au fost preluate și de numeroase publicații online și site-uri ale unor organizații 

neguvernamentale. 

 De asemenea, au fost transmise patru informări de presă cu privire la procedura de acreditare a 

reprezentanților instituțiilor mass-media, asociațiilor și fundațiilor din România, precum și a observatorilor 

internaționali și reprezentanților instituțiilor mass-mediei străine. Cu ocazia acestor alegeri, Autoritatea 

Electorală Permanentă a eliberat 76 de acreditări pentru observatori internaționali și reprezentanți ai 

instituțiilor mass-media străine, precum și 156 de adeverințe, din care 134 pentru instituții mass-media 

interne și 22 pentru asociații și fundații din România. 

 

 

Cu prilejul alegerilor pentru Președintele României din anul 2019, Autoritatea a desfășurat 

următoarele activități de informare a opiniei publice: 

Au fost transmise 62 de comunicate de presă în perioada premergătoare alegerilor care au avut ca 

scop informarea cetățenilor cu privire la alegerile prezidențiale (în contextul noutăților legislative 

aplicabile) și 5 comunicate de presă referitoare la aspecte privind desfășurarea scrutinului: 

1. Comunicat de presă privind participarea unei delegații a AEP la întâlnirea organizată de Asociația 

Romanians in Ireland – 25.06.2019;  

2. Comunicat de presă privind adoptarea de către Camera Deputaților în calitate de cameră 

decizională, a propunerii legislative pentru modificarea și completarea unor acte normative în 

materie electorală – 05.07.2019;  

3. Comunicat de presă privind modelul listei de susţinători care va fi folosit la alegerile pentru 

Președintele României din anul 2019 – 25.07.2019; 

4. Comunicat de presă privind procedura de înregistrare online pe portalul www.votstrainatate.ro a 

alegătorilor români aflați în afara țării – 26.07.2019; 

5. Comunicat de presă privind desemnarea mandatarilor financiari ai competitorilor electorali la 

alegerile pentru Președintele României – 26.07.2019;  

6. Comunicat de presă privind numărul alegătorilor români care s-au înregistrat on-line pe portalul 

www.votstrainatate.ro până în prezent – 29.07.2019;  

7. Comunicat de presă privind situația actualizată a înregistrărilor pe portalul www.votstrainatate.ro 

a alegătorilor români aflați în afara țării, precum și pentru unele clarificări cu privire la procedura 

de înregistrare – 02.08.2019;  

8. Comunicat de presă privind situația actualizată a înregistrărilor pe portalul www.votstrainatate.ro 

a alegătorilor români aflați în afara țării, precum și pentru noi clarificări cu privire la procedura de 

înregistrare – 05.08.2019; 

9. Comunicat de presă privind măsurile întreprinse de Autoritatea Electorală Permanentă în vederea 

informării alegătorilor din străinătate cu privire la modalitățile de exercitare a dreptului la vot la 

alegerile pentru Președintele României – 05.08.2019; 

10. Comunicat de presă privind situația actualizată a înregistrărilor pe portalul www.votstrainatate.ro 

a alegătorilor români aflați în afara țării, precum și precizări legate de exercitarea votului prin 

corespondență – 07.08.2019; 
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11. Comunicat de presă privind situația actualizată a înregistrărilor pe portalul www.votstrainatate.ro 

a alegătorilor români aflați în afara țării, precum și precizări legate de exercitarea votului prin 

corespondență – 09.08.2019; 

12. Comunicat de presă privind reprogramarea întâlnirii cu asociațiile civice semnatare ale scrisorii 

deschise pe tema votului în străinătate – 08.09.2019; 

13. Comunicat de presă privind situația actualizată a înregistrărilor pe portalul www.votstrainatate.ro 

a alegătorilor români aflați în afara țării, precum și precizări legate de exercitarea votului prin 

corespondență – 12.08.2019; 

14. Comunicat de presă privind apelul președintelui AEP către societatea civilă și mass-media pentru 

susținerea campaniei de informare a alegătorilor – 12.08.2019; 

15. Comunicat de presă privind situația actualizată a înregistrărilor pe portalul www.votstrainatate.ro 

a alegătorilor români aflați în afara țării, precum și precizări legate de exercitarea votului prin 

corespondență – 14.08.2019; 

16. Comunicat de presă privind precizările președintelui AEP legate de informațiile eronate care circulă 

în spațiul public pe tema datelor personale ale românilor din străinătate – 14.08.2019; 

17. Comunicat de presă privind numărul cetățenilor români din străinătate înregistrați cu opțiunea Vot 

prin corespondenţă – 16.08.2019; 

18. Comunicat de presă privind întâlnirea președintelui AEP cu asociațiile civice semnatare ale scrisorii 

deschise pe tema votului prin corespondență – 19.08.2019; 

19. Comunicat de presă privind situația actualizată a înregistrărilor pe portalul www.votstrainatate.ro 

a alegătorilor români aflați în afara țării, precum și precizări legate de exercitarea votului prin 

corespondență – 20.08.2019;  

20. Comunicat de presă privind situația actualizată a înregistrărilor pe portalul www.votstrainatate.ro - 

22.08.2019; 

21. Comunicat de presă privind elaborarea proiectului de hotărâre a AEP pentru aprobarea procedurii 

de acreditare la alegerile prezidențiale din anul 2019 – 22.08.2019; 

22. Comunicat de presă referitor la elaborarea proiectului de hotărâre a AEP privind aprobarea 

modelelor ștampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile prezidențiale din anul 2019 - 

23.08.2019; 

23. Comunicat de presă referitor la elaborarea proiectului de hotărâre a AEP privind aprobarea 

modelelor listelor electorale care vor fi folosite la alegerile prezidențiale din anul 2019 - 

23.08.2019; 

24. Comunicat de presă referitor la elaborarea proiectului de hotărâre a AEP privind aprobarea 

modelelor documentelor care vizează candidaturile la alegerile prezidențiale din acest an - 

23.08.2019; 

25. Comunicat de presă referitor la elaborarea proiectului de hotărâre a AEP privind aprobarea 

modelelor buletinelor de vot utilizate la alegerile prezidențiale din anul 2019 – 27.08.2019; 

26. Comunicat de presă privind începerea perioadei electorale pentru alegerile prezidențiale din anul 

2019 – 28.08.2019; 

27. Comunicat de presă privind apelul președintelui AEP către cetățeni pentru implicarea lor în alegeri 

ca experți electorali – 28.08.2019; 

28. Comunicat de presă privind avertismentul președintelui AEP referitor la numărul mic de înregistrări 

pe portalul www.votstrainate.ro – 29.08.2019; 

29. Comunicat de presă privind constituirea Biroului Electoral Central pentru alegerea Președintelui 

României din anul 2019 – 01.09.2019; 

30. Comunicat de presă referitor la elaborarea proiectului de hotărâre a AEP privind aprobarea 

Metodologiei de admitere în Corpul experților electorali – 02.09.2019; 



 

 

74 

 Autoritatea Electorală Permanentă 

31. Comunicat de presă privind situația actualizată a înregistrărilor pe portalul www.votstrainatate.ro - 

04.09.2019; 

32. Comunicat de presă privind situația actualizată a înregistrărilor pe portalul www.votstrainatate.ro - 

06.09.2019; 

33. Comunicat de presă privind adoptarea de către Guvern a unor hotărâri cu impact privind exercitarea 

dreptului de vot la alegerile pentru Preşedintele României de către cetăţenii români din străinătate 

- 09.09.2019 

34. Comunicat de presă referitor la elaborarea proiectului de hotărâre a AEP privind aprobarea 

Ghidului finanțării campaniei electorale la alegerile prezidențiale din anul 2019 – 13. 09.2019; 

35. Comunicat de presă privind precizările președintelui AEP legate de utilizarea datelor cu caracter 

personal ale alegătorilor români din străinătate exclusiv în procesele electorale – 13.09.2019; 

36. Comunicat de presă privind numărul total de alegători români înregistrați pe portalul 

www.votstrainatate.ro – 16.09.2019; 

37. Comunicat de presă referitor la elaborarea proiectului de hotărâre a AEP privind unele măsuri 

pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019 - 

18.09.2019; 

38. Comunicat de presă privind intrarea în vigoare a Hotărârii AEP nr. 32/2019 pentru aprobarea 

procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare şi a modelelor ecusoanelor 

persoanelor acreditate la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 – 02.10.2019; 

39. Comunicat de presă privind lista secțiilor de votare din străinătate la alegerile prezidențiale din anul 

2019, aprobate prin hotărâre a AEP la propunerea misiunilor diplomatice și oficiilor consulare - 

05.10.2019; 

40. Comunicat de presă privind delimitarea, numerotarea și stabilirea sediilor secțiilor de votare din 

țară – 11.10.2019; 

41. Comunicat de presă privind aprobarea a încă 270 de secții de votare în străinătate la alegerile 

prezidențiale din anul 2019, aprobate prin hotărâre a AEP, la propunerea misiunilor diplomatice și 

oficiilor consulare – 13.10.2019; 

42. Comunicat de presă privind desemnarea, prin tragere la sorți computerizată, a operatorilor de 

calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară – 10.18.2019; 

43. Comunicat de presă privind lista secțiilor de votare din străinătate aprobate prin hotărâre a AEP, la 

propunerea misiunilor diplomatice și oficiilor consulare – 10.20.2019; 

44. Comunicat de presă privind programarea tragerii la sorți computerizate pentru desemnarea 

președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora – 24.10.2019; 

45. Comunicat de presă privind programarea tragerii la sorți computerizate a președinților birourilor 

electorale ale secțiilor de votare pentru votul prin corespondență și a locțiitorilor acestora - 

25.10.2019; 

46. Comunicat de presă privind videoclipurile de informare a alegătorilor români care votează la 

secțiile de votare din străinătate sau prin corespondență – 27.10.2019; 

47. Comunicat de presă privind întâlnirea conducerii AEP cu delegația OSCE/ODIHR care efectuează 

o Misiune de observare a alegerilor prezidențiale – 30.10.2019; 

48. Comunicat de presă privind materialele comandate de AEP pentru a fi folosite în secțiile de votare 

la alegerile prezidențiale din 2019 – 06.11.2019; 

49. Comunicat de presă privind numărul total de alegători valabil la alegerile prezidențiale din data de 

10 noiembrie 2019 – 07.11.2019; 

50. Comunicat de presă privind informații referitoare la votul prin corespondență – 07.11.2019; 

51. Comunicat de presă privind desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2019 - 

07.11.2019; 
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52. Comunicat de presă privind situația centralizată a secțiilor de votare care asigură accesul 

alegătorilor cu mobilitate redusă – 08.11.2019;  

53. Comunicat de presă privind Programul electoral de observare a alegerilor pentru Președintele 

României din 10 noiembrie 2019, organizat de Autoritatea Electorală Permanentă – 08.11.2019; 

54. Comunicat de presă privind modul în care alegătorii pot verifica online dacă plicurile lor cu votul 

prin corespondență au ajuns la destinație – 08.11.2019; 

55. Comunicat de presă privind acreditările eliberate de AEP instituțiilor mass-media interne, 

asociațiilor și fundațiilor, ziariștilor străini și observatorilor internaționali la alegerile prezidențiale 

din anul 2019 – 09.11.2019; 

56. Comunicat de presă privind lansarea paginii prezidentiale2019.roaep.ro – 10.11.2019; 

57. Comunicat de presă privind situația contribuțiilor electorale depuse de competitorii electorali 

pentru finanțarea campaniei electorale la alegerile prezidențiale din data de 10.11.2019 - 

14.11.2019; 

58. Comunicat de presă privind desfășurarea celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor pentru 

Președintele României din data de 24 noiembrie 2019 – 14.11.2019; 

59. Comunicat de presă privind numărul total de alegători valabil la alegerile prezidențiale din data de 

24 noiembrie 2019 – 20.11.2019; 

60. Comunicat de presă privind informații referitoare la votul prin corespondență pentru turul al doilea 

al alegerilor prezidențiale – 22.11.2019; 

61. Comunicat de presă privind informațiile de interes public furnizate de pagina 

prezidentiale2019.roaep.ro după încheierea procesului electoral din data de 24 noiembrie 2019 - 

22.11.2019; 

62. Comunicat de presă privind informațiile de interes public furnizate de pagina 

prezidentiale2019.roaep.ro după încheierea procesului electoral din data de 24 noiembrie 2019 – 

24.11.2019; 

63. Comunicat de presă privind întâlnirea finală a conducerii AEP cu delegația OSCE/ODIHR care a 

efectuat o Misiune de observare a alegerilor prezidențiale – 26.11.2019; 

64. Comunicat de presă privind situația contribuțiilor electorale depuse de competitorii electorali 

pentru finanțarea campaniei electorale la alegerile prezidențiale din anul 2019 – 27.11.2019; 

65. Comunicat de presă privind mesajul președintelui AEP către instituțiile și persoanele implicate în 

organizarea și desfășurarea cu succes a alegerilor prezidențiale din anul 2019 – 05.12.2019; 

66. Comunicat de presă privind situația contribuțiilor electorale, a sumelor solicitate la rambursare și a 

datoriilor înregistrate de către competitorii electorali pentru alegerea Președintelui României din 

anul 2019 – 13.12.2019; 

67. Comunicat de presă privind transmiterea chestionarului de evaluare a activității desfășurate de către 

operatorii de calculator și experții electorali care au participat la alegerile pentru Președintele 

României din anul 2019 – 18.12.2019. 

 

De asemenea, au fost susținute, de către președintele Autorității, peste 50 de interviuri și declarații 

de presă pe tema procedurilor de vot și a modificărilor legislative. 

Totodată, conducătorii structurilor AEP implicate în organizarea alegerilor au avut numeroase 

intervenții în presă pe teme de interes pentru aceste alegerile prezidențiale (informarea alegătorilor, 

finanțarea campaniei electorale, actele normative specifice, aplicațiile informatice, sau instruirea experților 

electorali și a operatorilor de calculator). 
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Au fost susținute și 7 conferințe de presă (transmise în direct pe canalul de Youtube și dublate în 

limbaj mimico-gestual), după cum urmează:   

 2 septembrie 2019: conferință de presă pe tema lansării site-ului www.votstrainatate.ro și a noilor 

prevederi legale privind exercitarea votului în străinătate; 

 12 septembrie 2019: conferință de presă în care s-au prezentat noile reglementări prevăzute de 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2019; 

 3 octombrie 2019: conferință de presă în cadrul căreia s-au prezentat informații actualizate privind 

înregistrarea alegătorilor pe site-ul www.votstrainatate.ro;   

 11 octombrie 2019: conferință de presă pe tema campaniei electorale; 

 19 octombrie 2019: conferință de presă pentru tragerea la sorți a operatorilor de calculator ai 

birourilor electorale ale secțiilor de votare;  

 25 octombrie 2019: conferință de presă pentru tragerea la sorți a operatorilor de calculator ai 

birourilor electorale pentru votul prin corespondență; 

 1 noiembrie: conferință de presă privind certificarea spre neschimbare a aplicației folosite pentru 

centralizarea rezultatelor votării la alegerile prezidențiale. În cadrul conferinței de presă a fost 

organizată o simulare a procesului de vot la o secție de votare din țară, precum și o simulare 

a procesului de vot la o secție de votare din străinătate. De asemenea, conducătorii structurilor 

AEP implicate în organizarea alegerilor au prezentat măsurile întreprinse de fiecare în parte pentru 

buna desfășurare a scrutinului și au răspuns la întrebările participanților. 

 

 

AEP a derulat campania de informare utilizând și mijloacele de comunicare online, precum site-ul 

oficial și paginile instituției create pe platformele Facebook și YouTube, promovând informațiile relevante 

cu privire la organizarea și desfășurarea alegerilor prezidențiale, familiarizarea cetățenilor din străinătate 

cu noutățile legislative privind modalitățile de exercitare a dreptului de vot și încurajarea prezenței 

alegătorilor la urne. 
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O atenție deosebită a fost acordată promovării noilor opțiuni de vot oferite de modificările 

legislative din anul 2019. Campania s-a desfășurat în două etape, prima fiind dedicată promovării 

înregistrării alegătorilor din străinătate pe portalul www.votstrainatate.ro. Portalul a fost conceput și 

lansat de AEP cu scopul de a facilita înregistrarea alegătorilor cu una din cele două opțiuni existente, și 

anume votul prin corespondență sau înființarea unei secții de votare mai aproape de domiciliul sau reședința 

acestora.  

În vederea promovării în rândul alegătorilor din afara țării a noilor opțiuni de vot oferite de 

modificările legislative, au fost derulate, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul pentru 

Românii de Pretutindeni, o serie de acțiuni, după cum urmează:  

 au fost realizate 120.000 de pliante care au fost distribuite în 15 aeroporturi, la punctele de trecere 

vamală și în rândul comunităților de români din străinătate prin intermediul reprezentanțelor 

diplomatice. La activitatea de distribuire a pliantelor a participat și președintele AEP care a fost 

prezent în data de 30 august 2019 la aeroportul Otopeni pentru a discuta direct cu cetățenii și pentru 

a-i îndemna să se înregistreze pe platforma votstrainatate.ro;   

 au fost tipărite 5.000 de afișe care au fost amplasate în punctele de trecere vamală și în aeroporturi 

și au fost distribuite în teritoriu prin intermediul birourilor județene;  

 au fost confecționate un număr de 20 de afișe tip roll-up care au fost amplasate în 15 aeroporturi; 

 au fost emise 36 de informări pe platforma de socializare Facebook, având tema portalului  

www.votstrainatate.ro, cele mai multe dintre acestea fiind promovate în limita restricțiilor impuse 

de Facebook conținutului cu caracter politic; 

 au fost organizate două întâlniri consultative cu societatea civilă, la sediul AEP; 

 a fost realizat un videoclip care a promovat înregistrarea alegătorilor din străinătate pe portalul 

dedicat, material care a fost difuzat, prin intermediul radiodifuzorilor, sub forma unui mesaj de 

interes public la recomandarea Consiliului Național al Audiovizualului. 

 

Președintele AEP a participat la Reuniunea Anuală a Diplomației Române care s-a desfășurat în 

perioada 26-29 august 2019, context în care oficialul le-a prezentat reprezentanților corpului diplomatic 

particularitățile organizării acestui scrutin în străinătate. 

Tot în acest context, reprezentanți ai Autorității Electorale Permanente, ai Ministerului Afacerilor 

Externe și ai Ministerul pentru Românii de Pretutindeni au participat la întâlnirile cu reprezentanții 

comunităților de români din afara țării, atât la sesiunile din țară, cât și la cele din străinătate, organizate în 

contextul campaniei ,,Informare Acasă! Siguranță în Lume!”. 

În afara țării au fost organizate întâlniri cu cetățenii românii din Italia (Torino, Milano, Veneția, 

Bologna, Florența, Cagliari, Catania, Cosenza, Bari, Napoli, Roma), Spania (Sevilla, Almeria, Gran 

Canaria, Castellon, Barcelona, Madrid), Germania (München, Kӧln, Berlin), Marea Britanie (Manchester, 

Birmingham, Londra) și Franța (Lyon, Marsilia, Paris). Campania a început în luna august și s-a derulat 

până la finalul lunii octombrie.  

A doua etapă a fost inițiată după încheierea perioadei de înregistrare a alegătorilor pe portalul 

www.votstrainatate.ro și a vizat promovarea informațiilor necesare pentru corecta exercitare a 

dreptului de vot. 

Pe site-ul oficial al AEP a fost deschisă secțiunea Alegeri Prezidențiale 2019, cu rubrici precum 

Îndrumar pentru alegătorul din țară, Îndrumar pentru alegătorul din străinătate, Informații generale, sau 

Acreditări, acestea fiind actualizate permanent. Informațiile cuprinse în această secțiune au fost publicate 

în mod sistematizat pe pagina de Facebook a instituției, apelându-se la facilitatea promovării acestora. 

Promovarea a generat diseminarea eficace a informațiilor în rândul alegătorilor, fapt ce rezultă din statistica 

ascendentă a interacțiunilor specifice platformei. 
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Succesul campaniei de informare se reflectă cu acuratețe în statisticile care privesc numărul de 

accesări și de utilizatori ai paginii de Internet a instituției, precum și cel al interacțiunilor de pe pagina de 

Facebook. Dacă în perioada electorală aferentă alegerilor din anul 2016 site-ul AEP a înregistrat 293.624 

de accesări, în perioada similară din anul 2019 acesta a înregistrat 1.581.301 de vizualizări. În ceea ce 

privește interacțiunile de pe pagina de Facebook, acestea au crescut, de la începutul anului 2019, de la 

2.012.973 la 3.728.770 de interacțiuni. 

Suplimentar, acestor demersuri, Îndrumarul alegătorului din străinătate a fost diseminat și sub 

forma unui material audio realizat în colaborare cu Radio România Internațional. Totodată, au fost realizate, 

în parteneriat cu televiziunea publică, două videoclipuri de informare a alegătorilor care ilustrau procedurile 

de vot prin corespondență și la secția de votare, materiale pentru care Consiliul Național al Audiovizualului 

a emis către toate posturile de televiziune o recomandare de difuzare a acestora, atât pe plan național, cât și 

pe plan internațional (în cazul televiziunilor care au această posibilitate). 

Având în vedere interesul AEP de a acorda importanță egală tuturor categoriilor de alegători, 

instituția a implementat un proiect de adaptare a mesajelor de informare pentru persoanele cu dizabilități 

hipoacuzice. În acest sens, informările făcute prin intermediul conferințelor de presă au fost traduse cu 

sprijinul unui interpret mimico-gestual, iar clipurile de informare au fost dublate în acest limbaj. 

De asemenea, au fost transmise patru informări de presă cu privire la procedura de acreditare a 

reprezentanților instituțiilor mass-media, asociațiilor și fundațiilor din România, precum și a observatorilor 

internaționali și reprezentanților instituțiilor mass-mediei străine. Cu ocazia acestor alegeri, Autoritatea 

Electorală Permanentă a emis 354 de acreditări pentru instituțiile de presă românești și străine, precum și 

pentru observatorii interni și internaționali. Pe plan intern, 170 de instituții de presă și 28 de asociații și 

fundații au primit acreditări din partea AEP, în baza cărora aceștia și-au desemnat reprezentanți, respectiv 

observatori interni. Pe plan extern, Autoritatea a acreditat 48 de corespondenți din partea a 17 instituții de 

presă străine și 99 de observatori internaționali din 18 state și organizații internaționale. 

 

 

4.3. ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ 

 

La invitația decanului Facultății de Științe Juridice și Administrative din cadrul Academiei de 

Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”, domnul Constantin-Florin Mitulețu-Buică, în calitate de președinte al 

Autorității Electorale Permanente, a susținut studenților facultății, la data de 28 martie 2019, o prelegere 

privind rolul AEP în cadrul procesului electoral, Registrul electoral, listele electorale, organizarea și 

desfășurarea alegerilor, precum și rolul MAI în organizarea proceselor electorale. 

La invitația directorului Colegiului Național de Afaceri Interne din cadrul Academiei de Poliție 

,,Alexandru Ioan Cuza”, președintele Autorității a expus poziția instituției în cadrul dezbaterii cu tema 

,,Managementul administrației electorale și afacerilor interne. Dezvoltări și provocări regionale”, 

organizată la data de 25 aprilie 2019 în contextul desfășurării cursului postuniversitar ,,Managementul 

strategic al afacerilor interne” (seria martie-iulie 2019). 

Cu ocazia conferinței internaționale organizată de AEP în parteneriat cu RECEF, în cadrul 

seminariilor specifice, doamna Camelia Runceanu și domnul Octavian Chesaru (având calitățile de 

consilier parlamentar în cadrul Departamentului cooperare internațională și relații publice, respectiv de Șef 

al Serviciului Politici Publice din cadrul Departamentului legislativ) au susținut prelegeri care au tratat 

participarea la vot în Europa de Est, respectiv efectele acțiunilor de dezinformare a electoratului. Prelegeri 

ale participanților au fost incluse în anul 2020 în ultimul volum al Revistei Române de Studii Electorale, 

vol. VII, nr. 1-2, 2019, care poate fi consultat în format electronic accesând următorul link: 

www.roaep.ro/prezentare/revista-studii-electorale/. 

 

http://www.roaep.ro/prezentare/revista-studii-electorale/
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Autoritatea a organizat, în premieră, la 

data de 29 octombrie 2019, evenimentul 

aniversar denumit Ziua AEP. În cadrul 

evenimentului au fost lansate două cărți menite 

să celebreze centenarul primelor alegeri libere 

ale României: „1919. Primele alegeri 

parlamentare din România Mare” și „1919. 

Primele alegeri parlamentare din România Mare 

– Culegere de acte normative”. 

Prin lucrarea „1919. Primele alegeri 

parlamentare din România Mare”, Autoritatea 

Electorală Permanentă (AEP) propune un prim 

volum monografic consacrat alegerilor 

parlamentare din 1919. Conceput şi iniţiat în 

2017 de prof. dr. Daniel Barbu, pe atunci 

preşedinte al AEP, proiectul a fost continuat şi 

finalizat de dr. Constantin-Florin Mituleţu Buică, actualul preşedinte al AEP. Grupul de lucru a fost format 

din specialişti ai AEP și a avut misiunea de a aduna informaţii despre parlamentarii aleşi în 1919, sub 

coordonarea prof. dr. Alexandru Radu. În acest scop au fost folosite resursele documentare ale Bibliotecii 

Academiei Române, documente din fondurile Arhivelor Naţionale ale României, precum şi surse online.  

Mai precizăm că, la data de 18 decembrie 2019, președintele Autorității a prezentat punctul de 

vedere al instituției cu ocazia Conferinței ,,Smart Solutions for Smart Cities”, organizată la Palatul 

Parlamentului cu scopul promovării tehnologiilor inovative care cresc calitatea vieții și facilitează 

dezvoltarea durabilă a comunităților. 

 

 

 

4.4. PREMII OBȚINUTE 

 

În luna februarie a anului 2019, 

Autoritatea a primit Distincția anului în 

cadrul ceremoniei de decernare a premiilor 

electorale internaționale organizate în 

Accra, Ghana, de Centrul Internațional 

pentru Studii Parlamentare, AEP fiind 

premiată pentru activitatea întreprinsă în 

anul 2018 pentru primul proiect de 

asistență electorală implementat de 

România în calitate de stat donator. 

Proiectul „Dezvoltarea capacității 

instituționale în domeniul asistenței 

electorale”, a fost derulat de AEP, în calitate de furnizor de asistență pentru Comisia Electorală 

Independentă a Iordaniei, în calitate de beneficiar. Totodată, în cadrul aceluiași eveniment, AEP a primit 

Premiul pentru rezultate remarcabile la categoria Implicarea cetățenilor, ca urmare a activității instituției 

în promovarea transparenței proceselor electorale prin colaborarea activă cu societatea civilă. 
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5. 

FINANȚAREA PARTIDELOR POLITICE 

ȘI A CAMPANIILOR ELECTORALE

 

 

 893 

Controale privind finanțarea 

activității curente a 

formațiunilor politice 

38.650.953,95 lei 

Rambursarea 

cheltuielilor electorale 

1.498 

Rapoarte de 

control 

252.619.201,13 lei 

Acordarea subvențiilor de 

la bugetul de stat 

 

 

 

În temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor 

electorale, republicată, cu modificările și completările, al Normelor metodologice de aplicare a Legii          

nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, precum și al Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității 

Electorale Permanente, Autoritatea Electorală Permanentă exercită atribuțiile privind controlul 

finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale. Principalele activități desfășurate în anul 2019 

în domeniu au fost: 

 acordarea subvenției de la bugetul de stat către partidele politice; 

 verificarea respectării prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de partidele 

politice;  

 verificarea respectării prevederilor legale referitoare la finanțarea campaniei electorale cu ocazia 

alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din data de 26.05.2019, precum 

și validarea și rambursarea către competitorii electorali a sumelor cheltuite în campania electorală; 

 verificarea respectării prevederilor legale referitoare la finanțarea campaniei electorale cu ocazia 

referendumului național din data de 26.05.2019; 

 verificarea respectării prevederilor legale referitoare la finanțarea campaniei electorale cu ocazia 

alegerilor pentru Președintele României din anul 2019; 

 efectuarea controalelor stabilite prin planul de control pentru anul 2019; 

 aplicarea sancțiunilor pentru abaterile contravenționale constatate referitoare la finanțarea 

partidelor politice și a campaniilor electorale; 

 soluționarea sesizărilor primite și a interpretărilor legislative. 

 

Prin noul ROF a fost înființată Direcția prevenție, îndrumare și monitorizare, facilitând realizarea 

unor acțiuni de prevenție constând în participarea personalului AEP, la invitația formațiunilor politice, la 

acțiuni de instruire dedicate mandatarilor financiari, întreprinderea unor demersuri menite să crească nivelul 

de conștientizare al riscurilor la care sunt expuși prin nerespectarea dispozițiilor legale din domeniul 

electoral, precum și oferirea de suport de specialitate mandatarilor financiari și reprezentanților 

formațiunilor politice.  

Astfel, Autoritatea Electorală Permanentă și-a demonstrat, începând cu luna aprilie a anului 2019, 

angajamentul de a preveni faptele sancționate prin Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. Inițierea unei campanii de prevenție s-a confirmat ca fiind un demers oportun, prin 

reducerea numărului sancțiunilor aplicate competitorilor electorali ca urmare a controalelor efectuate 

cu ocazia alegerilor din anul 2019 sau ca urmare a controalelor activității curente a formațiunilor politice.  
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În anul 2019 au fost organizate 2 sesiuni de instruire a mandatarilor financiari coordonatori, cu 

ocazia alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și pentru Președintele României, 

reunind 25 de participanți la prima și 17 la a doua. De asemenea, au fost elaborate și distribuite 

reprezentanților partidelor politice, mandatarilor financiari și personalului Autorității Electorale 

Permanente Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerea membrilor din România în Parlamentul 

European din 26 Mai 2019 și Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerile pentru Președintele 

României din anul 2019. 

Totodată, în anul de referință 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 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). 

 

 

5.1. ACORDAREA SUBVENŢIILOR DE LA BUGETUL DE STAT ȘI RAMBURSAREA 

CHELTUIELILOR ELECTORALE 

 

AEP are obligaţia de a acorda partidelor politice subvenţia de la bugetul de stat în prima decadă a 

fiecărei luni, potrivit dispoziţiilor art. 22-26 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 

privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale aprobate prin HG nr. 10/2016. În 

anul 2019, suma care a fost alocată de la bugetul de stat pentru subvenţiile acordate partidelor politice 

potrivit art. 18 - 20 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost de 

252.619.201,13 lei, înregistrând o creștere cu 48,30% mai mare față de anul 2018 (170.341.475,53 de lei), 

cu 741,11% mai mare în raport cu anul 2017 (30.033.919,61 lei), cu 1.642,08% mai mare comparativ cu 

anul 2016 (14.500.989,86 de lei), cu 3.636,16% mai mare față de anul 2015 (6.761.468 de lei), cu 

4.056,79% mai mare în raport cu anii 2014 și 2013 (6.077.273 de lei), cu 3.987,19% mai mare față de anul 

2012 (6.180.753 de lei), cu 4.131,11% mai mare comparativ cu anul 2011 (5.970.514 lei), cu 4.147,72% 

mai mare față de anul 2010 (5.947.168 de lei), cu 3.524,12% mai mare decât în anul 2009 (6.970.494,45 de 

lei) şi cu 3.037,74% mai mare în raport cu anul 2008 (8.051.000 de lei). Graficul următor ilustrează această 

evoluţie: 

Evoluţia cuantumului subvenţiilor de la bugetul de stat acordate partidelor politice (2008-2019) 
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Astfel, în perioada raportată, suma care a fost alocată de la bugetul de stat pentru plata subvenţiilor 

partidelor politice în anul 2019, în cuantum de 252.619.201,13 lei, a fost împărţită între Partidul Social 

Democrat (PSD), Partidul Naţional Liberal (PNL), Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor (ALDE), 

Uniunea Salvați România (USR), Partidul Mișcarea Populară (PMP), după cum urmează: 

Situația subvenţiilor de la bugetul de stat acordate partidelor politice în anul 2019 

Luna PSD PNL USR ALDE PMP TOTAL (lei) 

Ianuarie 7.597.299,16 3.480.796,01 1.023.607,55 756.587,15 492.650,04 13.350.939,91 

Februarie 7.597.299,16 3.480.796,01 1.023.607,55 756.587,15 492.650,04 13.350.939,91 

Martie 7.597.299,16 3.480.796,01 1.023.607,55 756.587,15 492.650,04 13.350.939,91 

Aprilie 16.361.359,15 7.496.157,83 2.204.416,39 1.629.367,73 1.060.959,18 28.752.260,28 

Mai 16.361.359,15 7.496.157,83 2.204.416,39 1.629.367,73 1.060.959,18 28.752.260,28 

Iunie 16.361.358,62 7.496.157,59 2.204.416,31 1.629.367,68 1.060.959,14 28.752.259,34 

Iulie 11.210.871,04 5.136.398,39 1.510.475,23 1.116.449,52 726.973,62 19.701.167,80 

August 11.210.871,04 5.136.398,39 1.510.475,23 1.116.449,52 726.973,62 19.701.167,80 

Septembrie 13.516.245,66 6.192.634,11 1.821.085,47 1.346.033,32 876.466,60 23.752.465,16 

Octombrie 11.979.329,42 5.488.477,04 1.614.012,00 1.192.977,47 776.804,63 21.051.600,56 

Noiembrie 11.979.329,42 5.488.477,04 1.614.012,00 1.192.977,47 776.804,63 21.051.600,56 

Decembrie 11.979.328,89 5.488.476,80 1.614.011,93 1.192.977,41 776.804,59 21.051.599,62 

TOTAL (lei) 143.751.949,87 65.861.723,05 19.368.143,60 14.315.729,30 9.321.655,31 252.619.201,13 

 

 

Acordarea subvenţiei lunare de la bugetul de stat Uniunii Naționale pentru Progresul României 

(UNPR) a fost suspendată prin Decizia preşedintelui AEP nr. 32/31.03.2016. În temeiul art. 24 alin. (5) din 

Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumul subvenţiilor lunare 

aferente anului 2019 au fost păstrate de Autoritate în sume de mandat, după cum urmează: 

 

Cuantumul subvenţiilor lunare aferente UNPR 

păstrate de AEP în sume de mandat în anul 2019 

Luna 
Cuantumul 

subvențiilor (lei) 

Ianuarie 20.316,97 

Februarie 20.316,97 

Martie 20.316,97 

Aprilie 43.754,14 

Mai 43.754,14 

Iunie 43.754,14 

Iulie 29.980,52 

August 29.980,52 

Septembrie 36.145,63 

Octombrie 32.035,56 

Noiembrie 32.035,56 

Decembrie 32.035,56 

Total (lei) 384.426,68 

 

 

 



 

 

83 

 Raport privind activitatea din anul 2019 

Ca urmare a controlului finanțării campaniei electorale pentru alegerile membrilor din România în 

Parlamentul European, sau a unor hotărâri judecătorești, Autoritatea Electorală Permanentă a rambursat în 

anul de referință sume în valoare totală de 38.650.953,95 lei, conform următorului tabel: 

 

Sume rambursate cu ocazia alegerilor pentru membrii din România în 

Parlamentul European din anul 2019 

Nr. 

Crt. 

Denumire beneficiar/ 

Nume și prenume candidat independent 

Suma rambursată 

(lei) 

1 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMANIA 529.010,31 

2 PARTIDUL PRO ROMANIA 16.999.370,70 

3 PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 4.480.794,08 

4 PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR 6.755.421,94 

5 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 6.730.813,28 

6 PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE 1.519.314,69 

7 UNIUNEA SALVAȚI ROMANIA 1.595.763,92 

SUBTOTAL 38.610.488,92 

Sume rambursate cu ocazia alegerilor locale din anul 2016, 

ca urmare a unor hotărâri judecătorești 

8 MATEI ANA ALEXANDRINA 40.465,03 

TOTAL GENRAL 38.650.953,95 

 

 

 

5.2. CONTROLUL FINANȚĂRII ACTIVITĂȚII CURENTE A FORMAȚIUNILOR 

POLITICE 

 

Legea nr. 114/2015 a adus modificări condițiilor de înființare a partidelor politice, numărul 

partidelor înscrise la Tribunalul București cunoscând o dinamică crescătoare (de la 84, în anul 2016, la 140 

de partide politice, la data de 31.12.2018). 

În conformitate cu Planul de control pentru anul 2019, aprobat de președintele Autorității, 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. 

Verificările au vizat finanțarea activității curente a formațiunilor politice pentru perioada 

01.01.2018 - 31.12.2018. Controalele s-au desfășurat la sediul AEP, fiind întocmit un singur raport de 

control pentru fiecare formațiune politică. Obiectivele principale ale controalelor au constat în: 

 verificarea modului de organizare a contabilității; 

 verificarea veniturilor din cotizații, donații și din alte surse; 

 verificarea evidenței împrumuturilor în bani; 

 verificarea destinației cheltuielilor efectuate din subvențiile primite de la bugetul de stat; 

 verificarea înregistrării în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor electorale din timpul 

campaniilor electorale în evidența contabilă a partidului; 

 verificarea restituirii contribuțiilor către candidați; 

 verificarea concordanței dintre informațiile privind veniturile publicate în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, și datele rezultate din evidența contabilă a partidului; 
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 verificarea respectării recomandărilor menționate în raportul de control întocmit cu ocazia 

controlului efectuat anterior la formațiunea politică; 

 verificarea organizării evidenței cheltuielilor. 

 

Astfel, AEP a desfășurat controalele specifice la Partidul Social Democrat, Partidul Național 

Liberal, Partidul Uniunea Salvați România, Partidul Alianța Liberalilor și Democraților, Partidul Mișcarea 

Populară, Uniunea Democrată Maghiară din România, Partidul Stângii Unite, Partidul Renașterii Naționale, 

Alianța Națională a Agricultorilor (fost Partidul Mișcarea Agricultorilor din România), Mișcarea 

Conservatoare în România, Partidul Demnității Naționale, Partidul Alianța Democrată a Romilor, Partidul 

Prodemo, Mișcarea Verzilor - Democrați Agrarieni, Partidul Poporului, Partidul Gălățenilor, Partidul 

Unității Sociale din România, Partidul Fapta, Partidul Uniunea pentru Codlea, Partidul Romilor Democrați, 

Partidul Pirat din România, Partidul Mândrii că Suntem Arădeni, Partidul Nostru, Partidul Forța Națională, 

Partidul Național Agrar, Partidul Forța Românească, Partidul Diasporei Creștin Democrate, Partidul 

Agricultorilor din România, Partidul Renașterea Românească, Partidul Național Țărănesc Maniu 

Mihalache, Partidul Politic Makedonarmânilor, Partidul Socialist Creștin, Partidul Costineștiul Unit, 

Partidul Dreptății, Uniunea Civică Slănic Prahova, Partidul Revoluției, Partidul Popular din România, 

Partidul Stejarilor, Partidul Naționalist, Partidul Comunist Român - Secolul XXI, Partidul Politic ,,Viitorul 

Țării Făgărașului", Partidul Politic Apărătorii Copiilor Noștri, Partidul politic Partidul Național Român, 

Partidul Violet - Democrație Directă, Partidul Regalist Român, Partidul Națiunea Română, Partidul Lege 

și Ordine - România democrată, Partidul Monarhist - PM23, Partidul Români pentru România, Partidul 

Adevăr și Dreptate, Partidul România Modernă și Demnă, Partidul Uniunea Națională Creștină a Romilor 

din România, Partidul Alianța Strada, Partidul Brăila Nouă, Partidul Gorjenilor, Partidul Acțiunea 

Națională Alba, Partidul Democrat Creștin al Romilor din România, Partidul Alianța Lege și Ordine, 

Partidul România Noastră, Partidul Creștin Social - Liberal Român, Partidul Alianța Creștină Adevărată 

Română, Partidul Republican Conservator, Partidul Noi, Getodacii !, Partidul Liga Independentă Română, 

Partidul Democrației și Solidarității – Demos, Partidul Dezvoltării Naționale, Partidul Neamul Românesc, 

Partidul Dreapta Conservatoare, Partidul Banatului, Partidul Uniunea Independentă pentru Tecuci, Partidul 

Arădenilor, Partidul Rezist, Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate, Partidul Progresist – Progres, Partidul 

Uniunea pentru Bucovina, Partidul Social Democrat Independent, Partidul României Europene, Partidul 

Dreptății Sociale, Partidul Național Democrat, Partidul pentru Dezvoltare și Progres Social, Partidul 

Oamenilor Liberi, Partidul Botoșănenilor, Partidul Noua Dreaptă, Partidul Comunitar din România, 

Partidul Democrație Directă România, Partidul pentru Argeș și Muscel, Partidul Social Democrat al 

Muncitorilor, Partidul Upr, Partidul Național Socialist, Partidul Societății Ieșene, Partidul Cinste și 

Prosperitate, Partidul Dreptății Demnității Solidarității Naționale, Partidul Ialomițenilor, Partidul Uniunea 

Independentă pentru Sighișoara, Partidul Mișcarea pentru Medgidia, Partidul Forța Identității Naționale, 

Partidul 200 pentru București, Partidul Liga Organizată a Regiunilor Drepte, Partidul Alternativa de Vest, 

Partidul Național Civic, Partidul Cetățenii, Partidul pentru Iași, Partidul Noua Revoluție, Partidul Alianța 

Noastră România, Partidul politic Alternativa Civică Atitudine, Solidaritate, Acțiune, Partidul Civic 

Alimpești, Partidul Forța Moldova, Uniunea Națională pentru Progresul României, Partidul Național 

Țărănesc Creștin Democrat, Partidul Social Românesc fost Uniunea Democrată Română, Uniunea Creștin 

Democrată din România, Partidul România Unită, Uniunea Populară Social Creștină, Partidul România 

Mare, Partidul Noua Republică, Partidul Noua Generație Creștin Democrat, Partidul Ecologist Român, 

Partidul Civic Maghiar, Partidul Socialist Român (fost Partidul Alternativa Socialistă), Partidul Republican 

din România, Partidul Frontul Demnității și Identității Naționale, Partidul Noua Românie, Partidul Național 

Pentru Patrie, Partidul M10, Partidul Puterii Umaniste (social - liberal), Partidul Ecologist Socialist Român, 

Partidul Mișcarea Liberală, Partidul Românilor de Pretutindeni, Partidul Comuniștilor, Partidul Mișcarea 

Social Liberală, Partidul Platforma Acțiunea Civică a Tinerilor, Partidul Renașterea Săcălazului, Partidul 

Vrancea Noastră, Partidul Maramureșenilor, Partidul Forța Pensionarilor, Partidul Dacismului Autonom 

Conservator, Partidul Neoliberal, Partidul Reformator, Partidul Pro România și Partidul Frăția Forța 

România. 
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În anul 2016 au fost verificate 3 formațiuni politice (sediul central și organizațiile teritoriale), 

însumând un număr de 18 controale. Verificările au vizat finanțarea activității curente din perioada 

01.01.2015 – 31.12.2015. În anul 2017 au fost verificate 2 formațiuni politice (sediul central și organizațiile 

teritoriale), însumând un număr de 96 controale. La majoritatea organizațiilor verificate, perioada vizată a 

fost 01.01.2015 – 31.12.2016, cu excepția organizațiilor care au făcut obiectul controalelor în anul 2016. În 

anul 2018 au fost verificate 11 formațiuni politice (sediul central și organizațiile teritoriale), însumând un 

total de 386 controale. Verificările au vizat finanțarea activității curente din perioada 2015-2017, cu 

excepția organizațiilor care au făcut obiectul controalelor în anul 2016 și 2017. Graficul următor ilustrează 

evoluția ascendentă a activității de control a finanțării activității curente a formațiunilor politice realizată 

de AEP: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. CONTROLUL FINANȚĂRII CAMPANIEI ELECTORALE PENTRU ALEGERILE 

MEMBRILOR DIN ROMÂNIA ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI PENTRU 

REFERENDUMUL NAȚIONAL DIN DATA DE 26 MAI 2019 

 

În perioada 26.06.2019 – 28.08.2019, Autoritatea a desfășurat activități de verificare a 

competitorilor electorali care au participat la campania electorală. În vederea rambursărilor cheltuielilor din 

campanie, au fost verificați 8 competitori electorali care au depășit pragul de 3%, respectiv: Partidul 

Național Liberal, Partidul Social Democrat, Alianța 2020 USR-PLUS (formată din Partidul Uniunea Salvați 

România și Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate), Partidul Alianța Liberalilor și Democraților, Partidul 

Mișcarea Populară, Partidul Pro România și Uniunea Democrată Maghiară din România. 

De asemenea au fost verificați 9 competitori electorali care nu au depășit pragul de 3%, 

respectiv: Partidul Prodemo, Uniunea Națională pentru Progresul României, Partidul Social Democrat 

Independent, Partidul România Unită, Partidul Blocul Unității Naționale, Partidul Socialist Român, precum 

și candidații independenți Costea Peter, Simion George-Nicolae și Tudoran Gregoriana-Carmen. 

Conform datelor înscrise în rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale, 

competitorii electorali au înregistrat venituri totale în cuantum de 95.126.378,81 lei și cheltuieli totale în 

cuantum de 90.341.169,60 lei, tabelul următor prezentând situația defalcată: 
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Situația veniturilor și cheltuielilor realizate de competitorii electorali la  

alegerile membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019 
Nr. Denumire competitor electoral Venituri totale (lei) Cheltuieli totale (lei) 

1. PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 23.826.434,00 23.324.805,17 

2. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 31.472.749,00 30.292.536,42 

3. PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 6.624.978,81 4.669.780,36 

4. PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE 1.580.760,37 1.523.044,70 

5. PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR 9.234.715,00 7.990.709,50 

6. PARTIDUL PRO ROMÂNIA 17.051.455,00 17.010.750,00 

7. PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 4.482.749,63 4.482.094,08 

8. UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 540.000,00 529.010,31 

9. UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI 73.235,00 73.235,00 

10. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 0,00 233.349,48 

11. PARTIDUL PRODEMO 0,00 0,00 

12. PARTIDUL BLOCUL UNITĂȚII NAȚIONALE 23.096,00 22.922,17 

13. PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN 0,00 0,00 

14. PARTIDUL ROMÂNIA UNITĂ 0,00 0,00 

15. COSTEA PETER 133.306,00 107.401,67 

16. TUDORAN GREGORIANA-CARMEN 29.900,00 28.686,20 

17. SIMION GEORGE-NICOLAE 53.000,00 52.844,54 

 TOTAL (lei) 95.126.378,81 90.341.169,60 

 

 

Verificările realizate de AEP au vizat respectarea prevederilor legale privind veniturile și 

cheltuielile electorale, fiind analizate:  

 rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale; 

 declaraţiile privind cuantumul total al datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei electorale;  

 declaraţia privind numărul de materiale de propagandă electorală produse şi utilizate, defalcat pe 

categorii;  

 declaraţiile privind respectarea plafoanelor maxime ale cheltuielilor electorale; 

 declaraţiile candidaţilor privind provenienţa contribuţiilor pentru campania electorală; 

 declarațiile privind descrierea materialelor de propagandă electorală online, producția, perioada și 

spațiul de difuzare a acestora; 

 formularele de înregistrare a contribuitorului; 

 împuternicirile scrise privind depunerea sau virarea contribuțiilor electorale ale candidaților de 

către mandatarii financiari; 

 cererile de rambursare a cheltuielilor aferente campaniei electorale;  

 listele candidaților către care urmează să se facă restituirea contribuțiilor încasate pentru campania 

electorală. 

 

De asemenea, activitatea specifică a vizat verificarea conturilor bancare, contribuţiilor depuse de 

către candidaţi, încadrării contribuțiilor în limitele legale, plăților efectuate ulterior declarării contribuțiilor 

la Autoritatea Electorală Permanentă, precum și a documentelor privind cheltuielile electorale. Din totalul 

sumei solicitate, de 42.393.737,11 lei, a fost validată și rambursată suma de 38.610.488,92 lei.  

Tabelul următor prezintă situația rambursărilor aprobate în urma efectuării verificărilor: 
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Situația rambursărilor cheltuielilor din campania electorală pentru 

alegerile membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019 

Nr. Denumire competitor electoral 
Suma solicitată la 

rambursare (lei) 

Suma rambursată 

 (lei) 

1. PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 6.955.023,21 6.730.813,28 

2. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 3.386.634,03 0,00 

3. PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 1.624.694,15 1.595.763,92 

4. PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE 1.523.029,70 1.519.314,69 

5. PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR 6.893.880,93 6.755.421,94 

6. PARTIDUL PRO ROMÂNIA 16.999.370,70 16.999.370,70 

7. PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 4.482.094,08 4.480.794,08 

8. UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 529.010,31 529.010,31 

 TOTAL (lei) 42.393.737,11 38.610.488,92 

 

Cu prilejul referendumului național din data de 26.05.2019, Partidul Național Liberal a fost singura 

formațiune politică care a angajat cheltuieli specifice campaniei electorale. Astfel, Autoritatea Electorală 

Permanentă a procedat la înregistrarea mandatarului financiar al Partidului Național Liberal, înregistrarea 

contribuțiilor declarate, înregistrarea documentelor prevăzute de art. 36 alin. (6) și art. 47 alin. (1) din Legea 

nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și la verificarea documentației 

depusă prin mandatarul financiar coordonator.  

Conform datelor înscrise în documentele justificative depuse la Autoritatea Electorală Permanentă, 

Partidul Național Liberal a înregistrat contribuții în cuantum de 2.600.000,93 lei provenite din transferuri 

ale fondurilor obținute din subvenții de la bugetul de stat și cheltuieli în cuantum de 2.282.558,75 lei. 

 

 

5.4. CONTROLUL FINANȚĂRII CAMPANIEI ELECTORALE PENTRU ALEGEREA 

PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI DIN ANUL 2019 

 

La acest scrutin au participat 16 competitori electorali, respectiv 13 formațiuni politice (dintre care 

4 formațiuni au constituit 2 alianțe electorale), o organizație a cetățenilor aparținând unei minorități 

naționale și 2 candidați independenți.  

Opt competitori electorali au depășit pragul de 3%, respectiv candidații susținuți de Partidul 

Național Liberal, Partidul Social Democrat, Partidul Mișcarea Populară, Alianța electorală ,,UN OM” 

(formată din Partidul Alianța Liberalilor și Democraților și Partidul Pro România), Alianța USR PLUS 

(formată din Partidul Uniunea Salvați România și Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate) și Uniunea 

Democrată Maghiară din România. 

Opt competitori electorali nu au depășit pragul de 3%, respectiv candidații susținuți de Partidul 

Puterii Umaniste (social-liberal), Partidul Noua Românie, Partidul Dreapta Liberală, Partidul Alternativa 

pentru Demnitate Națională, Partidul Națiunea Română, Partidul Neamul Românesc, precum și candidații 

independenți Cumpănașu Alexandru și Marian-Stanoevici Bogdan-Dragoș-Aureliu. Verificarea respectării 

dispozițiilor legale privind finanțarea campaniei electorale de către competitorii electorali care au participat 

la campania electorală pentru alegerea Președintelui României din anul 2019 s-a desfășurat în perioada 

12.12.2019 – 10.02.2020 și va face obiectul raportului de activitate al Departamentului de control al 

finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale pentru anul 2020. 

Totalul contribuțiilor electorale ale competitorilor este în cuantum de 71.620.145,55 lei, din care 

35.933.687,55 lei provenind din finanțare privată și 35.686.458,00 lei provenind din finanțare publică. 

Totalul sumelor solicitate la rambursare este în cuantum de 33.298.238,23 lei. Situația defalcată este 

prezentată în tabelul următor: 
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Situația contribuțiilor electorale și a sumelor solicitate la rambursare cu ocazia 

alegerii Președintelui României din anul 2019 

Nr. 

crt. 
Denumire competitor 

Total 

contribuții 

electorale 

(lei) 

Finanțare 

privată 

(lei) 

Finanțare 

publică 

(lei) 

Sumă 

solicitată la 

rambursare 

(lei) 

1. PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 18.400.000,00 0,00 18.400.000,00 0,00 

2. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 19.766.500,00 3.129.300,00 16.637.200,00 3.127.283,60 

3. PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 7.068.975,00 7.068.975,00 0,00 7.061.632,98 

4. 
PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI 

DEMOCRAȚILOR 
4.566.424,80 4.266.424,80 300.000,00 4.514.123,87 

5. PARTIDUL PRO ROMÂNIA 11.728.500,00 11.728.500,00 0,00 11.722.831,67 

6. 
PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI 

ROMÂNIA 
4.879.523,00 4.530.265,00 349.258,00 4.529.424,52 

7. 
PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI 

SOLIDARITATE 
1.975.249,84 1.975.249,84 0,00 1.899.407,09 

8. 
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN 

ROMÂNIA 
445.000,00 445.000,00 0,00 443.534,50 

9. 
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-

LIBERAL) 
803.398,00 803.398,00 0,00 0,00 

10. PARTIDUL NOUA ROMÂNIE 0,00 0,00 0,00 0,00 

11. PARTIDUL DREAPTA LIBERALĂ 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 

12. 
PARTIDUL ALTERNATIVA PENTRU 

DEMNITATE NAȚIONALĂ 
14.400,00 14.400,00 0,00 0,00 

13. PARTIDUL NAȚIUNEA ROMÂNĂ 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 

14. PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 

15. CUMPĂNAȘU ALEXANDRU 559.174,91 559.174,91 0,00 0,00 

16. 
MARIAN - STANOEVICI BOGDAN-

DRAGOȘ-AURELIU 
20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 

 TOTAL (lei) 71.620.145,55 35.933.687,55 35.686.458,00 33.298.238,23 

 

 

5.5. SANCȚIUNI CONTRAVENȚIONALE 

 

În anul 2019, în urma controalelor efectuate de AEP privind finanțarea activității curente a 

formațiunilor politice și a campaniilor electorale, au fost constatate o serie de abateri cu caracter 

contravențional sancționate de Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

care au vizat aspecte legate de nerespectarea: 

 prevederilor legale referitoare la organizarea contabilității partidelor; 

 obligației de a pune la dispoziția echipelor de control documentele solicitate; 

 prevederilor legale referitoare la obligația publicării de către partidele politice în Monitorul Oficial, 

Partea I, a datelor referitoare la sursele de finanțare din anul fiscal 2018; 

 prevederilor legale referitoare la obținerea de venituri din alte surse; 

 prevederilor legale referitoare la finanțarea din împrumuturi; 

 prevederilor legale referitoare la donații și la reducerile de preț care depășesc 20% din valoarea 

bunurilor sau serviciilor oferite; 

 obligației de a efectua cheltuieli electorale doar prin conturile bancare deschise în acest scop; 

 obligației partidelor politice de a restitui candidaților în alegeri sumele rambursate de către 

Autoritatea Electorală Permanentă și sumele necheltuite; 

 obligației de a depune la Autoritatea Electorală Permanentă raportul detaliat al veniturilor și 

cheltuielilor și a situațiilor financiare anuale; 

 obligației partidelor de a transmite datele pentru întocmirea sau actualizarea registrului fiscal. 
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Astfel, au fost întocmite 236 de procese-verbale de constatare a contravențiilor prin care s-au 

acordat amenzi în cuantum total de 1.285.000 de lei și au fost aplicate sancțiuni complementare prin care 

s-au confiscat sume în cuantum total de 3.120.632,42 de lei. Sancțiunile au vizat 161 partide politice, 7 

mandatari financiari, 3 societăți comerciale și 13 candidați independenți.Tabelul următor prezintă evoluția 

cantitativă a cuantumurilor amenzilor și a sumelor confiscate în perioada 2016-2019: 

Evoluţia cuantumului total al amenzilor contravenționale și a valorii sumelor confiscate în urma 

controalelor privind finanțarea curentă a partidelor politice și a campaniilor electorale 

Anul Tipul controlului Amenzi (lei) Sume confiscate (lei) 

2016 alegeri locale 2016 și alegeri parlamentare 2016 295.000,00 1.744.253,58 

2017 
alegeri parțiale iunie 2017 și noiembrie 2017 și control 

finanțare activitate curentă 
355.000,00 837.864,10 

2018 control finanțare activitate curentă 250.000,00 449.383,66 

2019 
alegeri 2016, alegeri europarlamentare 2019 și control 

finanțare activitate curentă 
1.285.000,00 3.120.632,42 

 

Din cele 236 de procese-verbale de constatare a contravențiilor întocmite în contextul controalelor 

efectuate în anul de referință, 191 de procese-verbale au fost întocmite pentru nereguli constatate cu ocazia 

verificării finanțării activității curente a partidelor, 24 de procese-verbale au fost întocmite pentru nereguli 

constatate cu ocazia verificării legalității campaniei electorale aferente alegerilor europarlamentare din anul 

2019, 12 procese-verbale au fost întocmite pentru nereguli constatate cu ocazia verificării legalității 

campaniei electorale aferente alegerilor locale din anul 2016, un proces-verbal a fost întocmit pentru 

nereguli constatate cu ocazia verificării legalității campaniei electorale aferente alegerilor parlamentare din 

anul 2016, un proces-verbal a fost întocmit pentru nereguli constatate cu ocazia verificării legalității 

campaniei pentru referendumul național din anul 2019, un proces-verbal a fost întocmit pentru nereguli 

constatate cu ocazia verificării registrului fiscal al unei formațiuni politice, 3 procese-verbale au fost 

întocmite ca urmare a verificării unor sesizări și 3 procese-verbale au fost întocmite ca urmare a constatării 

unor încălcări a obligațiilor de raportare. Tabelul următor detaliază situația acestor sancțiuni: 

Situația sancțiunilor contravenționale aplicate în urma controalelor privind finanțarea activității 

curente a partidelor politice și a campaniilor electorale efectuate în anul 2019 de AEP 

Nr. 

crt. 
Tipul controlului Contravenient Sancțiune 

Valoare totală 

confiscări (lei) 

Nr. total 

procese-

verbale 

întocmite 
1. 

Finanțarea 

activității curente 

Partidul Cinste și Prosperitate avertisment 0 1 

2. Partidul Societății Ieșene avertisment 0 1 

3. Partidul Civic Alimpești avertisment 0 1 

4. Partidul Noua Revoluție avertisment 0 1 

5. Partidul Național Socialist avertisment 0 1 

6. Partidul Vrancea Noastră avertisment 0 1 

7. 
Partidul pentru Arges și 

Muscel 
avertisment 0 1 

8. 
Partidul Democrație Directă 

România 
avertisment 0 1 

9. 
Partidul Dreptății Demnității 

Solidarității Naționale 
avertisment 0 1 

10. 

Partidul Uniunea 

Independentă pentru 

Sighisoara 

avertisment 0 1 

11. Partidul UpR avertisment 0 1 

12. Partidul Naționalist avertisment 0 1 

13. Partidul Național Civic avertisment 0 1 

14. 
Partidul Alianța Națională a 

Agricultorilor 
avertisment 0 1 

15. 
Partidul Social Democrat al 

Muncitorilor 
avertisment 0 1 
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16. 

Finanțarea 

activității curente 

Partidul Mișcarea pentru 

Medgidia 
avertisment 0 1 

17. 
Partidul Republican 

Conservator 
avertisment 0 1 

18. 
Partidul Uniunea 

Independentă pentru Tecuci 
avertisment 0 1 

19. Partidul Noi, Getodacii avertisment 0 1 

20. 
Partidul Noua Generație 

Creștin Democrat 

amendă 

de 15.000 lei 
0 1 

21. Partidul Arădenilor avertisment 0 1 

22. Partidul Dreptății Sociale avertisment 0 1 

23. 
Partidul Forța Indentității 

Naționale 
avertisment 0 1 

24. 
Partidul Acțiunea Națională 

Alba 
avertisment 0 1 

25. 
Partidul România Modernă și 

Demnă 
avertisment 0 1 

26. Partidul România Noastră avertisment 0 1 

27. 
Partidul Renașterea 

Săcălazului 
avertisment 0 1 

28. Partidul Comuniștilor avertisment 0 1 

29. Partidul Național Român avertisment 0 1 

30. 
Partidul Democrației și 

Solidarității-DEMOS 
avertisment 0 1 

31. Partidul Stejarilor avertisment 0 1 

32. 
Partidul Dreapta 

Conservatoare 
avertisment 0 1 

33. 
Partidul Național pentru 

Patrie 
avertisment 0 1 

34. 
Partidul Democrat Creștin al 

Romilor din România 
avertisment 0 1 

35. 

Partidul Uniunea Națională 

Creștină a Romilor din 

România 

avertisment 0 1 

36. Partidul Pirat avertisment 0 1 

37. Partidul Neamul Romanesc 
amendă 

de 15.000 lei 
0 1 

38. Partidul Adevăr și Dreptate avertisment 3788,61 1 

39. Partidul Regalist Român 
amendă 

de 15.000 lei 
0 1 

40. Partidul Ialomițenilor avertisment 0 1 

41. 
Partidul Național Țărănesc 

Maniu Mihalache 
avertisment 0 1 

42. Partidul Forța Românească avertisment 0 1 

43. Partidul Mișcarea Liberală avertisment 0 1 

44. Partidul Pro România 
amendă 

de 15.000 lei 
958,00 1 

45. Partidul Poporului avertisment 0 1 

46. 
Partidul Dezvoltării 

Naționale 

amendă 

de 15.000 lei 
0 1 

47. 
Partidul Agricultorilor din 

România 
avertisment 0 1 

48. Partidul Dreptății avertisment 0 1 

49. 
Partidul Liga Organizată a 

Regiunilor Drepte 
avertisment 0 1 

50. Partidul Național Democrat 
amendă 

de 15.000 lei 
0 1 

51. Partidul Noua Dreaptă 
amendă 

de 15.000 lei 
0 1 

52. Partidul Fapta avertisment 0 1 

53. 
Partidul Comunitar din 

România 
avertisment 0 1 

54. Partidul Botoșănenilor 
amendă 

de 15.000 lei 
0 1 

55. Partidul Civic Maghiar avertisment 0 1 

56. 
Partidul Uniunea Crestin 

Democrată din Romania 
avertisment 0 1 

57. 
Partidul Alianta Noastra 

România 
avertisment 0 1 

58. Partidul Forța Pensionarilor avertisment 0 1 
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59. 

Finanțarea 

activității curente 

Partidul Social Românesc avertisment 0 1 

60. Partidul Națiunea Română avertisment 
63283,55 

 
1 

61. 
Partidul Români pentru 

România 
avertisment 0 1 

62. 
Partidul Alianța Lege și 

Ordine 
avertisment 0 1 

63. 
Partidul Lege și Ordine-

România Democrată 
avertisment 0 1 

64. 
Partidul Romilor Democrați-

PRD 
avertisment 0 1 

65. 
Partidul Mișcarea Verzilor-

Democrați Agrarieni 
avertisment 0 1 

66. 

Partidul Alternativa Civica, 

Atitudine, Solidaritate, 

Acțiune 

avertisment 0 1 

67. 
Mișcarea Conservatoare din 

România 

amendă 

de 15.000 lei 
0 1 

68. 
Partidul Mișcarea Social 

Liberală 

amendă 

de 15.000 lei 
0 1 

69. Partidul Costineștiul Unit 
amendă 

de 15.000 lei 
0 1 

70. 
Partidul Uniunea pentru 

Codlea - UPC 
avertisment 0 1 

71. 
Partidul Unității Sociale din 

România 
avertisment 0 1 

72. Partidul Alternativa de Vest avertisment 0 1 

73. Partidul pentru Iași avertisment 0 1 

74. 
Partidul Republican din 

România 
avertisment 160,00 1 

75. Partidul Național Român avertisment 0 1 

76. Partidul Maramureșenilor 
amendă 

de 15.000 lei 
0 1 

77. Partidul Rezist avertisment 0 1 

78. Partidul Oamenilor Liberi avertisment 1.382,25 1 

79. 
Partidul Renașterea 

Românească 
avertisment 0 1 

80. 
Partidul Mândri că Suntem 

Români 
avertisment 0 1 

81. Partidul Banatul avertisment 0 1 

82. 
Partidul Alianța Creștină 

Adevărată Română 
avertisment 1.483,10 1 

83. Partidul Alianța Strada avertisment 0 1 

84. Partidul Noua Românie avertisment 3.799,35 1 

85. 
Partidul Uniunea Civică 

Slănic Prahova 

amendă 

de 15.000 lei 
0 1 

86. 
Partidul Românilor de 

Pretutindeni 

amendă 

de 15.000 lei 
0 1 

87. 
Partidul Politic Viitorul Țării 

Făgărașului 

amendă 

de 15.000 lei 
0 1 

88. Partidul Revoluției 
amendă 

de 15.000 lei 
0 1 

89. Partidul Socialist Român avertisment 0 1 

90. Partidul Gălățenilor avertisment 0 1 

91. Partidul Brăila Nouă avertisment 0 1 

92. Partidul Monarhist avertisment 0 1 

93. Partidul Național Agrar avertisment 23.291,00 1 

94. 
Partidul Uniunea Populară 

Social Creștină 
avertisment 0 1 

95. 
Partidul Național Țărănesc 

Creștin Democrat 

amenzi totale 

de 30.000 lei 
243.559,08 1 

96. 
Partidul Diasporei Creștin 

Democrate 
avertisment 0 1 

97. Partidul Progresist 
amendă 

de 15.000 lei 
0 1 

98. 
Partidul Puterii Umaniste 

(social-liberal) 
avertisment 258,98 1 

99. Partidul Verde 
amendă 

de 15.000 lei 
0 2 

100. 
Partidul Comunist Român-

Secolul XXI 

amendă 

de 15.000 lei 
0 1 
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101. 

Finanțarea 

activității curente 

Partidul România Mare 
amendă 

de 15.000 lei 
0 1 

102. Partidul Gorjenilor avertisment 0 1 

103. Partidul Demnității Naționale 
amendă 

de 15.000 lei 
0 1 

104. 
Partidul Ecologist Socialist 

Român 

amendă 

de 15.000 lei 
0 1 

105. Partidul Neoliberal 
amendă 

de 15.000 lei 
0 1 

106. Partidul Nostru avertisment 0 1 

107. 
Partidul Platforma Acțiunea 

Civică a Tinerilor 
avertisment 678,45 1 

108. Partidul 200 pentru București avertisment 0 1 

109. 
Partidul Frontul Demnității și 

Identității Naționale 
avertisment 0 1 

110. 
Partidul Uniunea Salvați 

România 

amendă 

de 15.000 lei 
78.176,00 1 

111. 
Partidul Alianța Liberalilor și 

Democratilor 

amendă 

de 15.000 lei 
89.718,01 3 

112. Partidul Național Liberal 
amenzi totale 

de 45.000 lei 
41.663,40 8 

113. 
Uniunea Democrată 

Maghiară din România 

amenzi totale 

de 40.000 lei 
78.525,19 20 

114. 
Partidul Social Democrat 

Independent 

amendă 

de 15.000 lei 
0 1 

115. Partidul Mișcarea Populară 
amenzi totale 

de 45.000 lei 
36.185,06 16 

116. Partidul Ecologist Român 
amenzi totale 

de 45.000 lei 
50.629,00 2 

117. 
Partidul Politic Apărătorii 

Copiilor Noștri 

amendă 

de 15.000 lei 
0 1 

118. 
Partidul Makedonarmânilor-

PMAR 

amendă 

de 15.000 lei 
0 1 

119. Partidul Renașterii Naționale 
amendă 

de 15.000 lei 
0 1 

120. Partidul Noua Republica 
amendă 

de 15.000 lei 
0 1 

121. 

Partidul Alternativa Dreaptă 

(fuziune Partidul M10 și 

Partidul Forța Moldova) 

avertisment 0 1 

122. Partidul M10 
amendă 

de 30.000 lei 
27.402,52 1 

123. Partidul Social Democrat 
amenzi totale 

de 90.000 lei 
116.060,05 8 

124. 
Partidul Dacismului 

Autonom Conservator 

amendă 

de 15.000 lei 
0 1 

125. Partidul România Unită 
amendă 

de 15.000 lei 
0 1 

126. Partidul Reformator 
amendă 

de 15.000 lei 
0 1 

127. 
Partidul Violet - Democrație 

Directă 
avertisment 0 1 

128. Partidul Stângii Unite 
amendă 

de 15.000 lei 
0 1 

129. 
Partidul Creștin Social 

Liberal Român 
avertisment 0 1 

130. 
Partidul Frăția Forța 

România 

amendă 

de 15.000 lei 
0 1 

131. Partidul PRODEMO 
amendă 

de 15.000 lei 
0 1 

132. Partidul României Europene avertisment 0 2 

133. 
Partidul Libertate, Unitate și 

Solidaritate 
avertisment 0 1 

134. Partidul Socialist Creștin avertisment 445,18 1 

135. Blocul Unității Naționale avertisment 0 1 

136. 
Partidul Alianța Democrată a 

Romilor 

amendă 

de 15.000 lei 
0 1 

137. 
Partidul Popular Maghiar din 

Transilvania 
avertisment 0 1 

138. 
Uniunea pentru Progresul 

României 

amendă 

de 15.000 lei 
46.725,00 1 
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139. 

Sesizare 

Nord Est Distribution SRL 
amendă 

de 15.000 lei 
0 1 

140. Nord Est Media SRL 
amendă 

de 15.000 lei 
0 1 

141. 

Finanțarea 

campaniei pentru 

alegerile locale 

(2016) 

Partidul Național Liberal – 

Filiala Timiș 
avertisment 0 1 

142. Partidul Verde avertisment 0 1 

143. Partidul Oamenilor Liberi avertisment 0 1 

144. Candidați independenți avertisment 320,00 8 

145. 
Duka Irina – mandatar 

financiar 
avertisment 0 1 

146. 
Sesizare (alegeri 

locale – 2016) 

Asociația ,,Patronatul 

Întreprinderilor Mici și 

Mijlocii Constanța” 

amendă 

de 10.000 lei 
0 1 

147. Registru fiscal 
Partidul Ecologist Român – 

sediul central 

amendă 

de 15.000 lei 
0 1 

148. 

Încălcarea obligației 

de raportare 

Partidul Alianța Liberalilor și 

Democraților 

amendă 

de 50.000 lei 
0 1 

149. 
Partidul Uniunea Salvați 

România 

amendă 

de 50.000 lei 
0 1 

150. Partidul Social Democrat 
amendă 

de 15.000 lei 
0 1 

151. 
Finanțarea campaniei 

pentru referendumul 

național (2019) 
Partidul Național Liberal avertisment 93.984,94 1 

152. 
Finanțarea campaniei 

pentru alegerile 

parlamentare (2016) 

Uniunea Sârbilor din 

România 
avertisment 3.243,00 1 

153. 

Finanțarea 

campaniei pentru 

alegerile 

europarlamentare 

(2019) 

Partidul Național Liberal 
amendă 

de 15.000 lei 
283.673,79 1 

154. Partidul Social Democrat 
amendă 

de 15.000 lei 
0 1 

155. 
Matei Gabriela Ileana - 

mandatar financiar 

amenzi totale 

de 45.000 lei 
1.900,00 1 

156. 
Partidul Libertate, Unitate și 

Solidaritate 

amendă 

de 15.000 lei 
3.715,01 1 

157. 
Partidul Uniunea Salvați 

România 

amenzi totale 

de 85.000 lei 
64.741,99 1 

158. 

SC Dav Contabilitate și 

Consultanță SRL-D – mandar 

financiar 

avertisment 0 1 

159. Partidul Pro România avertisment 0 1 

160. 
SC Finexpert 2001 SRL - 

mandatar financiar 
avertisment 0 1 

161. Partidul Mișcarea Populară avertisment 146.000,00 1 

162. 
Uniunea Democrată 

Maghiară din România 
avertisment 0 1 

163. 
Partidul Alianța Liberalilor și 

Democraților 

amenzi totale 

de 20.000 lei 
1.207.123,74 1 

164. Partidul Socialist Român avertisment 0 1 

165. Partidul România Unită avertisment 0 1 

166. Tudoran Gregoriana Carmen avertisment 0 1 

167. 
Partidul Social Democrat 

Independent 

amendă 

de 15.000 lei 
233.349,48 1 

168. Costea Peter avertisment 102.061,67 1 

169. Partidul PRODEMO avertisment 0 1 

170. Simion George-Nicolae avertisment 49.467,07 1 

171. 

SC Vulpoi & Toader 

Management SRL – 

mandatar financiar 

avertisment 0 1 

172. Blocul Unității Naționale 
amendă 

de 10.000 lei 
0 1 

173. 
Gheorghiță Mihai – mandatar 

financiar 
avertisment 22.879,95 1 

174. 
Uniunea Națională pentru 

Progresul României 
avertisment 0 1 

175. 
Darie Maria Cristina – 

mandatar financiar 
avertisment 0 1 

176. 
Sesizare alegeri 

europarlamentare 

(2019) 
Blocul Unității Naționale avertisment 0 1 

Total 1.285.000 lei 3.120.632,42 236 
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5.6. IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DISPUSE DE CURTEA DE CONTURI A 

ROMÂNIEI ÎN PERIOADA 2016-2019 

 

În ceea ce privește implementarea măsurilor dispuse de Curtea de Conturi a României prin Decizia 

nr. 7/19.12.2019, precizăm că măsura prevăzută la punctul nr. 3 (privind planificarea anuală a acțiunilor de 

control ale AEP, după un calendar care să asigure reducerea riscurilor de utilizare neconformă cu 

reglementările legale privind subvențiile acordate de la bugetul de stat partidelor politice), având termen de 

realizare până la data de 31.12.2019, a fost adusă la cunoștința Curții de Conturi a României ca fiind 

îndeplinită încă de la data de 18.11.2019 prin elaborarea și aprobarea Planului activităților de control al 

finanțării partidelor politice și a campaniei electorale în anul 2020 înregistrat cu nr. 27660/18.11.2019. 

Implementarea acestei măsuri a fost comunicată Curții de Conturi a României prin adresa având                      

nr. 30731/31.12.2019. Referitor la măsurile prevăzute la punctele nr. 2, 11, 12, 13, 14, 17, 20 și 21, al căror 

termen de finalizare a fost la data de 28.02.2020, AEP a întreprins toate demersurile necesare prin 

verificarea tuturor aspectelor care au făcut obiectul măsurilor, astfel că termenul a fost respectat.  

În acest sens, prin adrese, s-a solicitat formațiunilor politice remedierea tuturor neregulilor 

identificate de reprezentanții Curții de Conturi a României și comunicarea, până la data de 31.01.2020, a 

stadiului implementării măsurilor. Formațiunile politice vizate au răspuns solicitărilor noastre, documentele 

transmise de către aceștia au fost analizate, iar constatările reprezentanților Departamentului de control al 

finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale au fost comunicate Curții de Conturi a României în 

data de 28 februarie 2020, prin adresă de înaintare însoțită de toate documentele ce au făcut obiectul 

verificărilor. În vederea implementării Măsurii nr. I.1. din Decizia nr. 8/08.12.2017 (privind aplicarea 

sancțiunilor contravenționale și a celor complementare, după caz, în mod unitar și în termenul prevăzut de 

lege, formațiunilor politice/candidaților independenți la care AEP a constatat nereguli în urma controlului 

documentelor privind finanțarea campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2016, astfel încât să 

fie evitat riscul prescripției extinctive), având termen de realizare până la data de 31.12.2018, au fost 

realizate următoarele demersuri: 

În urma consultării ,,Situației candidaților centralizată la nivel național pentru alegerile locale din 

anul 2016”, disponibilă pe site-ul www.2016bec.ro, s-au identificat 1979 de competitori electorali (1909 

candidați independenți și 70 de formațiuni politice). Întrucât până la data de 31.12.2018 au fost finalizate 

doar 713 rapoarte de control din totalul de 1979, în anul 2019, la nivelul departamentului specializat al AEP 

a fost demarată o acțiune de finalizare a tuturor rapoartelor și, implicit, de implementare a măsurii Curții 

de Conturi. Astfel, în perioada martie–septembrie 2019 au fost întocmite și comunicate toate cele 1266 de 

rapoarte de control restante (vizând 42 de formațiuni politice și 1224 de candidați independenți). Indicăm 

că întocmirea cu întârziere a documentelor specifice controlului finanțării campaniei electorale aferente 

alegerilor locale din anul 2016 a condus, implicit, la prescrierea unor fapte contravenționale săvârșite de 9 

formațiuni politice, conform tabelului următor: 

Formațiunile politice ale căror fapte contravenționale săvârșite în contextul finanțării 

campaniei electorale specifică alegerilor locale din anul 2016 s-au prescris  

Nr. 

crt. 
Denumirea competitorului electoral 

Nr. raportului de 

control 

Data raportului de 

control 

1 Partidul România Mare 14530 12.07.2019 

2 Partidul Noua Dreaptă 12005 03.06.2019 

3 Partidul Platforma Acțiunea Civică a Tinerilor 14157 09.07.2019 

4 Partidul Socialist Român 11504 27.05.2019 

5 Partidul Verde 7815 16.05.2019 

6 Uniunea Ucrainienilor din România 19414 23.09.2019 

7 Uniunea Sârbilor din România 19413 23.09.2019 

8 Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România 19417 23.09.2019 

9 Uniunea Culturală a Rutenilor din România 13259 26.06.2019 

 

http://www.2016bec.ro/
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Cu privire la finalizarea documentației specifice emiterii sancțiunilor aferente faptelor 

contravenționale săvârșite în contextul finanțării campaniei electorale a alegerilor locale din anul 2016, 

precizăm că în anul de referință au fost emise 1.368 de procese-verbale, 1.368 de decizii și 533 de hotărâri.  

Referitor la Măsura nr. 1 din Decizia nr. 5/30.07.2018 (privind implementarea procedurilor 

operaționale privind verificarea legalității finanțării campaniilor electorale și valorificarea integrală a 

constatărilor controlului efectuat de AEP în vederea rambursării cheltuielilor electorale aferente alegerilor 

din anul 2017, cu respectarea termenelor de prescripție și printr-o abordare unitară a spețelor identificate), 

având termen de realizare până la data de 31.12.2018, au fost realizate următoarele demersuri: 

În cazul alegerilor parlamentare din anul 2016, din totalul de 80 de rapoarte de control care ar fi 

trebuit să fie întocmite, aprobate și comunicate până la data de 31.12.2018, au fost finalizate la termen doar 

26 de rapoarte de control. Astfel, în perioada martie – septembrie 2019, pentru 54 de competitori electorali 

pentru care nu au fost întocmite rapoarte de control până la data de 31.12.2018, personalul din cadrul 

departamentului specializat a finalizat toate rapoartele. Referitor la alegerile locale parțiale din anul 2017, 

din totalul de 61 de rapoarte de control care ar fi trebuit să fie întocmite, aprobate și comunicate până la 

data de 31.12.2018, au fost finalizate la termen doar 40 de rapoarte de control. Pe cale de consecință, în 

perioada martie – septembrie 2019, personalul din cadrul departamentului specializat a finalizat toate 

rapoartele. Cu privire la finalizarea documentației specifice emiterii sancțiunilor aferente faptelor 

contravenționale săvârșite în contextul finanțării campaniilor electorale desfășurate cu ocazia acestor 

scrutine, precizăm că în anul de referință au fost emise 162 de procese-verbale, 162 de decizii și 62 de 

hotărâri aferente alegerilor parlamentare din anul 2016, 37 de procese-verbale, 37 de decizii și 15 hotărâri 

aferente alegerilor locale parțiale din iunie 2017, precum și 12 procese-verbale, 12 decizii și 3 hotărâri 

aferente alegerilor locale parțiale din noiembrie 2017. 

În ceea ce privește adoptarea procedurilor operaționale privind verificarea legalității finanțării 

campaniilor electorale pentru alegerile parlamentare din 2016 și pentru alegerile locale parțiale din anul 

2017, precizăm că în anul 2019 a fost aprobată Procedura formalizată privind verificarea veniturilor și 

cheltuielilor electorale și rambursarea cheltuielilor electorale (PO.DCFPPCE.08), fiind actualizată în luna 

iulie a anului 2019 și în luna martie a anului 2020. Aceste activități au fost întreprinse ținând cont de 

constatările echipelor de control ale Curții de Conturi a României, conform cărora nu exista concordanță 

între datele/informațiile înscrise în procesele-verbale de constatare a contravențiilor cu cele înscrise în 

rapoartele de control întocmite în urma verificărilor efectuate de Autoritate la formațiunile politice. 

 

5.7. ANALIZĂ COMPARATIVĂ A ACTIVITĂȚILOR DE FINANȚARE A 

CAMPANIILOR ELECTORALE 

 

Secțiunea ilustrează comparativ datele cantitative privind finanțarea campaniilor electorale aferente 

ultimelor două alegeri pentru membrii din România în Parlamentul European și ultimelor două alegeri 

pentru Președintele României, evidențiind impactul bugetar al evenimentelor legislative în domeniu. De 

asemenea, în vederea trasării priorităților pentru perioada următoare, este realizată o prognoză referitoare 

la cheltuielile ocazionate de campaniile electorale aferente următoarelor scrutine locale și parlamentare. 

La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 au participat 

23 de competitori electorali, respectiv 12 partide politice, 2 alianțe electorale, 1 organizație a cetățenilor 

români aparținând minorităților naționale și 8 candidați independenți, în vreme ce la scrutinul din anul 2019 

au participat 17 competitori electorali, respectiv 12 partide politice, 1 alianță electorală, 1 organizație a 

cetățenilor români aparținând minorităților naționale și 3 candidați independenți. 

Limita maximă a cheltuielilor care au putut fi efectuate de către un competitor electoral în campania 

electorală specifică acestor alegeri a fost, în anul 2014, de 2.500 de salarii de bază minime brute pe țară 

pentru fiecare candidat, salariul minim brut pe țară din acel an fiind în valoare de 850,00 lei. În anul 2019, 

această limită a fost de 750 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat, salariul minim 

brut pe țară la 01.01.2019 fiind în valoare de 2.080,00 lei. De asemenea, la scrutinul din anul 2014 numărul 
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maxim de candidați înscriși pe lista unei formațiuni politice a fost de 42, iar în anul 2019 numărul maxim 

a fost de 43. Astfel, limita maximă a cheltuielilor a scăzut de la 89.250.000,00 de lei, în anul 2014, la 

67.080.000,00 de lei, în anul 2019. 

Pentru finanțarea campaniei electorale din anul 2014 au fost înregistrate venituri totale în cuantum 

de 12.222.397,00 lei. Cheltuielile totale au fost în cuantum de 21.159.898,00 lei. Pentru finanțarea 

campaniei electorale din anul 2019 au fost înregistrate venituri totale în cuantum de 95.126.378,81 lei, din 

care 43.826.378,81 lei provenind din finanțare privată și 51.300.000,00 lei din finanțare publică, respectiv 

din subvenții acordate de la bugetul de stat. Cheltuielile totale au fost în cuantum de 90.341.169,60 lei.  

În pofida reducerii limitei maxime a cheltuielilor admise, a fost înregistrată o creștere semnificativă 

atât a veniturilor, cât și a cheltuielilor pentru campania electorală, determinată de modificările legislative 

care au permis rambursarea cheltuielilor efectuate de către competitorii electorali în campania electorală. 

În anul 2014, legislația nu prevedea rambursarea cheltuielilor electorale, în timp ce, în anul 2019, suma 

totală solicitată pentru rambursare de către competitorii electorali a fost în cuantum de 42.393.737,11 lei. 

Suma rambursată a fost în cuantum de 38.610.488,92 lei, reprezentând un procent de 91% din cuantumul 

sumei solicitate. Cheltuielile electorale efectuate de către competitorii electorali au fost rambursate pentru 

fiecare competitor electoral în procent de cel puțin 97%, cu o singură excepție. 

La alegerile pentru Președintele României din anul 2019, limita maximă a contribuțiilor depuse 

de către competitorii electorali a fost de 41.600.000,00 de lei, calculată astfel: 20.000 salarii de bază minime 

brute pe țară x 2.080,00 lei (valoarea salariului de bază mimin brut pe țară la data de 01.01.2019). La 

scrutinul din anul 2014, limita maximă a contribuțiilor depuse de către competitorii electorali a fost de 

21.250.000,00 lei, calculată astfel: 25.000 salarii de bază minime brute pe țară x 850,00 lei (valoarea 

salariului de bază mimin brut pe țară la data de 01.01.2014). Se observă, astfel, o creștere semnificativă atât 

a veniturilor, cât și a cheltuielilor pentru campania electorală, determinată de modificările legislative care 

au permis rambursarea cheltuielilor efectuate de către competitorii electorali. 

Referitor la controlul finanțării campaniei electorale pentru alegerea autorităților administrației 

publice locale, la alegerile din anul 2016 au participat 267.239 de candidați (2280 de candidați independenți 

și 264.959 de candidați din partea unui număr de 56 de partide politice și 13 organizații ale cetățenilor 

români aparținând minorităților naționale). Au fost declarate Autorității contribuții de aproximativ  

59.000.000,00 de lei (aproximativ 55.000.000,00 de lei reprezentând contribuții ale partidelor politice, 

aproximativ 400.000,00 de lei contribuții ale organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților 

naționale și aproximativ 3.600.000,00 de lei contribuții ale candidaților independenți). 

Din cei 267.239 de candidați, 14.053 au candidat pentru funcția de primar (13.286 din partea 

formațiunilor politice și 767 de candidați independenți), 239.129 au candidat pentru funcția de consilier 

local (237.628 din partea formațiunilor politice și 1501 candidați independenți), iar 14.057 au candidat 

pentru funcția de consilier județean (14.045 din partea formațiunilor politice și 12 candidați independenți). 

Pentru alegerile locale din anul 2016, cuantumul cheltuielilor înregistrate a fost de aproximativ 

54.000.000,00 de lei (aproximativ 50.300.000,00 de lei reprezentând cheltuieli ale partidelor politice, 

aproximativ 400.000,00 de lei cheltuieli ale organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților 

naționale și aproximativ 3.000.000,00 de lei cheltuieli ale candidaților independenți). 

Au fost solicitate, prin cereri de rambursare, sume în valoare totală de aproximativ 50.000.000,00 

de lei (aproximativ 47.000.000,00 lei pentru partidele politice, aproximativ 300.000,00 lei pentru 

organizațiile cetățenilor români aparținând minorităților naționale și aproximativ 2.000.000,00 lei pentru 

candidați independenți). 

Au fost rambursate de Autoritatea Electorală Permanentă cheltuieli în cuantum de aproximativ 

46.000.000,00 lei (aproximativ 44.500.000,00 lei partidelor politice, aproximativ 130.000,00 lei 

organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și aproximativ 1.400.000,00 lei 

candidaților independenți). 

În anul 2016, până la data limită pentru depunerea candidaturilor (26.04.2016), figurau în Registrul 

partidelor politice 84 de partide și 18 organizații ale cetățenilor români aparținând minorităților naționale, 

dintre acestea participând la alegerile locale 56 de partide politice și 13 organizații ale cetățenilor români 
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aparținând minorităților naționale. Prin analogie, la alegerile locale din anul 2020 se estimează că vor 

participa 106 partide politice din totalul de 161 înregistrate și 19 organizații ale cetățenilor români 

aparținând minorităților naționale. De asemenea, în ceea ce privește candidații independenți, se estimează 

o creștere a numărului acestora, până la un număr de 2.700 de candidați. În același context, trebuie luat în 

considerare că salariul minim brut pe țară de la data de 1 ianuarie 2020 a fost majorat cu 212% comparativ 

cu valoarea acestuia la data de 1 ianuarie 2016. Pe cale de consecință, estimăm că, la alegerile locale din 

anul 2020, cheltuielile ocazionate de campania electorală vor fi de 4 ori mai mari decât cele din anul 

2016. Ținând cont că în anul 2016 au fost rambursate 92% din sumele solicitate, reprezentând aproximativ 

46.000.000,00 de lei, la alegerile locale din anul 2020 se estimează că suma ce urmează a fi rambursată 

va fi în cuantum de aproximativ 190.000.000,00 de lei. 

Referitor la controlul finanțării campaniei electorale pentru alegerea Senatului și a Camerei 

Deputaților, la scrutinul din anul 2016 au participat 80 competitori electorali, respectiv 18 partide politice, 

18 organizații ale cetățenilor români aparținând minorităților naționale și 44 de candidați independenți. Pe 

fondul creșterii numărului de formațiuni politice, de la 84 în anul 2016 la 161 în anul 2020, se preconizează 

participarea unui număr de 94 competitori electorali la următoarele alegeri parlamentare. 

Limita maximă a cheltuielilor care au putut fi efectuate de către un partid politic, o alianță politică 

ori electorală sau un candidat independent în campania electorală pentru alegerea Senatului și a Camerei 

Deputaților din anul 2016 a fost de 60 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat.  

Salariul de bază minim brut pe țară în anul 2016 a fost în valoare de 1.050,00 de lei. Numărul total de 

candidați pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2016 a fost de 6.476. Limita maximă 

a cheltuielilor ce pot fi efectuate de către un partid politic, o alianță politică ori electorală sau un candidat 

independent în campania electorală pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020 este 

de 60 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat. Salariul de bază minim brut pe țară 

în anul 2020 este în valoare de 2.230,00 de lei. 

De asemenea, pentru finanțarea campaniei electorale din anul 2016 au fost declarate venituri totale 

în cuantum de 51.731.705,21 de lei. Cheltuielile totale au fost în cuantum de 50.884.787,97 de lei. Astfel, 

pentru finanțarea campaniei electorale specifică alegerilor parlamentare din anul 2020 se estimează 

că veniturile totale se vor dubla, depășind pragul de 100.000.000,00 lei.  

În anul 2016, suma totală solicitată pentru rambursare de către competitorii electorali a fost în 

cuantum de 45.552.313,68 de lei. Suma rambursată a fost în cuantum de 42.698.236,32 de lei. Ținând cont 

de faptul că se estimează un număr aproape dublu al partidelor politice care vor participa la alegerile 

parlamentare din anul 2020 și de faptul că pentru salariul minim pe economie la data de 1 ianuarie 2020 

este caracterizat de un indice de creștere de 212% comparativ cu cel indexat la data de 1 ianuarie 2016, 

estimăm că, la alegerile parlamentare din anul 2020, cheltuielile ocazionate de campania electorală 

vor fi, aproximativ, de 2 ori mai mari decât cele din anul 2016. Ținând cont că în anul 2016 au fost 

rambursate 93,7% din sumele solicitate, reprezentând 42.698.236,32 de lei, la alegerile parlamentare din 

anul 2020 se estimează că suma ce urmează a fi rambursată va fi în cuantum de aproximativ de 

85.000.000,00 de lei. 
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 Sistemul informațional electoral național subsumează totalitatea mijloacelor tehnologice utilizate 

cu scopul organizării și bunei desfășurări a alegerilor și referendumurilor, creșterii eficacității actului 

administrativ specific, precum și cu scopul informării corecte și rapide a opiniei publice, Autoritatea 

Electorală Permanentă fiind responsabilă pentru buna implementare a dezideratelor sistemului, sprijinită de 

instituțiile cu competențe în domeniu. 

 

 

6.1. REGISTRUL ELECTORAL 

  

Registrul electoral (RE) este sistemul informatic național de înregistrare și actualizare a 

datelor de identificare ale cetățenilor români cu drept de vot și a informațiilor privind arondarea 

acestora pe secții de votare, administrat de Autoritatea Electorală Permanentă. Datele şi informaţiile 

cuprinse în Registrul electoral sunt destinate exclusiv proceselor electorale. 

 

Frecvența importurilor de date în vederea actualizării RE în anul 2019 

 

Pe parcursul anului 2019, AEP a efectuat periodic importuri de date de la Direcția pentru Evidenţa 

Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (DEPABD) și de 

la Direcția Generală de Pașapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (DGP). De asemenea, AEP 

a adus la cunoștință publică, lunar, numărul alegătorilor înregistrați în Registrul electoral și, prin 

compartimentele specializate şi filialele sale, a asigurat suport tehnic şi de specialitate persoanelor 

autorizate din cadrul primăriilor, cu scopul realizării operațiunilor în Registrul electoral de resortul acestora. 

Importurile de date realizate pe parcursul anului 2019 în vederea actualizării Registrului electoral 

au fost efectuate în lunile februarie, martie, aprilie, mai, august, septembrie, octombrie, noiembrie și 

decembrie și sunt prezentate în cele ce urmează. Evidențiem faptul că, în perioade electorale, Autoritatea a 
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mărit frecvența actualizărilor prin importuri de date de la DEPABD, în vederea asigurării acurateței listelor 

electorale. Detaliem, astfel, situația importurilor de date din anul 2019: 

 Importul din data de 15.02.2019 – s-au primit de la DEPABD date privind domiciliul pentru 

18.476.538 de persoane și privind reședința pentru 196.499 de persoane, precum și 15.970 de 

documente referitoare la radierea din Registrul electoral a unor alegători în urma interzicerii 

exercitării dreptului de a alege sau punerii sub interdicție a acestora; 

 Importul din data de 12.04.2019 – s-au primit de la DEPABD date privind domiciliul pentru 

18.435.979 de persoane și privind reședința pentru 181.138 de persoane, precum și 15.839 de 

documente referitoare la radierea din Registrul electoral a unor alegători în urma interzicerii 

exercitării dreptului de a alege sau punerii sub interdicție a acestora; 

 Importul din data de 09.05.2019 – s-au primit de la DEPABD date privind domiciliul pentru 

18.421.143 de persoane și privind reședința pentru 191.387 de persoane, precum și 16.053 de 

documente referitoare la radierea din Registrul electoral a unor alegători în urma interzicerii 

exercitării dreptului de a alege sau punerii sub interdicție a acestora; 

 Importul parțial din data de 19.05.2019 – s-au primit de la DEPABD datele actualizate înregistrate 

în RNEP în perioada 04.05.2019-19.05.2019 privind 206.497 de persoane care au schimbat 

domiciliul, actul de identitate, numele sau prenumele, 13.551 de persoane decedate, 5.566 de 

cetățeni români cu domiciliul în străinătate (CRDS) sau care au renunțat la cetățenie, 8.676 de 

persoane care și-au actualizat reședința, 73 de persoane puse sub interdicție, precum și 85 de 

persoane cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege; 

 Importul din data de 15.08.2019 – s-au primit de la DEPABD date privind domiciliul pentru 

18.366.538 de persoane și privind reședința pentru 177.071 de persoane, precum și 16.192 de 

documente referitoare la radierea din Registrul electoral a unor alegători în urma interzicerii 

exercitării dreptului de a alege sau punerii sub interdicție a acestora; 

 Importul din data de 03.10.2019 – s-au primit de la DEPABD date privind domiciliul pentru 

18.335.040 de persoane și privind reședința pentru 154.241 de persoane, precum și 16.054 de 

documente referitoare la radierea din Registrul electoral a unor alegători în urma interzicerii 

exercitării dreptului de a alege sau punerii sub interdicție a acestora; 

 Importul din data de 25.10.2019 – s-au primit de la DEPABD date privind domiciliul pentru 

18.321.178 de persoane și privind reședința pentru 176.866 de persoane, precum și 16.115 

documente referitoare la radierea din Registrul electoral a unor alegători în urma interzicerii 

exercitării dreptului de a alege sau punerii sub interdicție a acestora; 

 Importul parțial din data de 03.11.2019 – s-au primit de la DEPABD datele actualizate înregistrate 

în RNEP în perioada 19.10.2019-02.11.2019 privind 168.721 de persoane care au schimbat 

domiciliul, actul de identitate, numele sau prenumele, 9.244 de persoane decedate, 4.296 de cetățeni 

români cu domiciliul în străinătate (CRDS) sau care au renunțat la cetățenie, 15.176 de persoane 

care și-au actualizat reședința, 84 de persoane puse sub interdicție, precum și 79 de persoane cărora 

li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege; 

 Importul parțial din data de 17.11.2019 – s-au primit de la DEPABD datele actualizate înregistrate 

în RNEP în perioada 03.11.2019-16.11.2019 privind 183.745 de persoane care au schimbat 

domiciliul, actul de identitate, numele sau prenumele, 12.062 de persoane decedate, 4.756 de 

cetățeni români cu domiciliul în străinătate (CRDS) sau care au renunțat la cetățenie, 10.617 

persoane care și-au actualizat reședința, 83 de persoane puse sub interdicție, precum și 93 de 

persoane cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege; 

 Importul din data de 15.12.2019 – s-au primit de la DEPABD date privind domiciliul pentru 

18.510.923 de persoane și privind reședința pentru 202.904 persoane, precum și 16.189 de 

documente referitoare la radierea din Registrul electoral a unor alegători în urma interzicerii 

exercitării dreptului de a alege sau punerii sub interdicție a acestora. 
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Pe parcursul anului 2019, Autoritatea a adus la cunoștință publică, prin comunicate oficiale, 

numărul alegătorilor înscriși în RE. Graficul de mai jos indică fluctuația din anul de referință a numărului 

de alegători înscriși în RE, în conformitate cu importurile de date de la DEPABD, importurile de date de la 

DGP și operațiunile de radiere efectuate de către persoanele autorizate din cadrul primăriilor. Numărul total 

al cetățenilor români cu drept de vot se calculează ca sumă între numărul alegătorilor din țară și numărul 

alegătorilor din străinătate. 

  Autoritatea coordonează activitatea de creare, anulare și modificare a credențialor persoanelor 

autorizate din cadrul primăriilor să efectueze operațiuni în Registrul electoral. Numărul utilizatorilor 

activi a fost de 8.042 la data de 31.12.2019, situația utilizatorilor la nivelul fiecărui județ fiind următoarea: 
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  Autoritatea Electorală Permanentă a asigurat suportul tehnic de specialitate persoanelor autorizate 

din cadrul primăriilor să efectueze operațiuni în Registrul electoral constând în radierea persoanelor 

decedate sau fără drept de vot, delimitarea secţiilor de votare, crearea unor noi secţii de votare, repartizarea 

manuală a alegătorilor în cazul în care aceştia nu puteau fi repartizaţi automat de sistem, aprobarea 

Registrului secțiilor de votare (RSV), generarea dispozițiilor primarilor (lista delimitărilor la nivelul fiecărei 

secții de votare), precum și generarea pachetelor electorale (listele electorale și alte tipizate). 

  Astfel, au fost soluționate, în anul de referință, 1717 de solicitări primite prin e-mail sau telefonic, 

vizând, cu precădere, autentificarea sau resetarea parolei de acces în RE, deblocarea adresei IP, operarea în 

sistem a radierilor, sau corectarea erorilor privind datele alegătorilor. Pentru fiecare solicitare vizând 

autentificarea în RE, AEP a generat un nou nume de utilizator și o nouă parolă, totalizând 487 de noi seturi 

de date de autentificare în anul 2019. De asemenea, în perioada 01.01-31.12.2019, numărul de anulări a 

utilizatorilor RE a fost de 375. Graficul următor ilustrează evoluția cantitativă a numărului de date de 

autentificare generate în cursul anului 2019: 

  Suplimentar, AEP a soluționat, în anul 2019, 2441 de solicitări referitoare la mentenanța site-ului 

Registrului electoral sau diverse solicitări de asistență emise de operatorii în RE. Referitor la lucrările de 

mentenanță, precizăm că Autoritatea deține trei centre de date, două fiind situate în mun. București și unul 

(de recuperare în caz de dezastru) la mun. Reșița. Pe parcursul anului 2019 s-a intervenit la centrele de date 

în vederea efectuării operațiunilor de reparații și mentenanță și au fost instalate echipamentele folosite în al 

treilea centru de date situat în sediul Autorității din strada Eugeniu Carada nr. 1, mun. București, acest 

centru de date asigurând funcționarea optimă a sistemelor informatice pentru monitorizarea prezenței la vot 

și centralizarea proceselor-verbale întocmite la nivelul secțiilor de votare. 

  Radierea din Registrul electoral a unui alegător se face în caz de deces, de pierdere a cetățeniei 

române, de interzicere a exercitării dreptului de a alege sau de punere sub interdicție, operațiunea fiind 

realizată, după caz, de către persoanele autorizate de la nivelul unităților administrativ-teritoriale sau de 

Autoritatea Electorală Permanentă, în condițiile art. 36-39 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și 

completările ulterioare. Autoritatea Electorală Permanentă monitorizează modul de realizare a acestor 

operațiuni, fiind contorizate, în anul 2019, un număr de 268.078 de acțiuni de adăugare a documentelor 

în temeiul cărora se operează radierile din RE. Totodată, precizăm că se procedează la ștergerea acestui tip 

de documente din Registrul electoral dacă au fost adăugate din eroare sau dacă este revocată hotărârea în 

temeiul căreia s-a operat radierea. La nivelul anului 2019 au fost realizate 2.322 de acţiuni de ștergere a 

acestor documente. În același context, pe parcursul anului 2019, AEP a desfășurat acțiuni care au vizat 

monitorizarea şi controlarea modului de actualizare a Registrului electoral de către persoanele autorizate 

de la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, în vederea asigurării, în conformitate cu prevederile 

art. 24 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, a următoarelor obiective: 

 înregistrarea şi actualizarea datelor de identificare ale cetățenilor români cu drept de vot; 

 realizarea comunicărilor prevăzute de lege privind datele de identificare a alegătorilor şi 

arondarea acestora la secțiile de votare; 

 arondarea cetățenilor români cu drept de vot la secțiile de votare; 

 întocmirea listelor electorale permanente; 

 realizarea comunicărilor prevăzute de lege privind actualizarea listelor electorale permanente. 
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  În vederea generării pachetelor electorale și tipării listelor electorale permanente utilizate cu ocazia 

alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European, referendumului național, cât și la alegerile 

pentru Președintele României, în Registrul Electoral au fost create machetele modelelor listelor electorale. 

Machetele listelor electorale permanente din străinătate și ale listelor electorale pentru votul prin 

corespondență au fost tipărite și transmise Ministerului Afacerilor Externe în vederea distribuirii acestora 

în secțiile de votare din străinătate, precum și Companiei Naţionale Poşta Română, în vederea expedierii 

plicurilor către alegători. Mai arătăm că machetele listelor electorale utilizate în secțiile de votare au fost 

publicate pe site-ul Autorității Electorale Permanente. 

  În cele din urmă, indicăm că în anul 2019 nu au fost înregistrate disfuncționalități 

neprogramate ale Registrului electoral, dovedind stabilitatea acestui sistem informatic. 

 

 

6.2. DEZVOLTAREA ȘI CONSOLIDAREA CAPABILITĂȚILOR INFORMATICE 

 

Având în vederea facilitarea exercitării dreptului 

de vot prin corespondență de către alegătorii cu 

domiciliul sau reședința în străinătate la alegerile pentru 

Președintele României din anul 2019 prin adoptarea 

Legii nr. 148/2019 pentru modificarea și completarea 

unor acte normative în materie electorală și a Hotărârii 

Guvernului nr. 673/2019 privind votul prin 

corespondență, Autoritatea a creat portalul 

www.votstrainatate.ro. 

Prin intermediul portalului, alegătorii s-au putut 

înscrie în Registrul electoral cu opțiunea pentru votul la 

o secție de votare din străinătate sau prin corespondență 

cu ocazia alegerilor prezidențiale din anul 2019. 

Înscrierile pe acest portal s-au finalizat la data 

15.09.2019 ora 23:59. Ulterior validării plicurilor 

exterioare în ADV, cetățenii care au depus cereri de vot prin corespondență au putut verifica dacă plicul 

acestora a fost validat de către Biroul electoral al secției de votare prin corespondență. De asemenea, au 

fost transmise prin poșta electronică notificări cetățenilor privind validarea sau nevalidarea opțiunii de 

exercitare a votului prin corespondență. 

Cu ocazia alegerilor din anul 2019, au fost create o serie de aplicații cu scopul desemnării prin 

tragere la sorți computerizată a operatorilor de calculator și a președinților birourilor electorale ale 

secțiilor de votare din țară, precum și a locțiitorilor acestora. Parametrii tehnici ai aplicațiilor respectă 

criteriile de desemnare stabilite prin actele normative aplicabile, iar tragerile la sorți s-au realizat din rândul 

persoanelor evidențiate în RE ca având vocația de a ocupa respectivele funcții. Tragerile la sorți au avut 

loc, după caz, la sediul central al AEP sau la sediile birourilor electorale județene, în ședință publică, 

rezultatele fiind publicate pe site-ul Autorității. 

În vederea asigurării funcționării în condiții optime a Registrului electoral, în anul 2019 au fost 

încheiate 6 acte adiționale la contractele subsecvente la Acordul-cadru nr. 17673/2015 încheiat între AEP 

și asocierea formată din Net Brinel SA, Siveco România SA și Asseco See SRL. În derularea acestor 

contracte s-au asigurat în permanență următoarele servicii: mentenanță preventivă, mentenanță corectivă 

(suport tehnic), servicii de testare de securitate a sistemului și evaluarea vulnerabilităților software, 

evaluarea lunară a vulnerabilităților infrastructurii externe, evaluarea trimestrială a vulnerabilităților 

infrastructurii interne. De asemenea, pe durata perioadelor electorale, la cerere, s-au asigurat dezvoltarea 

unor aplicații și sprijinul specific generării listelor electorale. 

http://www.votstrainatate.ro/


 

 

103 

 Raport privind activitatea din anul 2019 

În anul 2019, au fost menținute și dezvoltate sistemele informatice ale AEP, activitatea specifică 

vizând gestionarea sistemului de ,,Active Directory” și configurarea unei noi versiuni a acestuia, 

gestionarea sistemelor de e-mail și de comunicații de date, gestionarea serverelor și sistemelor de back-up, 

minimizarea pierderilor economice cauzate întreruperi şi optimizarea cheltuielilor de întreținere și reparație, 

maximizarea performanțelor obținute de echipamentele din dotare, prevenirea întreruperilor accidentale și 

a consecințelor acestora asupra ritmicității și continuității activităților, configurarea drepturilor și 

parametrilor de utilizare a rutelor de comunicații și a aplicațiilor, instalarea și actualizarea aplicațiilor și 

sistemelor de operare, devirusarea serverelor, eliminarea vulnerabilităților din cadrul rețelei, elaborarea 

politicilor de securitate, întreținerea interconectării sistemelor de monitorizare, precum și verificarea și 

monitorizarea sistemelor de stocare și a celor de tipurile IDS și IPS. 

Autoritatea a realizat și administrat 

site-urile oficiale ale birourilor 

electorale centrale constituite cu ocazia 

alegerilor din anul 2019.  

Site-urile au avut ca obiective 

asigurarea unei comunicări eficiente și 

transparența procesului decizional, 

centralizând hotărârile, deciziile și 

comunicatele birourilor electorale centrale, 

dar și ordinea de zi a ședințelor și modul de soluționare a lucrărilor. Prin intermediul site-urilor, au fost 

publicate datele referitoare la candidați, rezultatele alegerilor (în format tabelar descărcabil), dar și toate 

procesele-verbale generate în cadrul proceselor de centralizare a rezultatelor. 

Cu ocazia alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, AEP a 

realizat și administrat aplicația de centralizare a candidaților și aplicația de repartizare a mandatelor. 

Acestea au avut ca scop introducerea într-o bază de 

date a tuturor competitorilor electorali și a listelor 

de candidați, respectiv implementarea corectă a 

algoritmului de repartizare a mandatelor 

reglementat de Legea nr. 33/2007 privind 

organizarea și desfășurarea alegerilor pentru 

Parlamentul European, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, și 

Hotărârea nr. 3H/14.05.2019 a Biroului Electoral 

Central.  

În vederea îmbunătățirii 

modulului de desfășurare a proceselor 

electorale, Autoritatea a dezvoltat o 

aplicație de tip e-survey (sondaj de 

opinie) prin care a colectat opiniile a 

19.210 operatori de calculator, precum și 

37.708 preşedinţi ai birourilor electorale 

ale secţiilor de votare şi locţiitori ai 

acestora cu privire la activitatea 

desfășurată în cadrul secțiilor de votare. 

În vederea completării chestionarului online, persoanele au fost informate atât prin e-mail cât și prin mesaj 

de tip sms. În anul 2019, 73.397 de persoane au răspuns la 6 chestionare, totalizând 88 de întrebări. De 

asemenea, Autoritatea Electorală Permanentă a colectat, prin chestionar de evaluare, opiniile experților 

electorali din străinătate implicați în alegerile prezidențiale din noiembrie 2019. Astfel, dintre cei 541 de 

președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și locțiitori ai acestora care au 

completat chestionarul (dintr-un total de 1670), peste 70% au acordat note de zece (44,9%) și de nouă (27%) 

modului de organizare a procesului electoral. De remarcat faptul că absolut toți respondenții au apreciat ca 
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foarte utilă (93,5%) și utilă (6,5%) utilizarea semnăturii electronice a alegătorilor în secțiile de votare din 

străinătate, procedură folosită în premieră la scrutinul prezidențial din anul 2019. De aprecieri pozitive din 

partea majorității președinților birourilor electorale ai secțiilor de votare din străinătate și a locțiitorilor 

acestora s-a bucurat și măsura organizării votării la secțiile de votare pe durata a trei zile (67,5%). 

Cu scopul constituirii unei gestiuni electronice a Registrului fiscal al partidelor politice, a fost 

dezvoltată o nouă aplicație, fiind împărțită în trei module, dintre care primul modul este în producție, iar 

celelalte două sunt în curs de dezvoltare. Modulul 1 gestionează evidența actualizată a informațiilor de 

contact a formațiunilor politice din România și evidența actualizată a informațiilor de contact privind 

președinții și trezorierii formațiunilor politice. De asemenea, prin intermediul acesteia sunt generate 

rapoarte specifice și sunt transmise notificări formațiunilor politice. Modulul 2 are ca scop colectarea 

datelor referitoare la cheltuielile efectuate din subvenția publică și a veniturilor. Modulul 3 vizează 

realizarea situațiilor anuale și verificarea automată a raportărilor. 

 

Urmărind prezentarea într-o manieră transparentă a informațiilor legate de activitatea de 

finanțare a formațiunilor politice și de controlul specific desfășurat de AEP, a fost creat site-ul 

www.finantarepartide.ro. 

În anul 2019, AEP a continuat demersurile specifice operaționalizării și creșterii rezilienței 

Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV), a 

aplicațiilor de centralizare a rezultatelor alegerilor și a mijloacelor tehnologice de garantare a transparenței 

proceselor electorale. Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal 

are următoarele funcționalități principale: 

 facilitează verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru exercitarea dreptului de vot; 

 semnalează cazurile în care datele de identificare ale alegătorilor care se prezintă la vot figurează 

deja ca fiind înscrise în SIMPV; 

 semnalează cazurile în care persoanele care se prezintă la vot nu au drept de vot sau figurează cu 

interdicții de exercitare a dreptului de vot; 

 facilitează exercitarea dreptului de vot; 

 asigură unicitatea înscrierii în listele electorale; 

 agregă date statistice privind prezenţa alegătorilor la vot.  

 

SIMPV este compus din următoarele elemente principale: 

 Sistemul informatic central – ansamblu informatic complex, asigurat de Serviciul de 

Telecomunicaţii Speciale (STS), compus din servere de baze de date, servere de aplicaţii 

informatice, echipamente de comunicaţii de date, echipamente de protecţie împotriva incidentelor 

de securitate cibernetică și staţii de lucru pentru administratori. Sistemul funcţionează în cadrul 

centrului de date al STS într-un spaţiu special destinat la care au acces reprezentanţii Autorităţii 

Electorale Permanente şi membrii biroului electoral central; 

 Aplicaţia informatică pentru verificarea dreptului de vot (ADV) – program informatic realizat de 

STS care asigură prelucrarea datelor de identificare ale alegătorilor introduse de către operatorii de 

calculator ai birourilor electorale şi compararea acestora cu datele deja înregistrate în listele 

electorale (generate în baza datelor din Registrul electoral și importate în SIMPV); 

 centrul de suport tehnic – centru de comunicaţii prin care STS furnizează asistenţă tehnică 

operatorilor de calculator; 

 infrastructura de comunicaţii – infrastructură care asigură serviciile şi echipamentele necesare 

funcţionării SIMPV; 

 terminalele informatice din secţiile de votare – terminale identificate în mod unic în SIMPV prin 

intermediul cărora este accesată ADV, având integrate mecanisme de preluare automată şi manuală 

http://www.finantarepartide.ro/
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a datelor de identificare din zona de citire automată cu caractere identificabile optic din cărţile de 

identitate şi paşapoartele alegătorilor care se prezintă la vot. 

 

Sistemul informatic central, infrastructura de comunicaţii şi terminalele informatice din secţiile de 

votare trebuie să permită şi îndeplinirea operaţiunilor de verificare electronică a cheilor de control din 

procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării şi transmiterea electronică a acestora.  

 

Colectând datele înscrise în SIMPV, cu ocazia 

alegerilor din anul 2019, pe site-ul www.prezenta.bec.ro 

au fost publicate în timp real următoarele informații: 

 nivelul colectării datelor (numărul secţiei de 

votare, localitatea, judeţul, situația de la nivel naţional); 

 numărul alegătorilor care s-au prezentat la vot 

defalcat pe categorii de vârstă, gen și mediu (rural sau 

urban), cu evidențierea tipului listei electorale prin care 

a fost consemnată participarea la vot. 

 

După încheierea proceselor de vot, cu ajutorul terminalelor informatice puse la dispoziție de STS, 

operatorii de calculator au înregistrat audio-video procesul de numărare a voturilor. După finalizarea 

acestei operațiuni, prin intermediul aplicației ADV, s-au verificat cheile de control ale proceselor-verbale 

de constatare a rezultatelor alegerilor, fiind centralizate în vederea publicării rezultatelor provizorii. 

Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Serviciul de Telecomunicații Speciale, a creat 

aplicațiile de centralizare a rezultatelor alegerilor din anul 2019. Acestea au fost puse la dispoziția 

biroului electoral central și birourilor electorale județene, iar, ulterior transmiterii proceselor-verbale 

încheiate de birourile electorale ale secțiilor de votare și scanarea acestora la niveul birourilor electorale 

județene, documentele au putut fi vizualizate în timp real pe site-ul www.prezenta.bec.ro. 

Funcționalitățile aplicațiilor folosite la centralizarea rezultatelor alegerilor au fost testate de 

reprezentanți ai AEP, INS și STS în vederea asigurării unei bune desfășurări a proceselor electorale. De 

asemenea, aceste aplicații au fost dezvoltate prin colaborarea dintre cele trei instituții, reprezentanți ai 

compartimentului specializat din cadrul Autorității participând la numeroase ședințe de lucru care au 

condus la crearea unor aplicații stabile și conforme cu cerințele legale. 

Datele finale returnate de aplicația de centralizare a rezultatelor alegerilor pentru membrii din 

România în Parlamentul European au fost utilizate în operarea aplicației de repartizare a mandatelor.  

Aplicația specifică a generat, în ambele tururi de scrutin, procesele-verbale privind rezultatele 

votării pentru alegerea Președintelui României. Aplicația a fost certificată spre neschimbare de către 

comisia de certificare nominalizată prin ordin al președintelui Autorității Electorale Permanente. Membrii 

comisiei au prezentat și au pus la dispoziție, spre testare, aplicațiile utilizate de Biroul Electoral Central 

pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile prezidențiale și elementele de unicitate ale acestora (spre 

exemplu, codurile de control), fiind evaluată funcționalitatea programelor și conformitatea acestora cu 

specificațiile tehnice de realizare. 

 

  

http://www.prezenta.bec.ro/
http://www.prezenta.bec.ro/
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7. 

LOGISTICA ELECTORALĂ

 

 

 42,22 

Lei/vot la alegerile 

prezidențiale 

2.071  

Deplasări în teritoriu pentru 

activități de control electoral 

18.748  

Secții de votare 

în țară 

595  

activităţi de informare și 

îndrumare interinstituțională 

 

 

 

Pentru buna desfășurare a proceselor electorale din anul 2019, Autoritatea Electorală Permanentă 

a realizat operaţiuni de verificare, prelucrare şi actualizare a datelor şi informaţiilor cuprinse în Registrul 

secţiilor de votare din țară (RSV), a soluționat solicitările de aviz de modificare a delimitărilor și/sau sediilor 

secţiilor de votare și a acordat sprijin primarilor pentru realizarea unor corecții ale erorilor materiale privind 

denumirea sediului și a adresei secțiilor de votare. În același context, a fost monitorizată asigurarea 

fondurilor necesare organizării și desfășurării alegerilor și a referendumului din anul 2019, fiind asigurată 

transparența cheltuielilor realizate. Pentru facilitarea exercitării dreptului de vot în străinătate, Autoritatea 

verificat și a avizat înființarea secțiilor de votare din străinătate dacă condițiile logistice minimale și cele 

legale erau îndeplinite. 

Cu ocazia acțiunilor de control și îndrumare electorală desfăşurate în unităţile administrativ-

teritoriale, s-a monitorizat logistica electorală de care dispun primăriile pentru organizarea şi amenajarea 

secţiilor de votare și a fost verificată îndeplinirea condițiilor prevăzute de Hotărârea Autorității Electorale 

Permanente nr. 44/2016. 

Prin intermediul structurilor sale teritoriale, AEP a cooperat în mod permanent cu instituțiile cu 

atribuții privind organizarea și desfășurarea proceselor electorale, realizând activități de îndrumare și sprjin 

în aplicarea unitară a prevederilor legislației în domeniu. 

În cele din urmă, Autoritatea a continuat să țină evidența comunelor, orașelor, municipiilor, 

sectoarelor municipiului București, precum și a județelor în care sunt vacante posturile de primar sau în 

care au fost dizolvate consiliile locale sau consiliile județene. 

 

 

7.1. REGISTRUL SECȚIILOR DE VOTARE 

  

O atribuţie esențială a Autorităţii Electorale Permanente o reprezintă administrarea Registrului 

secțiilor de votare din țară. Art. 20 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările 

ulterioare, definește RSV ca fiind o bază de date centralizată privind delimitarea, numerotarea, sediile și 

dotarea secțiilor de votare. Art. 21 din același act normativ stabilește că secțiile de votare din țară rămân 

fixe, cu excepția modificărilor ce necesită actualizare. Modificările sunt condiţionate de avizul conform al 

AEP. 

Conform datelor din RSV, la sfârșitul anului 2019, numărul secțiilor de votare din țară a fost de 

18.748 (5.137 secții în municipii, 1.275 de secții în mun. București, 1.759 de secții în orașe și 10.577 secții 

în comune). Majoritatea secțiilor de votare sunt situate în mediul rural, reprezentând 56,42% din totalul 

acestora. Graficul următor prezintă situația secțiilor de votare din țară, defalcată pe județe și mun. București: 
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Situaţia secţiilor de votare din țară, defalcată pe judeţe, respectiv 

municipiul Bucureşti, la sfârșitul anului 2019
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  Situația privind numărul secțiilor de votare din țară și numărul de alegători arondați acestora, în 

funcție de tipul unităților administrativ-teritoriale, la finalul anului 2019, se prezintă astfel9:  

Situația secțiilor de votare din țară și a alegătorilor arondați acestora, defalcată pe tipul de UAT 

Tipul unităţii 

administrativ-

teritoriale 

Nr. secţii de 

votare 

Nr. alegători 

înscriși în listele 

electorale 

permanente 

Nr. mediu de 

alegători/secţie 

de votare 

Nr. secţii de 

votare cu 

peste 2000 de 

alegători 

Nr. secţii de 

votare cu mai 

puţin de 50 de 

alegători 

Municipii 5.137 6.739.837 1312,02 24 1 

Oraşe 1.759 1.919.805 1091,42 2 4 

Subdiviziuni UAT 

(Mun. Bucureşti) 
1.275 1.807.355 1417,33 33 - 

Comune 10.577 7.804.226 737,85 12 54 

TOTAL 18.748 18.271.223 974,57 71 59 

   

  Se poate observa că, la nivel național, la sfârșitul anului 2019 au fost organizate 71 de secții de 

votare cu peste 2000 de alegători arondați acestora10. Totodată, au fost organizate 59 de secții de votare cu 

mai puțin de 50 de alegători arondați11, 91,53% dintre acestea fiind organizate în mediul rural. 

 În anul 201912 s-au primit, de la primari, 869 de solicitări de aviz13 pentru modificarea 

delimitărilor/sediilor secțiilor de votare, respectiv pentru înființarea unor secții de votare, care au fost 

soluționate astfel: 

 în cazul a 859 de solicitări a fost emis avizul conform favorabil, fiind aduse modificări delimitărilor 

și sediilor unui număr de 2.640 de secții de votare (14,28% din totalul secțiilor de votare); 

 în cazul unei solicitări a fost emis avizul conform parțial favorabil: pentru solicitarea de înființare 

a două secții de votare și modificarea delimitării secțiilor de votare din comuna Fârțătești, județul 

Vâlcea, a fost acordat aviz conform favorabil doar pentru una din cele două secții;  

 în cazul a 6 solicitări a fost emis avizul conform neoportun/nefavorabil: pentru solicitarea de 

modificare a 2 secții de votare din comuna Ion Creangă, județul Neamț, cea de înființare a unei 

secții de votare și modificarea delimitării secțiilor de votare din orașul Babadag, județul Tulcea, 

cea de desființare a unei secții de votare din comuna Panticeu, județul Cluj, cea de înființare a unei 

secții de votare și modificarea delimitării secțiilor de votare din orașul Slănic Moldova, județul 

Bacău, cea de înființare a unei secții de votare și modificarea delimitării secțiilor de votare din 

 
9 Numărul cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 31 decembrie 2019, aferent 

fiecărei localități, disponibil la https://www.roaep.ro/prezentare/wp-content/uploads/2020/01/Anexa-nr.2-31.12.2019.pdf  
10 Factorii determinanți pentru această situație sunt: emiterea actelor de identitate cuprinzând adrese de domiciliu/reședință noi; 

emiterea actelor de identitate noi; creșterea numărului de persoane care au împlinit 18 ani; emiterea actelor de identitate având 

aceeași adresă de domiciliu unor persoane cu cetățenie moldovenească care au dobândit cetățenia română. 
11 Factorii determinanți pentru această situație sunt: distanța dintre sediul celei mai apropiate secții de votare și domiciliul/reședința 

alegătorilor depășește 3 kilometri; plasarea secției de votare într-o zonă izolată; dificultăți majore întâmpinate în procesul de 

informatizare a secției de votare. 
12 Art. 29 lit. l) din Hotărârea Birourilor Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 2/2019 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente stabilește că filialele Autorității emit avizele 

conforme privind delimitarea secţiilor de votare din ţară şi stabilirea sediilor acestora, conform legii şi normelor aplicabile. 
13 Modificarea delimitării secțiilor de votare și/sau a sediilor acestora se poate realiza, potrivit dispozițiilor art. 20 alin. (3) din 

Legea nr. 208/2015, numai cu avizul conform al AEP, pe baza solicitărilor transmise de primari. Avizul conform este emis pentru: 

1. modificarea delimitării secțiilor de votare în următoarele situații:  

a) apariția, desființarea sau redenumirea arterelor;  

b) emiterea de acte de identitate cuprinzând adrese de domiciliu noi;  

c) emiterea de dovezi de reședință cuprinzând adrese de reședință noi;  

d) modificarea limitelor unităţilor administrativ-teritoriale; 

e) rectificarea unor omisiuni sau erori privind elementele teritoriale arondate unei secţii de votare; 

f) rectificarea sau modificarea menţiunilor privind domiciliul sau reşedinţa din actele de identitate ale alegătorilor; 

g) emiterea unor acte de identitate noi. 

2. schimbarea sediului secției de votare în următoarele situații:  

a) în cazul în care acestea nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute în Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 44/2016; 

b) în cazul în care primarul poate asigura condiţii şi dotări de o calitate superioară celor existente în alte imobile; 

c) când este necesară reducerea distanţei dintre sediile secţiilor de votare şi domiciliile/reşedinţele alegătorilor arondaţi la acestea 

şi există cereri scrise motivate din partea acestora privind schimbarea sediului secţiei de votare. 

https://www.roaep.ro/prezentare/wp-content/uploads/2020/01/Anexa-nr.2-31.12.2019.pdf
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orașul Ghimbav, județul Brașov, respectiv pentru cea de înființare a unei secții de votare și 

modificarea delimitării secțiilor de votare din comuna Alexandru cel Bun, județul Neamț;  

 în cazul a două solicitări, primarii au comunicat AEP renunțarea în totalitate la solicitare (solicitarea 

primarului comunei Valcău de Jos din județul Sălaj și cea a primarului comunei Găgești din județul 

Vaslui privind modificarea sediilor unor secții de votare); 

 în cazul unei solicitări, primarul a comunicat AEP renunțarea la avizul conform emis, fapt pentru 

care acesta a fost anulat (solicitarea primarului comunei Parava din județul Bacău privind 

modificarea sediului unei secții de votare). 

 

Solicitările primite au fost supuse analizei și verificării în baza a 12.424 de modificări punctuale 

(precum arterele, segmentele de artere, imobilele, respectiv numerele administrative arondate unei secții de 

votare, modificarea sediului secției de votare, înființarea/desființarea secțiilor de votare), fiind consemnate 

următoarele rezultate: 

   Au fost supuse analizei și verificării 521 de solicitări14 pentru modificarea a 758 de secții de 

votare, fiind acordat avizul conform favorabil modificării sediilor a 756 de secții de votare15. 

Cu toate acestea, au fost aduse modificări propriu-zise doar pentru 755 de secții de votare, 

întrucât primarul din comuna Parava, județul Bacău, a solicitat renunțarea la avizul conform emis. 

69,67% din totalul sediilor modificate sunt situate în mediul rural. În situaţiile în care primarii au 

solicitat AEP avizul conform pentru schimbarea sediilor/înființarea unor secții de votare, în 

conformitate cu dispozițiile art. 8 alin. (4) din Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 

19/2017 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a actualizării delimitării secţiilor de votare din 

ţară şi a stabilirii sediilor acestora, reprezentanţii filialelor sau birourilor judeţene ale AEP au 

efectuat verificări la faţa locului privind asigurarea condiţiilor legale în imobilul propus pentru a 

deveni sediu al secţiei de votare. 

 

 

 
14 A fost comunicată renunțarea în totalitate la solicitările: primarului comunei Valcău de Jos din județul Sălaj privind modificarea 

sediului unei secții de votare și cea a primarului comunei Găgești din județul Vaslui privind modificarea sediului unei secții de 

votare 
15 A fost emis avizul conform neoportun/nefavorabil: pentru solicitarea de modificare a 2 secții de votare din comuna Ion Creangă, 

județul Neamț 

Comună, 526, 69,67%

Municipiu, 146, 

19,34%

Oraș, 48, 6,36% Sector, 35, 4.64%

Situația numărului de modificări ale sediilor secțiilor de votare prin procedura 

avizului conform, în funcție de tipul unității administrativ -teritoriale, pentru care 

a fost acordat aviz conform favorabil
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 Au fost supuse analizei și verificării 5816 de solicitări de înființare a unor secții de votare, fiind 

acordat aviz conform favorabil pentru înființarea a 89 de secții de votare, respectiv: 

Situația acordărilor avizului conform favorabil pentru înființarea secțiilor de 

votare din țară în anul 2019 

Județul 
Unități / Subdiviziuni 

administrativ-teritoriale 

Nr. secții de 

votare înființate 
Alba Comuna Sântimbru 1 

Bihor Comuna Nojorid 1 

Bihor Municipiul Oradea 2 

Botoșani Comuna Ripiceni 1 

Botoșani Comuna Vârfu Câmpului 1 

Brașov Municipiul Brașov 4 

Brașov Municipiul Săcele 1 

Brașov Municipiul Brașov 1 

Cluj Comuna Florești 6 

Cluj Municipiul Cluj-Napoca 2 

Dâmbovița Comuna Corbii Mari 1 

Dolj Comuna Malu Mare 1 

Iași Comuna Miroslava 2 

Iași Comuna Scânteia 1 

Iași Comuna Vânători 1 

Iași Municipiul Iași 6 

Iași Municipiul Pașcani 2 

Ilfov Comuna Balotești 1 

Ilfov Comuna Chiajna 3 

Ilfov Comuna Dobroești 1 

Ilfov Comuna Tunari 1 

Ilfov Oraș Bragadiru 1 

Ilfov Orașul Bragadiru 1 

Maramureș Comuna Coltău 1 

Maramureș Comuna Vadu Izei 1 

Maramureș Comuna Câmpulung la Tisa 1 

Mehedinți Comuna Corcova 1 

Mehedinți Comuna Stângăceaua 1 

Mehedinți Comuna Șișești 1 

Municipiul București Sectorul 3 4 

Municipiul București Sectorul 4 1 

Municipiul București Sectorul 4  1 

Municipiul București Sectorul 6  5 

Neamț Comuna Borlești 1 

Neamț Comuna Secuieni 1 

Neamț Comuna Alexandru cel Bun 1 

Neamț Orașul Târgu Neamț 1 

Olt Comuna Slătioara 1 

Satu Mare Comuna Lazuri 1 

Satu Mare Comuna Odoreu 1 

Satu Mare Comuna Viile Satu Mare 1 

Sibiu Comuna Șelimbăr 2 

Sibiu Comuna Șura Mică 1 

Suceava Municipiul Rădăuți 1 

Suceava Oraș Vicovu De Sus 1 

Timiș Comuna Dumbrăvița 1 

Timiș Comuna Giroc 1 

Vaslui Municipiul Vaslui 10 

Vâlcea Municipiul Râmnicu-Vâlcea 1 

Vâlcea Comuna Fârtățești 1 

Vâlcea Comuna Fârtățești 1 

Vâlcea Comuna Milcoiu 1 

Vâlcea Oraș Horezu 1 

TOTAL 87 

 
16 Pentru solicitarea de înființare a unei secții de votare și modificarea delimitării secțiilor de votare din orașul Babadag, județul 

Tulcea, cea de înființare a unei secții de votare și modificarea delimitării secțiilor de votare din orașul Slănic Moldova, județul 

Bacău, cea de înființare a unei secții de votare și modificarea delimitării secțiilor de votare din orașul Ghimbav, județul Brașov, 

respectiv pentru cea de înființare a unei secții de votare și modificarea delimitării secțiilor de votare din comuna Alexandru cel 

Bun, județul Neamț a fost emis aviz conform neoportun/nefavorabil. De asemenea, pentru solicitarea de înființare a două secții de 

votare în comuna Fârțătești, județul Vâlcea, s-a acordat aviz conform favorabil doar pentru una din cele două secții propuse spre a 

fi înființate, pentru cea de-a doua fiind emis aviz conform neoportun/nefavorabil.  
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   Au fost supuse analizei și verificării 4 solicitări de desființare a unor secții de votare, fiind 

acordat aviz conform favorabil pentru desființarea a 3 secții localizate în comunele Valea Lungă 

(jud. Alba), Mătăsari (jud. Gorj), respectiv Fălticeni (jud. Suceava). Pentru solicitarea de desființare 

a unei secții din comuna Panticeu (jud. Cluj) a fost emis aviz conform neoportun/nefavorabil; 

 Au fost avizate 11.569 de modificări ale delimitărilor secțiilor de votare. Acestea au vizat, în 

principal: arondarea/rearondarea unor sate în delimitarea secțiilor de votare; arondarea arterelor 

omise, respectiv a arterelor nou-înființate în delimitarea secțiilor de votare, arondarea imobilelor 

omise, respectiv a noilor imobile în delimitarea secțiilor de votare (imobile cu număr administrativ 

„0”, arondarea unor numere administrative, arondarea unor segmente de numere). 

 

 

 

 Pe lângă solicitările de obţinere a avizului conform emis de AEP pentru înfiinţarea de secţii de 

votare, ori pentru modificarea delimitării şi/sau a sediului acestora, au fost formulate 839 de solicitări de 

deblocare a RE de către primăriile unităților administrativ-teritoriale din 38 de judeţe și din 3 

subdiviziuni administrativ-teritoriale din mun. București (717 solicitări privind efectuarea 

operațiunilor de arondare/rearondare manuală a alegătorilor și 122 de solicitări pentru efectuarea unor 

corecţii ale unor erori materiale/actualizarea în ceea ce priveşte tipul, denumirea şi adresa secţiei de 

votare). 
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  Pentru informarea corectă a alegătorilor au fost publicate pe site-ul AEP variante actualizate ale 

Registrului secțiilor de votare cuprinzând delimitarea, numerotarea și sediile secțiilor de votare, pentru 

ambele scrutine din anul 2019 la adresa www.roaep.ro/logistica/geografie-electorala/registrul-sectiilor-de-

votare. 

 Totodată, atât pentru turul I al alegerilor pentru Președintele României din anul 2019, cât și pentru 

turul al II-lea, a fost publicată pe site-ul Autorității, la adresa menționată mai sus, situația centralizată a 

secțiilor de votare la care au fost arondate unități sanitare publice sau private, cămine pentru persoane 

vârstnice ori alte asemenea așezăminte sociale publice sau private, precum și penitenciare sau locuri de 

deținere, realizată în baza deciziilor emise de birourilor electorale județene, respectiv birourilor electorale 

de sector. 

 

 

7.2. ORGANIZAREA SECȚIILOR DE VOTARE DIN STRĂINĂTATE ȘI A VOTULUI 

PRIN CORESPONDENȚĂ 

 

  Organizarea secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru membrii din România în 

Parlamentul European s-a realizat în conformitate cu art. 34 alin. (7)-(10) din Legea nr. 33/2007, potrivit 

cărora sediile secțiilor de votare pot fi organizate prin grija Ministerului Afacerilor Externe pe lângă 

misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României sau în alte localități din străinătate, cu acordul 

Guvernului României. 

  Potrivit Ordinului ministrului afacerilor externe nr. 730/2019 privind numerotarea secțiilor de 

votare din străinătate pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019, cu 

modificările ulterioare17, au fost înființate 441 de secții de votare, cele mai multe secții organizate în 

cadrul unui scrutin până la acel moment, numărul de secții de votare fiind suplimentat cu 251, comparativ 

cu alegerile europarlamentare anterioare (din anii 2007, 2009 și 2014), când au fost organizate 190 de secții 

de votare. Din cele 441 de secții de votare organizate, 186 au funcționat pe lângă sediile misiunilor 

diplomatice și ale Institutului Cultural Român, iar 255 de secții de votare în alte locații. 

 Față de procesele electorale anterioare, 63 secții de votare au fost propuse în locații/localități noi 

(19 în Italia, 10 în Marea Britanie, 10 în Germania, 4 în Spania, câte 3 în Franța și Danemarca, câte 2 în 

 
17 Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 768/2019 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe                

nr. 730/2019 privind numerotarea secţiilor de votare din străinătate pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul 

European din anul 2019. 
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Austria, Olanda, Norvegia, Elveția și câte una în Republica Moldova, Canada, Finlanda, Grecia și Irlanda, 

la care s-a adăugat secția nou înființată ca urmare a operaționalizării Ambasadei din Sultanatul Oman). 

 Aproximativ 50 de secții de votare au fost propuse spre înființare ca urmare a petițiilor/solicitărilor 

înaintate misiunilor diplomatice de către un număr semnificativ de cetățeni români sau ca urmare a 

consultărilor inițiate de misiuni cu reprezentanții asociațiilor și comunităților de români. 

Cu privire la organizarea secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Președintele 

României, în conformitate cu art. 23 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei 

Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu 

modificările și completările ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă a avizat sediile secțiilor de votare, 

prin hotărâre, pe baza propunerilor transmise de Ministerul Afacerilor Externe. Biroul Electoral Central a 

stabilit, prin Decizia nr. 9/D/19.09.2019, că, în intervalul 12.09-19.10.2019, MAE comunică AEP, în mod 

eșalonat, propunerile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare privind sediile secțiilor de votare din 

străinătate, urmând ca Autoritatea să aprobe, până la data de 21.10.2019, prin hotărâre, propunerile 

menționate și să aducă la cunoștință publică lista finală a sediilor secțiilor de votare din străinătate. 

La acest scrutin, cetățenii români cu drept de vot care se află în străinătate s-au putut înregistra ca 

alegător în străinătate prin intermediul portalului www.votstrainatate.ro, solicitând, astfel, organizarea unei 

secții de votare în localitatea și statul unde au dorit să voteze. Capitolele anterioare ale prezentului raport 

menționează temeiul legal al acestui demers (capitolul 3), campania de promovare a platformei digitale 

specifice (capitolul 4), precum și mijloacele tehnologice alocate acestui demers (capitolul 6). Până la data 

de 15 septembrie 2019 (termenul limită de înscriere), au fost înregistrate 38.944 de astfel de solicitări din 

partea cetățenilor români din 120 de state, situația acestora fiind următoarea:  

 33.807 cereri au fost aprobate, îndeplinind toate condițiile legale; 

 802 cereri au fost respinse pentru lipsa unui act de identitate valabil eliberat de statul român; 

 938 de cereri au fost respinse ca fiind suprascrise (cereri multiple depuse de același alegător); 

 423 de cereri au fost anulate de către persoanele care le-au depus; 

 2.974 de persoane care au depus cereri nu au confirmat faptul că adresa de e-mail este validă.  

 

Statele unde au fost înregistrate cele mai multe cereri de înscriere în Registrul electoral cu opțiunea 

votului la o secție au fost Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Italia, Spania, Germania, 

Franța, Olanda, Belgia, Irlanda, Austria și Danemarca, după cum urmează: 

Statele în care au fost înregistrate peste 1000 de cereri de înscriere în RE 

pentru votul la o secție de votare din străinătate (alegeri prezidențiale 2019) 

Statul Nr. cereri 

Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord 8632 

Italia 5485 

Spania 4537 

Germania 4234 

Franța 2600 

Olanda 2230 

Belgia 1637 

Irlanda 1333 

Austria 1072 

Danemarca 1050 

 

Propunerile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare privind sediile secțiilor de votare din 

străinătate, însoțite de documentația legală, transmise de Ministerul Afacerilor Externe, au fost analizate de 

AEP. Secțiile de votare care au îndeplinit condițiile logistice minimale au fost avizate în vederea aprobării 

http://www.votstrainatate.ro/
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prin hotărâre, iar, în cazul unor secții de votare, au fost solicitate clarificări care vizau: mijloacele de 

conectivitate de date, paza secției, numărul urnelor și al cabinelor de vot, etc..  

Prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 35/2019 au fost aprobate, în prima etapă, 444 

de secții de votare propuse de misiunile diplomatice și oficiile consulare. Ulterior, constatându-se apariția 

unei situații obiective, s-a renunțat la propunerile privind secțiile de votare nr. 170, 174, 203 și 205 din 

Germania. 

Prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 37/2019 au fost aprobate, în etapa a doua, 

270 de secții de votare, în continuarea celor aprobate anterior. Totodată, prin această hotărâre a fost 

modificat și sediul secției de votare nr. 368 din Spania. 

Prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 38/2019 a fost stabilită lista finală privind 

secțiile de votare din străinătate, totalizând 835 de secții. La solicitarea ulterioară a misiunilor diplomatice 

și oficiilor consulare, lista finală a suferit unele modificări referitoare la sediile unor secții de votare. 

Observăm, astfel, o creștere considerabilă a numărului secțiilor de votare organizate în străinătate 

la scrutinele din anul 2019, față de cele organizate la ultimele 5 procese electorale a căror legislație specifică 

permite exercitarea dreptului de vot în afara țării, după cum urmează: 

 

 

De asemenea, potrivit Legii nr. 370/2004, la alegerile prezidențiale, alegătorii aflați în străinătate 

au putut vota prin corespondenţă, fiind înregistrate, cu acest scop, 41.003 cereri de vot prin corespondență 

depuse de către cetățenii români cu domiciliul sau reședința în 115 state. Înregistrarea alegătorilor s-a 

realizat prin intermediul platformei www.votstrainatate.ro, alegătorul completând online un formular la 

care trebuia să anexeze copia scanată sau fotografia actului de identitate şi a documentului care dovedeşte 

dreptul de şedere, eliberat de autorităţile străine. Prin Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1627/2019 

au fost stabilite documentele care atestă reședința în străinătate a cetățenilor români în vederea exercitării 

dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele României din anul 2019.  

Menționăm că cererile neaprobate nu au îndeplinit toate condițiile legale, motivele recurente fiind 

lipsa unui act de identitate valabil eliberat de statul român, lipsa unui document de ședere, sau 

neconformitatea documentelor de ședere înaintate cu prevederile Ordinului MAE nr. 1627/2019 privind 

documentele care atestă reședința în străinătate a cetățenilor români în vederea exercitării dreptului de 

vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 și pentru exercitarea 

dreptului de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020. În unele cazuri nu s-a 

confirmat faptul că adresa de e-mail este validă, conform prevederilor Legii nr. 288/2015, cu modificările 

și completările ulterioare. O serie de cereri au fost anulate de către persoanele care le-au depus, iar alte 
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fiindcă au fost înregistrate cereri multiple depuse de același alegător (în acest caz, a rămas valabilă ultima 

cerere depusă).  

Tabelul următor ilustrează situația statelor din care au fost înregistrate peste 1000 de cereri de vot 

prin corespondență: 

Statele din care au fost înregistrate peste 1000 de cereri de înscriere 

în RE pentru votul prin corespondență (alegeri prezidențiale 2019) 

Țara Nr. cereri 

Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord 11865 

Germania 6617 

Spania 3848 

Italia 3016 

Franța 3003 

Belgia 2038 

Elveția  1565 

Austria 1303 

Statele Unite ale Americii 1301 

Olanda 1291 

 

În acest context, la alegerile prezidențiale din anul 2019 au fost organizate birourile electorale 

pentru votul prin corespondenţă, având atribuțiile principale de a asigura înregistrarea plicurilor 

exterioare transmise de către alegători, introducerea în urna de vot a plicurilor interioare, numărarea 

voturilor, consemnarea rezultatelor votului prin corespondenţă, precum și soluționarea, prin decizie, a 

întâmpinărilor referitoare la propria activitate. 

Potrivit Deciziei Biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate nr. 1/24.09.2019, s-au 

înființat 3 birouri electorale pentru votul prin corespondenţă pentru alegătorii care au optat pentru 

transmiterea plicurilor în țară, iar, potrivit Deciziei BEC nr. 5D/28.10.2019, 95 dintre birourile electorale 

ale secțiilor de votare din străinătate au îndeplinit și atribuții specifice birourilor electorale pentru votul prin 

corespondență. 

Autoritatea, împreună cu Biroul electoral nr. 48 pentru secțiile de votare din străinătate, a derulat 

activitățile de selecție, instruire și desemnare a președinților birourilor electorale pentru votul prin 

corespondență și a locțiitorilor acestora. În data de 27.10.2019 a avut loc desemnarea acestora, prin tragere 

la sorți computerizată, organizată la sediul Biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate. 

Persoanele desemnate au participat la o instruire organizată de AEP. 

Având în vedere dispozițiile art. 6 alin. (1) lit. f) din Anexa la Hotărârea Autorității Electorale 

Permanente nr. 36/2019, au fost desemnați câte doi operatori de calculator pentru fiecare birou electoral 

pentru votul prin corespondență, prin Decizia Autorității Electorale Permanente nr. 153/2019 și Decizia 

Autorității Electorale Permanente nr. 172/2019. Operatorii de calculator au fost instruiți de Serviciul de 

Telecomunicații Speciale, care a realizat și clipuri de informare cu acest scop. 

Spre deosebire de anul 2016, se remarcă o creștere considerabilă a numărului cererilor depuse 

pentru exercitarea dreptului de vot în străinătate. Unul dintre aspectele care a dus la această creștere constă 

este modul de transmitere a cererii. Dacă în 2016, cererea era procesată la nivelul misiunilor diplomatice, 

în anul 2019, cetățenii au avut posibilitatea să depună documentele online, prin intermediul 

www.votstrainatate.ro. Tabelul următor indică fluxul cererilor specifice, comparativ cu anul 2016: 

Situația cererilor de înscriere în Registrul electoral ca alegători în străinătate 

Nr. cereri 
Cereri de vot la secție Cereri vot prin corespondență 

Anul 2016 Anul 2019 Anul 2016 Anul 2019 

Aprobate 4.197 33.807 8.889 35.917 

Depuse 4.401 38.944 9.241 41.003 

http://www.votstrainatate.ro/
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7.3. CONTROLUL, ÎNDRUMAREA ȘI MONITORIZAREA MODULUI DE 

ASIGURARE A LOGISTICII ELECTORALE 

 

Pe parcursul anului 2019, Autoritatea Electorală Permanentă, prin intermediul structurilor sale 

teritoriale, a cooperat în mod permanent cu instituțiile cu atribuții privind organizarea și desfășurarea 

proceselor electorale, realizând activități de îndrumare și sprjin în aplicarea unitară a prevederilor Legii     

nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, 

Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 

privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 3/2000 privind 

organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Legii 

nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.  

 În acest sens, la nivelul filialelor Autorității s-au desfăşurat activităţi de informare și îndrumare cu 

privire la îndeplinirea sarcinilor ce le revin în materie electorală instituțiilor prefecţilor, primăriilor, 

respectiv secretarilor acestora, persoanelor desemnate să opereze în Registrul electoral, precum și altor 

instituții cu atribuții în domeniu, totalizând de 595 de activităţi de informare și îndrumare electorală          

(22 dintre acestea fiind realizate la serviciile publice comunitare judeţene de evidență a persoanelor, 166 la 

serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor, 41 la primării de municipii, 41 la primării 

de oraşe, 236 la primării de comune, 156 la instituții ale prefectului, precum și una la Inspectoratul General 

pentru Imigrări). Activitățile de informare și îndrumare electorală desfășurate în anul 2019 au vizat: 

 realizarea atribuţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale în materie electorală, 

potrivit actelor normative în vigoare; 

 întocmirea listelor electorale permanente de către primari, conform prevederilor legale, semnarea 

acestor documente de către persoanele abilitate și păstrarea în condiţii corespunzătoare a 

registrelor cuprinzând listele electorale; 

 soluţionarea, conform prevederilor legale, a solicitărilor primite din partea alegătorilor privind 

înscrierea în listele electorale permanente cu adresa de reședință; 

 modalitatea de predare spre topire, către operatorii economici specializaţi, a exemplarelor 

anterioare ale listelor electorale permanente tipărite pentru consultările electorale, în aplicarea 

dispozițiilor art. 70 alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 procedura de autorizare a persoanelor care efectuează operaţiuni de actualizare în RE; 

 efectuarea în termenul legal a actualizării datelor înscrise în RE pe baza comunicărilor primite; 

 operațiunile necesare a fi efectuate la nivelul primăriei în RE; 

 modul în care primarul asigură condiţiile necesare consultării de către alegători a informațiilor 

înscrise în RE cu privire la datele cu caracter personal;  

 întocmirea şi actualizarea listelor electorale complementare, semnarea lor de către persoanele 

abilitate și efectuarea de operațiuni în listele electorale complementare numai de către persoanele 

autorizate; 

 întocmirea şi actualizarea listelor electorale speciale, verificarea semnării listelor electorale 

speciale de către persoanele abilitate și păstrarea registrelor cuprinzând listele electorale speciale, 

verificarea comunicării către judecătoria competentă teritorial a unui exemplar al listelor 

electorale speciale, precum și a modificărilor operate în listele electorale speciale; 

 efectuarea de operațiuni în listele electorale speciale numai de către persoanele autorizate; 

 respectarea criteriilor legale de delimitare a secțiilor de votare, de arondare a alegătorilor la 

secțiile de votare și de stabilire a sediilor secțiilor de votare, conform prevederilor legale;  
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 modul de păstrare şi de gestionare a logisticii electorale folosite la consultările electorale 

anterioare şi realizarea din timp a dotărilor specifice secțiilor de votare; 

 respectarea hotărârilor, deciziilor și instrucţiunilor AEP; 

 modul de efectuare a comunicărilor între primărie și serviciul public comunitar local pentru 

evidența persoanelor în vederea obținerii informațiilor necesare actualizării Registrului Electoral; 

 necesitatea punerii în legalitate a persoanelor fără acte de identitate. 

 

Totodată, filialele AEP şi birourile judeţene din subordinea acestora au acordat permanent 

îndrumare persoanelor autorizate să opereze în Registrul electoral cu privire la: 

 procedura de lucru pentru utilizatorii RE de modificare a parolei de acces, la solicitarea acestora; 

 încetarea dreptului de acces în RE sau revocarea credențialelor acordate pentru operarea în sistemul 

informatic al Registrului Electoral în cazurile prevăzute la art. 28 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 eliberarea/reactivarea credențialelor de acces în Registrul electoral ca urmare a reluării activității 

de către persoanele care au avut contractul de muncă suspendat, a desemnării unor persoane noi 

pentru operarea în sistemul informatic al RE, a înlocuirii unor persoane desemnate anterior, a 

pierderii credenţialelor acordate sau a pierderii caracterului confidențial al acestora; 

 radierea persoanelor decedate, puse sub interdicţie sau condamnate, cu interzicerea exercitării 

dreptului de a alege, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 36, art. 37, art. 39 din 

Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare; 

 generarea pachetelor electorale din Registrul electoral, tipărirea listelor electorale permanente în 

două exemplare originale conform dispozițiilor art. 49 alin. (5) și art. 120 din Legea nr. 208/2015, 

cu modificările și completările ulterioare, precum și a formularelor tipizate necesare pentru 

organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 26 mai 2019; 

 punerea la dispoziția partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor 

cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri a unui extras din Registrul 

electoral, cuprinzând alegătorii din unitatea administrativ-teritorială, respectiv numele, prenumele, 

data nașterii și domiciliul, precum și secția de votare la care au fost arondați, pe suport electronic 

sau hârtie, în conformitate cu dispozițiile art. 49 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 arondarea manuală la secţiile de votare a alegătorilor nerepartizaţi, în conformitate cu dispoziţiile 

art. 45 alin. (2) – (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia 

în care unităţile administrativ – teritoriale nu au implementat nomenclatorul stradal iar actele de 

identitate ale cetăţenilor nu sunt actualizate şi nu cuprind date complete privind adresa de domiciliu, 

date care să permită arondarea automată la secţiile de votare a alegătorilor; 

 analizarea solicitărilor referitoare la modificarea delimitării secţiilor de votare şi/sau a sediilor 

acestora; 

 aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării fiecărei secţii de votare, precum şi a 

sediilor acestora, în conformitate cu dispozițiile art. 10 din Legea nr. 370/2004, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, art. 20 alin. (5) şi art. 120 din Legea nr. 208/2015, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

Pe parcursul anului 2019, la nivelul structurilor teritoriale ale AEP s-au desfășurat 1208 activități 

de control care au presupus 2071 de deplasări ale personalului acestor structuri, vizând, în principal: 

 monitorizarea modului în care autorităţile administraţiei publice locale îndeplinesc atribuţiile ce le 

revin potrivit actelor normative în materie electorală; 

 urmărirea modului de întocmire a listelor electorale permanente; 
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 verificarea semnării listelor electorale permanente de către persoanele abilitate și a modului de 

păstrare a registrelor cuprinzând listele electorale permanente; 

 obținerea de informații privind solicitările primite din partea alegătorilor privind înscrierea acestora 

în listele electorale permanente cu adresa de reședință la ultimul scrutin; 

 obținerea de informații privind exemplarele anterioare ale listelor electorale permanente tipărite 

pentru consultările electorale și acordarea de îndrumare privind modalitatea de predare spre topire 

a acestora; 

 obținerea de informații privind solicitările primite din partea formaţiunilor politice care au 

participat la alegerile locale și parlamentare privind punerea la dispoziţie, la cererea scrisă şi pe 

cheltuiala acestora, a unui extras din Registrul electoral; 

 obținerea de informații privind autorizarea persoanelor care efectuează operaţiuni de actualizare în 

Registrul electoral; 

 verificarea modului de efectuare la termen a actualizării datelor înscrise în Registrul electoral pe 

baza comunicărilor primite; 

 acordarea de îndrumare privind operațiunile necesare a fi efectuate la nivelul primăriei în RE; 

 verificarea modului în care primarul asigură condiţiile necesare consultării de către alegători a 

informațiilor înscrise în Registrul electoral cu privire la propriile date cu caracter personal;  

 urmărirea modului de întocmire a listelor electorale complementare; 

 verificarea semnării listelor electorale complementare de către persoanele abilitate și a modului de 

păstrare a registrelor cuprinzând listele electorale complementare; 

 obținerea de informații privind persoanele care efectuează operațiuni în listele electorale 

complementare și autorizarea acestora; 

 verificarea modului în care primarul asigură condiţiile necesare consultării de către alegători a 

informațiilor înscrise în listele electorale permanente cu privire la propriile date cu caracter 

personal, precum și a modului de soluționare a întâmpinărilor împotriva omisiunilor, înscrierilor 

greşite sau oricăror erori din listele electorale complementare; 

 urmărirea modului de întocmire a listelor electorale speciale; verificarea semnării listelor electorale 

speciale de către persoanele abilitate și a modului de păstrare a registrelor cuprinzând listele 

electorale speciale; 

 verificarea comunicării către judecătoria competentă teritorial a unui exemplar al listelor electorale 

speciale, precum și a modificărilor operate în listele electorale speciale; 

 obținerea de informații privind persoanele care efectuează operațiuni în listele electorale speciale 

și autorizarea acestora; 

 verificarea modului în care primarul asigură condiţiile necesare consultării de către alegători a 

informațiilor înscrise în listele electorale speciale cu privire la propriile date cu caracter personal, 

precum și a modului de soluționare a întâmpinărilor împotriva omisiunilor, înscrierilor greşite sau 

oricăror erori din listele electorale speciale; 

 verificarea respectării criteriilor de delimitare a secțiilor de votare, de arondare a alegătorilor și a 

altor elemente cuprinse în modalitatea de delimitare și de stabilire a sediilor secțiilor de votare; 

 verificarea modului de păstrare şi gestionare a logisticii electorale folosite la consultările electorale 

anterioare şi realizarea din timp a dotărilor specifice secțiilor de votare; 

 obținerea de informații privind problemele întâmpinate în organizarea și desfășurarea consultărilor 

electorale anterioare; 

 urmărirea modului de respectare a hotărârilor, deciziilor și instrucțiunilor AEP; 

 verificarea modului de efectuare a comunicărilor între primărie și serviciul public comunitar local 

pentru evidența persoanelor în vederea obținerii informațiilor necesare actualizării RE; 

 analiza demersurilor efectuate pentru punerea în legalitate a persoanelor fără acte de identitate. 
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Concluziile rezultate în urma acţiunilor de control electoral desfăşurate, precum şi măsurile 

dispuse, au fost consemnate în procesele-verbale de control şi în listele de verificare încheiate la sediile 

instituţiilor controlate. În urma acestor acțiuni s-au constatat 359 de deficiențe, vizând următoarele aspecte: 

 listele electorale permanente tipărite cu ocazia alegerilor pentru Parlamentul European şi a 

referendumului naţional din data de 26 mai 2019 sunt păstrate în condiții necorespunzătoare de 

către secretarii unităţilor administrativ–teritoriale, aşa cum prevede art. 49 alin. (5) din Legea                  

nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare; 

 listele electorale permanente nu cuprind seria şi numărul actului de identitate în cazul unor 

alegători, conform dispozițiilor art. 49 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 lista electorală permanentă nu cuprinde mențiuni complete cu privire la adresa de domiciliu (lipsă 

denumire arteră și număr imobil) în cazul unor alegători, conform dispozițiilor art. 49 alin. (5) din 

Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare; 

 radierea din Registrul electoral a unui alegător în caz de deces, de interzicere a exercitării dreptului 

de a alege sau de punere sub interdicţie, nu se realizează în termenul legal de 48 de ore de la data 

emiterii actului de deces, respectiv de 24 de ore de la data comunicării de către instanţa 

judecătorească a copiei de pe dispozitivul hotărârii, conform dispozițiilor art. 37 şi 39 din Legea 

nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare; 

 în RE au fost radiaţi eronat alegători condamnaţi numai cu pedeapsa accesorie/complementară a 

interzicerii dreptului de a fi ales;  

 exemplarele anterioare ale listelor electorale permanente nu au fost predate spre topire, în termenul 

prevăzut de lege; 

 listele electorale complementare nu sunt păstrate corespunzător, în registre speciale, cu file 

detașabile, conform dispoziţiilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, cu modificările ulterioare; 

 primăriile nu dispun de numărul necesar de cabine de vot, precum și de numărul necesar de urne 

de vot fixe distincte pentru fiecare tip de scrutin, respectiv urne de vot speciale pentru fiecare secţie 

de votare; 

 imposibilitatea radierii unor persoane decedate pentru care nu există acte de deces; 

 neactualizarea delimitărilor secțiilor de votare ca urmare a înființării de noi artere sau de extindere 

a numerelor administrative existente în delimitare; 

 neasigurarea publicității cu privire la posibilitatea alegătorilor interesaţi de a-şi consulta datele 

personale cuprinse în Registrul electoral în afara perioadelor electorale. 

 

Pentru remedierea deficienţelor constatate, aplicarea şi respectarea în continuare a dispoziţiilor 

legale, echipele de control au dispus următoarele măsuri:  

 semnarea listelor electorale permanente de primar și secretar conform dispozițiilor art. 49 alin. (5) 

din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare; 

 semnarea listelor electorale complementare de către primar şi secretar conform dispozițiilor art. 21 

alin. (3) din Legea nr. 115/2015, cu modificările ulterioare; 

 semnarea listelor electorale speciale de către primar şi secretar și predarea unui exemplar original 

al acestor liste la judecătoria în a cărei rază teritorială se află unitatea administrativ-teritorială 

respectivă, conform dispozițiilor art. 12 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 păstrarea listei electorale complementare în registre speciale, cu file detașabile, conform 

dispozițiilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, cu modificările ulterioare; 

 păstrarea registrelor cu listele electorale permanente sau a registrelor cu listele electorale speciale 

în condiţii corespunzătoare; 
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 transmiterea către AEP a cazurilor de înlocuire a persoanelor autorizate de către primar să efectueze 

operațiuni în Registrul electoral în cel mult 5 zile lucrătoare de la data producerii acestora, conform 

dispoziţiilor art. 28 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum și a cazurilor de încetare, respectiv suspendare a raporturilor de serviciu; 

 efectuarea înregistrărilor și radierilor din Registrul electoral la termenele stabilite de art. 37 și         

art. 39 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare; 

 efectuarea de operațiuni în Registrul electoral sau în listele electorale permanente de către persoane 

autorizate conform prevederilor art. 26 și art. 28 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 punerea la dispoziţia partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, la cererea şi pe cheltuiala 

acestora, a unui extras din Registrul electoral, pe suport electronic sau hârtie, până cel mai târziu cu 

10 zile înaintea datei alegerilor, dar nu mai târziu de 24 de ore de la solicitare, conform dispozițiilor 

art. 49 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare; 

 efectuarea unor acțiuni de informare a alegătorilor cu privire la posibilitatea și modalitatea de 

verificare a propriilor date înscrise în Registrul electoral, având în vedere dispozițiile art. 27             

alin. (1) şi art. 47 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare; 

 predarea spre topire a exemplarelor anterioare ale listelor electorale permanente către agenți 

economici specializați conform dispozițiilor art. 70 alin. (5) din Legea 370/2004, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 pentru aplicarea şi respectarea în continuare a dispoziţiilor legale, s-au acordat îndrumări şi s-au 

dispus măsuri privind efectuarea înregistrărilor ori a radierilor din Registrul electoral la termenele 

stabilite de art. 37, respectiv art. 39 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 în urma verificării periodice (săptămânale) a situaţiei alegătorilor nerepartizați în Registrul 

electoral, personalul filialelor şi al birourilor judeţene a contactat telefonic primăriile unde s-au 

constatat cazuri de alegători nerepartizaţi la secţiile de votare și a acordat îndrumare pentru 

realizarea etapelor procedurale necesare în repartizarea alegătorilor către secţiile de votare şi/sau 

actualizarea, după caz, a delimitării secţiilor de votare, cu respectarea prevederilor Hotărârii 

Autorității Electorale Permanente nr. 19/2017 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a 

actualizării delimitării secțiilor de votare din țară și a stabilirii sediilor acestora. 

 

De asemenea, ca urmare a deficienţelor constatate cu ocazia acţiunilor de control şi îndrumare 

electorală desfăşurate de structurile teritoriale ale Autorității, au fost aplicate 172 de sancţiuni 

contravenţionale primarilor, secretarilor și altor reprezentanți ai primăriilor (3 amenzi și 169 de 

avertismente). 

  În același context, AEP a verificat îndeplinirea condițiilor prevăzute de Hotărârea Autorității 

Electorale Permanente nr. 44/2016. Potrivit art. 114 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, ,,Autoritatea Electorală Permanentă stabilește un set de condiții minimale pe care 

trebuie să le îndeplinească locațiile în care vor fi organizate secțiile de votare, precum și privind dotarea 

minimală a acestora”. În acest sens, Autoritatea Electorală Permanentă a adoptat Hotărârea nr. 44/2016 

privind setul de condiții minimale pe care trebuie să le îndeplinească locațiile în care funcționează secțiile 

de votare, precum și dotarea minimală a acestora. Având în vedere cele mai sus menționate, în perioada 

premergătoare alegerilor europarlamentare din anul 2019, a fost solicitat tuturor primăriilor unităților 

administrativ-teritoriale, respectiv ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale să completeze „Nota de 

constatare a îndeplinirii condițiilor prevăzute de Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 44/2016 

pentru secțiile de votare aferente” pentru toate secțiile de votare. 
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 În urma centralizării notelor de constatare a îndeplinirii condițiilor prevăzute de Hotărârea 

Autorității Electorale Permanente nr. 44/2016 pentru secțiile de votare aferente primite în perioada 

14.04.2019-17.05.2019, respectiv a completărilor aduse acestora, situația privind accesibilitatea secțiilor de 

votare la alegerile europarlamentare din anul 2019 s-a prezentat după cum urmează18: 

 Din totalul de 18.730 de secții de votare organizate pentru alegerile europarlamentare din anul 2019 

în țară, un număr de 537 de secții de votare erau organizate la etaj, 13 secții de votare la demisol și 

3 secții de votare la subsol; 

 Dintre cele 537 de secții de votare organizate la etaj, pentru un număr de 276 de secții de votare a 

fost bifat cu „nu” criteriul „există rampe speciale pentru accesul persoanelor cu handicap 

locomotor care intenționează să își exercite dreptul de vot”, cu mențiunea că pentru 89 dintre 

acestea exista rampă de acces mobilă sau fixă doar la intrarea în clădire; 

 Totodată, dintre cele 13 secții de votare amplasate la demisol, pentru un număr de 11 secții de 

votare a fost bifat cu „nu” criteriul „există rampe speciale pentru accesul persoanelor cu handicap 

locomotor care intenționează să își exercite dreptul de vot”, cu precizarea că pentru 6 secții de 

votare din Sectorul 3 al municipiului București s-a făcut mențiunea că „se vor instala rampe”, iar 

pentru o secție de votare din mun. Arad, județul Arad, a fost făcută precizarea că „nu este cazul”; 

 În ceea ce privește criteriul „există rampe speciale pentru accesul persoanelor cu handicap 

locomotor care intenționează să își exercite dreptul de vot” pentru un număr de 3.119 secții de 

votare19 acesta a fost completat cu „nu”, din care pentru 2.442 de secții de votare nu au fost făcute 

mențiuni referitoare la faptul că nu este necesară rampă specială de acces; 

 Pentru un număr de 685 de secții de votare20 criteriul „există rampe speciale pentru accesul 

persoanelor cu handicap locomotor care intenționează să își exercite dreptul de vot” a fost 

completat cu „nu” sau necompletat, însă au fost făcute mențiuni că nu este necesară rampă specială 

de acces deoarece fie „nu este cazul/nu este necesară/nu este nevoie”, fie „intrarea în clădire este 

la nivelul solului”, fie „există rampă de acces la intrarea secundară”, fie „accesul este facil 

datorită faptului că diferența de nivel între cota 0 a clădirii și cota terenului natural este +10 cm”.  

 

Potrivit dispozițiilor art. 44 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările 

ulterioare, ,,în cazul în care are mobilitate redusă poate vota la orice secție de votare care îi asigură accesul 

la vot”. Art. 6 alin. (1)-(2) din Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 33/2019 privind unele 

măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019 

stabilește următoarele: ,,prin secții de votare care asigură accesul la vot al alegătorilor cu mobilitate redusă 

se înțelege secțiile de votare care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele criterii minimale: a) imobilul 

în care este amplasat localul de vot beneficiază de cale de acces pietonală; b) imobilul beneficiază de 

rampă specială pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor; c) localul de vot este situat la parterul 

clădirii ori clădirea în care se află localul de vot este dotată cu lift, servoscări, scări rulante sau plan 

rulant; d) accesul în localul de vot se realizează ușor, fără obstacole sau trepte pe coridorul de acces; e) 

ușile au o deschidere de minimum 90 de cm; f) localul de vot este iluminat adecvat” și ,,categoria 

alegătorilor cu mobilitate redusă include, fără a se limita la acestea, persoanele a căror mobilitate este 

redusă ca urmare a unui handicap fizic, senzorial sau locomotor, permanent sau temporar, a vârstei, a 

greutății sau a stării de graviditate”.  

Având în vedere prevederile legale mai sus menționate, precum și ale art. 20 alin. (5) din Legea  

nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor 

pentru Președintele României din anul 2019, în perioada premergătoare alegerilor, AEP a solicitat, prin 

 
18 Raportul preliminar privind situația centralizată a îndeplinirii condițiilor prevăzute de Hotărârea Autorității Electorale 

Permanente nr.44/2016 de către sediile secțiilor de votare din țară, din punct de vedere al accesibilității acestora, conform 

raportărilor primite, însoțit de anexa acestuia, este disponibil la http://www.roaep.ro/management-electoral/management-

electoral/evaluare-monitorizare-planificare-strategica/ 
19 Pentru acestea criteriul „se află la parterul clădirilor” a fost completat cu „da” 
20 Pentru acestea criteriul „se află la parterul clădirilor” a fost completat cu „da” 
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intermediul Registrului electoral, primarilor unităților administrativ-teritoriale, respectiv ai subdiviziunilor 

administrativ-teritoriale, identificarea secțiilor de votare care pot asigura accesul alegătorilor cu mobilitate 

redusă și transmiterea centralizată a acestei situații. 

În perioada 01.09.2019 – 22.11.2019, a fost comunicat de către primarii unităților administrativ-

teritoriale, respectiv ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale, situația referitoare la accesibilitatea 

secțiilor de votare pentru alegătorii cu mobilitate redusă pentru toate cele 18.748 de secții de votare 

organizate pentru alegerile prezidențiale din anul 2019. Precizăm faptul că pentru un număr semnificativ 

de comunicări inițiale au fost solicitate completări, clarificări, precum și luarea măsurilor necesare pentru 

respectarea prevederilor legale. În urma centralizării comunicărilor primite, s-a constatat că 16.123 de secții 

de votare (86%) asigură accesul alegătorilor cu mobilitate redusă, iar 2.625 de secții de votare (14%) nu 

asigură accesul alegătorilor cu mobilitate redusă. Trebuie menționat că volumul mare de date ce include 

aproximativ 20.000 de rapoarte comunicate și prelucrate într-o perioada scurtă și încărcată din punct de 

vedere al diverselor operațiuni electorale pot conține inadvertențe ori inexactități ce merită a fi semnalate 

de participanții la procesul electoral, astfel încât forma finală21 să poată fi utilizată ca un „tablou de bord” 

pentru un viitor proiect al AEP de evaluare la scară națională a sediilor secțiilor de votare. 

În anul 2019, cu ocazia acțiunilor de control și îndrumare electorală desfăşurate în unităţile 

administrativ-teritoriale, s-a monitorizat logistica electorală de care dispun primăriile pentru organizarea şi 

amenajarea secţiilor de votare.  

În perioada mai sus menționată, a fost realizată evaluarea dotărilor specifice secțiilor de votare 

precum și a modului de păstrare a acestora între perioadele electorale în 1.154 de unități administrativ-

teritoriale (reprezentând 36,28% din totalul de 3.181 de unități administrativ-teritoriale la nivel național), 

respectiv 45 de municipii, 95 de orașe și 1.014 comune. Astfel, în urma verificărilor efectuate, s-a constatat 

că unele unități administrativ-teritoriale depozitează materialele de logistică electorală în condiții foarte 

bune (21,46%), altele depozitează materialele de logistică electorală în condiții bune (76,42%) sau 

corespunzătoare (1,82%).  

Din aceeași perspectivă, pe parcursul anului 2019, în cadrul acțiunilor de control/re-control 

efectuate în unitățile administrativ-teritoriale, s-a verificat modul de păstrare şi depozitare a materialelor de 

logistică electorală între perioadele electorale, precum şi realizarea din timp a dotărilor specifice secţiilor 

de votare. După cum se poate observa mai jos, în multe situații, materialele de logistică electorală sunt 

depozitate, între perioadele electorale, în primării, unități de învățământ, cămine culturale sau locațiile 

secțiilor de votare. În urma controalelor efectuate au rezultat, de asemenea, următoarele date:   

 

 

 

 

 

 
21 Raportul privind situația centralizată a secțiilor de votare care pot asigura accesul alegătorilor cu mobilitate redusă, conform 

raportărilor primite, însoțit de anexa acestuia, este disponibil la http://www.roaep.ro/management-electoral/management-

electoral/evaluare-monitorizare-planificare-strategica/. 

CABINE DE VOT URNE DE VOT FIXE URNE DE VOT

MOBILE

94.31% 94.49%

88.30%
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  Direcția generală logistică și resurse electorale a AEP a solicitat structurilor teritoriale să comunice 

orice deficiențe/incidente semnalate, atât pentru alegerile europarlamentare, cât și pentru alegerile 

prezidențiale din anul 2019, cu privire la dificultăţile în exercitarea drepturilor electorale întâmpinate de 

persoanele cu handicap, deficienţele privind materialele de logistică electorală: cabine de vot, urne, buletine 

de vot, ștampile confecționate și utilizate, respectiv deficienţele referitoare la sediile secţiilor de votare (spre 

exemplu: spații care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de Hotărârea Autorității Electorale Permanente 

nr. 44/2016, acces necorespunzător, amplasare la etaj fără a fi asigurate măsuri corespunzătoare, condiţii 

improprii, etc.). Deficiențele semnalate sunt prezentate în tabelul următor: 

Deficiențe privind accesibilitatea și dotarea secțiilor de votare din țară semnalate în anul 2019 

Jud. UAT Scrutin 
Nr. 

SV 

Nr. 

sesi-

zări 

Descrierea pe scurt Modalitatea de soluționare 

M
u
n
ic

ip
iu

l 
B

u
cu

re
șt

i  

S
ec

to
ru

l 
2
 

Alegerea 
membrilor 

din România 

în 
Parlamentul 

European și 

referendumul 
național din 

anul 2019 

367 
și 

368 

1 

Locație improprie pentru 

desfășurarea activităților electorale 

din punct de vedere al condițiilor 

prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. d), g), 
i), k) și art. 5 din Hotărârea AEP nr. 

44/2016. 

Cele două secții de votare sunt amplasate într-un 

loc public accesibil, iar configurația lor asigură 
condițiile minimale pentru organizarea și 

desfășurarea operațiunilor electorale, precum și 

afluirea și defluirea alegătorilor. În locație există 
mijloace de comunicații, alimentare cu energie 

electrică și grupuri sanitare.  

Sediile secțiilor au fost mutate în această locație în 

data de 24.04.2019, întrucât imobilul în care 

funcționau era într-o stare avansată de degradare. 

Conform declarațiilor reprezentantului primăriei, 
la data respectivă nu erau disponibile alte locații 

care să îndeplinească cerințele impuse de Legea 

nr. 208/2015 și Hotărârea AEP nr. 44/2016. 
Având în vedere constatările de la fața locului, 

precum și aspectele invocate în sesizare, 

reprezentanții AEP au propus identificarea altor 
spații care să îndeplinească cerințele prevăzute de 

Hotărârea AEP nr. 44/2016 pentru desfășurarea 

următoarelor procese electorale. 

M
u
n
ic

ip
iu

l 
B

u
cu

re
șt

i  

S
ec

to
ru

l 
4
 

Alegerea 

membrilor 
din România 

în 

Parlamentul 
European și 

referendumul 

național din 
anul 2019 

805, 

806, 
807, 

808, 

809, 
810, 

811 

și 
812 

1 

Cele 8 secții de votare au fost 

organizate într-o sală de sport. În 
urma nemulțumirilor președinților 

birourilor electorale ale unora din 

secțiile respective, secțiile de votare 
nr. 805 și 806 au fost mutate în două 

săli de clasă. 

Celelalte secții de votare care au 
funcționat în sala de sport nu au avut 

aer condiționat și nici aerisire 

corespunzătoare, deși existau niște 
geamuri mici aproape de tavan. 

Având în vedere că, potrivit legislației în vigoare, 

sediile secțiilor de votare din țară se stabilesc de 
către primari, s-a solicitat un punct de vedere 

primarului Sectorului 4 al municipiului București 

cu privire la aspectele sesizate. Conform 
răspunsului primit, pentru evitarea unor neplăceri 

precum cele semnalate, la următoarele alegeri 

secțiile de votare vor fi organizate în săli de clasă. 
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M
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Alegerea 

membrilor 

din România 
în 

Parlamentul 

European și 
referendumul 

național din 

anul 2019 

905, 

906, 
907, 

908, 

909, 
910, 

911 

1 

În Școala Gimnazială ,,Petrache 

Poenaru” unde au fost organizate 
cele 7 secții de votare, parchetul a 

fost lăcuit joi/vineri înaintea 

alegerilor, mirosul din sălile 
respective fiind groaznic; în cazul 

celor sensibili acesta a cauzat 

usturimi ale ochilor. Toaletele au 
fost închise după prânz, deși în 

școală funcționau 7 secții de votare; 

ulterior a fost deschisă o singură 
toaletă, care însă a fost insuficientă. 

Una din secțiile de votare din școala 

respectivă a fost foarte aglomerată 
din cauza numărului mare de 

alegători arondați. 

Constatările și propunerile referitoare la 

delimitarea secțiilor de votare, stabilirea și 
amenajarea sediilor acestora, precum și arondarea 

alegătorilor au fost transmise primarului 

Sectorului 5 al municipiului București pentru 
analiză și măsuri. 

 

C
ăl

ăr
aș

i 

 

C
o

m
u
n

a 
D

o
r 

M
ăr

u
n
t Alegerea 

membrilor 

din România 
în 

Parlamentul 

European și 
referendumul 

național din 

anul 2019 

118 1 

Autosesizare AEP în urma 

constatării la fața locului ulterior 

informațiilor furnizate de Serviciul 
de Telecomunicații Speciale cu 

ocazia deplasărilor efectuate pentru 

montarea echipamentelor necesare 
pentru funcționarea SIMPV, privind 

condițiile improprii ale locației. 

 

În urma constatării la fața locului de către echipa 
AEP a rezultat faptul că: acoperișul imobilului în 

care funcționa secția de votare era deteriorat și 

ploua în interiorul acestuia; instalațiile electrice 
erau deteriorate și expuse intemperiilor; nu se 

puteau asigura măsurile de pază, protecție și 

securitate; Secția de votare nu dispunea de dotările 
prevăzute de legislația în vigoare privind 

prevenirea și stingerea incendiilor, precum și de 

planul de evacuare în caz de urgență; sediul nu era 
racordat la rețeaua de apă și canalizare; nu 

beneficia de cel puțin un grup sanitar igienizat, 

aerisit și accesibil; nu putea fi asigurată 
depozitarea în condiții de siguranță a buletinele de 

vot și a celorlalte materiale necesare sau rezultate 

din procesul de votare; echipamentele Serviciului 
de Telecomunicații Speciale au fost încredințate 

primăriei, deoarece sediul secției de votare nu 

asigura depozitarea acestora în condiții de 
siguranță. 

Având în vedere cele constatate echipa de control 

a dispus schimbarea sediului secției de votare de 
îndată. 
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 Alegerea 

membrilor 

din România 

în 
Parlamentul 

European și 

referendumul 
național din 

anul 2019 

151 1 

Autosesizare AEP în urma 

constatării la fața locului ulterior 
informațiilor furnizate de Serviciul 

de Telecomunicații Speciale cu 

ocazia deplasărilor efectuate pentru 
montarea echipamentelor necesare 

pentru funcționarea SIMPV, privind 

condițiile improprii ale locației. 

În urma constatării la fața locului de către echipa 

AEP a rezultat faptul că:  acoperișul imobilului în 
care funcționează secția de votare era deteriorat și 

ploua în interiorul acestuia; instalațiile electrice 

erau deteriorate și expuse intemperiilor; sediul nu 
beneficia de surse secundare de energie electrică; 

nu se puteau asigura măsurile de pază, protecție și 

securitate;  nu dispunea de dotările prevăzute de 
legislația în vigoare privind prevenirea și stingerea 

incendiilor, precum și de planul de evacuare în caz 

de urgență;sediul nu era racordat la rețeaua de apă 
și canalizare; în interiorul sediului tavanele erau 

căzute, tencuiala cădea și vopseaua este scorojită. 

Deși anterior a mai fost realizat un control de către 
o echipa AEP prin care s-a dispus mutarea sau 

renovarea sediului și relocarea logisticii 

electorale, aceste măsuri nu au fost îndeplinite. 
Echipa de control a sancționat primarul comunei 

Gurbănești cu amendă și a dispus schimbarea 

sediului secției de votare de îndată. 
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Alegerea 
membrilor 
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în 
Parlamentul 

European și 

referendumul 
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anul 2019 

552 1 
Secția de votare funcționează un 
cămin de bătrâni, unde sunt cazate 

permanent 35 de persoane. 

Deplasare la fața locului, În urma verificărilor, s-

a întocmit o notă de constatare cu privire la localul 

secției de votare prin care s-a constatat faptul că 
secția de votare poate funcționa în  localul actual, 

fiind respectate condițiile minimale pe care 

trebuie să le îndeplinească locațiile în care 
funcționează secțiile de votare, urmând, ca pentru 

următorul scrutin, să fie solicitate Primăriei 

Comunei Sascut informații cu privire la 
schimbarea destinației imobilului. 
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Alegerea 

membrilor 
din România 

în 

Parlamentul 
European și 

referendumul 

național din 
anul 2019 

62 1 

Sesizare ulterioară desfășurării 
procesului electoral, potrivit căreia 

accesul este dificil pentru alegătorii 

în vârstă sau pentru cei cu probleme 
medicale, precum și faptul că secția 

de votare nu era iluminată 

corespunzător. 

Pentru alegerile prezidențiale alegătorii cu 

mobilitate redusă au putut vota la orice secție de 
votare care le asigura accesul la vot. 
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Alegerea 

membrilor 

din România 
în 

Parlamentul 

European și 
referendumul 

național din 

anul 2019 

256 1 
Secția de votare funcţionează într-un 
magazin/bufet privat. 

Deplasare la fața locului. Din documentele 

solicitate și constatările la fața locului a rezultat 

faptul că pe raza satului Albeşti, comuna Deleşti, 

judeţul Vaslui, există o singură secţie de votare 

care, conform Registrului electoral, figurează ca 

având sediul în Şcoala primară Albeşti, comuna 
Deleşti. Din anul 2007 şcoala respectivă a intrat 

într-un proces de reabilitare, proiect care nu s-a 

mai finalizat, astfel că elevii care învăţau în şcoală 
au fost transferaţi în imobilul aparţinând 

domeniului public al comunei Deleşti, respectiv 

Magazin Albeşti şi teren, până în anul 2018, 
administraţia locală atribuindu-i acestui imobil 

simbolic titlul de „Şcoala Albeşti”. După cum 

rezultă din adresa Primăriei Comunei Deleşti, din 
anul 2008 procesele electorale s-au desfăşurat în 

imobilul denumit conform HG nr. 1361/2001: 

„Magazin Albeşti şi teren”, fără a se aduce la 
cunoştinţă Autorităţii Electorale Permanente 

aceste modificări cu privire la schimbarea sediului 

secţiei de votare de pe raza satului Albeşti, 

comuna Deleşti. Din anul 2018 acest imobil 

aparţinând domeniului public al comunei Deleşti 

este închiriat unei societăţi comerciale, conform 
contractului de închiriere nr. 3019/31.10.2018, 

având destinaţia de spaţiu comercial. Din adresa 

Primăriei Comunei Deleşti reiese faptul că  
respectivul local este eliberat în caz de necesitate 

pentru a se asigura buna organizare şi desfăşurarea 

a alegerilor sau a altor activităţi de interes public. 
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Alegerea 

membrilor 

din România 
în 

Parlamentul 

European și 
referendumul 

național din 

anul 2019 

33 1 
Lipsa unor dotări și lipsa 
accesibilității. 

Constatare la fața locului de către echipa AEP. A 
fost încheiat un proces-verbal de unde rezultă că 

sediul secției de votare respecta prevederile 

Hotărârii AEP nr. 44/2016 și a fost realizat un 
documentar foto. 
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Alegerea 

membrilor 

din România 
în 

Parlamentul 

European și 
referendumul 

național din 

anul 2019 

94, 

95 și 

96 

1 

Accesul la secția de votare situată în 

incinta Liceului Tehnologic Francisc 
Neumann se face pe poarta laterală 

din spate de pe strada Sava Tekelia, 

pe unde se scoate gunoiul și nu intră 
nici elevii, nici cadrele didactice, și 

nu pe intrarea principală. 

Ca urmare a verificărilor efectuate, s-a contatat că 
intrarea către cele 3 secții de votare din incinta 

Liceului Tehnologic Francisc Neumann se făcea 

pe ușa din lateral, deoarece această ușă este situată 
mai aproape de localurile de vot ale celor 3 secții 

de votare care își au sediul în incinta liceului. 

Totuși, în ziua alegerilor, accesul către cele 3 
secții de votare s-a asigurat pe intrarea principală. 
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Alegerea 

Președintelui 
României 

81 1 

La tur I nu s-a asigurat confortul 

termic în sala amenajată ca secție de 
votare. 

Constatare la fața locului de către echipa AEP. A 
fost încheiat un proces-verbal cu îndrumarea de a 

respecta prevederile Hotărârii AEP nr. 44/2016 și 

realizarea unui documentar foto. 

Ia
și

 

Ț
u

țo
ra

 

Alegerea 

Președintelui 
României 

709 1 

În sediul secției de votare sunt 

condiții insalubre și lipsește sursa de 
încălzire. 

Constatare la fața locului de către echipa AEP. A 

fost încheiat un proces-verbal privind faptul că 

sediul secției de votare dispune de sursă de 
încălzire - centrală pe lemne dar care este 

nefuncțională, în zilele în care se desfășoară 

procesul electoral încălzirea asigurându-se cu 2 
calorifere electrice; școala nu dispune de grup 

sanitar în interiorul clădirii, acesta fiind asigurat în 

exteriorul clădirii, la o distanță de aproximativ 10 
metri. A fost trimisă Primăriei comunei Țuțora 

adresa nr. 1850 din 22.11.2019, prin care se 

solicită luarea măsurilor necesare pentru 
respectarea prevederilor Hotărârii AEP nr. 

44/2016. 
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i Alegerea 
Președintelui 

României 

684 1 
În sediul secției de votare lipsește 

sursa de încălzire și grupul sanitar. 

Constatare la fața locului de către echipa AEP. A 

fost încheiat un proces-verbal privind faptul că 
sediul secției de votare dispune de sursă de 

încălzire - sobă pe lemne (funcțională conform 
declarației reprezentanților primăriei); școala nu 

dispune de grup sanitar în interiorul clădirii, acesta 

fiind asigurat în exteriorul clădirii, la o distanță de 
aproximativ 10 metri. A fost trimisă Primăriei 

comunei Trifești adresa nr. 1849 din 22.11.2019, 

prin care se solicita luarea măsurilor necesare 
pentru respectarea prevederilor Hotărârii AEP nr. 

44/2016. 
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 Alegerea 

Președintelui 

României 

31 1 

Condiții improprii ale sediului 

secției de votare: igrasie, iluminat 
insuficient, sursă de căldură 

insuficientă, acces dificil la 

grupurile sanitare. 

La solicitarea Primăriei municipiului Sibiu, a fost 

emis avizul AEP nr. 1758/22.11.2019 pentru 

schimbarea sediului secției de votare, în cadrul 
aceleiași locații, în altă sală de clasă. 
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Alegerea 
Președintelui 

României 

367 
și 

368 

1 

Locație improprie pentru 
desfășurarea activităților electorale 

din punct de vedere al condițiilor 

prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. d), g), 
i), k) și art. 5 din Hotărârea AEP nr. 

44/2016 . 

Solicitarea unui punct de vedere Primarului 

Sectorului 2, identificarea unor soluții și 
comunicarea măsurilor dispuse. 

Cele două secții de votare sunt amplasate într-un 

loc public accesibil, iar configurația lor asigură 
condițiile minimale pentru organizarea și 

desfășurarea operațiunilor electorale, precum și 

afluirea și defluirea alegătorilor. În locație există 
mijloace de comunicații, alimentare cu energie 

electrică și grupuri sanitare.  

Sediile secțiilor au fost mutate în această locație în 
data de 24.04.2019, întrucât imobilul în care 

funcționau era într-o stare avansată de degradare. 

Conform declarațiilor reprezentantului primăriei, 
la data respectivă nu erau disponibile alte locații 

care să îndeplinească cerințele impuse de Legea 

nr. 208/2015 și Hotărârea AEP nr. 44/2016. 
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Alegerea 

Președintelui 
României 

1244 1 

Sesizare referitoare la 
imposibilitatea alegătorilor cu 

mobilitate redusă de a intra în localul 

secției de votare. 

Constatare la fața locului. Măsuri dispuse: 

identificarea unor soluții pentru facilitarea 

accesului alegătorilor cu mobilitate redusă sau 
reevaluarea secțiilor de votare care funcționează 

în sala de sport. Având în vedere că în aceeași 

curte există 4 secții de votare care asigură accesul 
alegătorilor cu mobilitate redusă, primarul 

sectorului 6 a eliminat de pe lista secțiilor de 

votare ce asigură accesul persoanelor cu 
mobilitate redusă secțiile de votare organizate în 

sala de sport . 
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Alegerea 

Președintelui 
României 

57 1 

Imposibilitatea alegatorului de a 

accede în secția de votare cu copilul 
aflat în scaun mobil 

Discuții purtate cu reprezentanții primăriei 

municipiului Cluj-Napoca, comunicat spre 
soluționare petiției alegatorului 
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Alegerea 
Președintelui 

României 

1 1 

Sesizarea a fost făcută telefonic în 

perioada premergătoare alegerilor și 
s-a referit la faptul că la alegerile din 

26 mai 2019 în sediul secției mirosea 

a mucegai. 

La momentul la care a fost făcută sesizarea sediul 

secției de votare era în curs de modificare. 
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Alegerea 

Președintelui 
României 

395 1 

La al doilea tur de scrutin al 

alegerilor prezidențiale în localul 
secției, care este în sala de sport, a 

fost frig. Deși primăria a pus la 

dispoziție radiatoare, acestea nu au 
putut să susțină temperatura. 

S-a discutat cu primăria posibilitatea schimbării 

sediului într-una dintre sălile de clasă a școlii. 
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Alegerea 

Președintelui 
României 

6 1 
Sesizare în ziua alegerilor Tur II 

privind lipsa agentului termic. 

S-a remediat prin aerisirea caloriferelor existente. 

Se va întocmi adresă către Primăria municipiului 

Buzău privind remedierea problemelor și 
amenajarea corespunzătoare a sediilor secțiilor de 

votare. 
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Alegerea 

Președintelui 
României 

15 

1 
Sesizare în ziua alegerilor Tur I 

privind lipsa agentului termic. 

Deplasare în teren de către o echipă AEP. S-a 

remediat prin suplimentarea cu 
aeroterme/calorifere electrice. Se va întocmi 

adresă către Primăria municipiului Buzău privind 

remedierea problemelor și amenajarea 
corespunzătoare a sediilor secțiilor de votare. 
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Alegerea 

Președintelui 
României 

1 

Autosesizare constatată cu ocazia 

vizitei în teren în vederea verificării 

sesizării privind lipsa agentului 
termic, în urma căreia a rezultat și 

lipsa igienizării/salubrizării. 

S-a igienizat localul secției de votare ca urmare a 

vizitei în teren a echipei AEP. Se va întocmi 

adresă către Primăria municipiului Buzău privind 
remedierea problemelor și amenajarea 

corespunzătoare a sediilor secțiilor de votare. 
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Alegerea 

Președintelui 

României 

16 

1 
Sesizare în ziua alegerilor Tur I 
privind lipsa agentului termic. 

Deplasare în teren de către o echipă AEP. S-a 

remediat prin suplimentarea cu 

aeroterme/calorifere electrice. Se va întocmi 
adresă către Primăria municipiului Buzău privind 

remedierea problemelor și amenajarea 

corespunzătoare a sediilor secțiilor de votare. 
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Alegerea 

Președintelui 
României 

1 

Autosesizare constatată cu ocazia 

vizitei în teren în vederea verificării 

sesizării privind lipsa agentului 
termic, în urma căreia a rezultat și 

lipsa igienizării/salubrizării. 

S-a igienizat localul secției de votare ca urmare a 

vizitei în teren a echipei AEP. Se va întocmi 

adresă către Primăria municipiului Buzău privind 
remedierea problemelor și amenajarea 

corespunzătoare a sediilor secțiilor de votare. 
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Alegerea 
Președintelui 

României 

17 

1 
Sesizare în ziua alegerilor Tur I 

privind lipsa agentului termic. 

Deplasare în teren de către o echipă AEP. S-a 
remediat prin suplimentarea cu 

aeroterme/calorifere electrice. Se va întocmi 

adresă către Primăria municipiului Buzău privind 
remedierea problemelor și amenajarea 

corespunzătoare a sediilor secțiilor de votare. 
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Alegerea 
Președintelui 

României 

1 

Autosesizare constatată cu ocazia 

vizitei în teren în vederea verificării 
sesizării privind lipsa agentului 

termic, în urma căreia a rezultat și 

lipsa igienizării/salubrizării. 

S-a igienizat urmare a vizitei în teren a echipei 

AEP. Se va întocmi adresă către Primăria 
municipiului Buzău privind remedierea 

problemelor și amenajarea corespunzătoare a 

sediilor secțiilor de votare. 
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Alegerea 

Președintelui 
României 

18 

1 
Sesizare în ziua alegerilor Tur I 

privind lipsa agentului termic. 

Deplasare în teren de către o echipă AEP. S-a 

remediat prin suplimentarea cu 
aeroterme/calorifere electrice. Se va întocmi 

adresă către Primăria municipiului Buzău privind 

remedierea problemelor și amenajarea 
corespunzătoare a sediilor secțiilor de votare. 
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Alegerea 

Președintelui 

României 

1 

Autosesizare constatată cu ocazia 

vizitei în teren în vederea verificării 

sesizării privind lipsa agentului 

termic, în urma căreia a rezultat și 

lipsa igienizării/salubrizării. 

S-a igienizat urmare a vizitei în teren a echipei 

AEP. Se va întocmi adresă către Primăria 

municipiului Buzău privind remedierea 

problemelor și amenajarea corespunzătoare a 

sediilor secțiilor de votare. 
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Alegerea 
Președintelui 

României 

46 1 
Sesizare în ziua alegerilor Tur II 

privind lipsa agentului termic. 

S-a remediat prin suplimentarea cu 

aeroterme/calorifere electrice. Se va întocmi o 
adresă către Primăria municipiului Buzău privind 

remedierea problemelor și amenajarea 

corespunzătoare a sediilor secțiilor de votare. 
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Alegerea 

Președintelui 

României 

47 1 
Sesizare în ziua alegerilor Tur II 
privind lipsa agentului termic. 

S-a remediat prin suplimentarea cu 
aeroterme/calorifere electrice. Se va întocmi o 

adresă către Primăria municipiului Buzău privind 

remedierea problemelor și amenajarea 
corespunzătoare a sediilor secțiilor de votare. 
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Alegerea 

Președintelui 

României 

48 1 
Sesizare în ziua alegerilor Tur II 

privind lipsa agentului termic. 

S-a remediat prin suplimentarea cu 

aeroterme/calorifere electrice. Se va întocmi o 

adresă către Primăria municipiului Buzău privind 

remedierea problemelor și amenajarea 

corespunzătoare a sediilor secțiilor de votare. 
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Alegerea 

Președintelui 

României 

49 1 
Sesizare în ziua alegerilor Tur II 
privind lipsa agentului termic. 

S-a remediat prin suplimentarea cu 
aeroterme/calorifere electrice. Se va întocmi o 

adresă către Primăria municipiului Buzău privind 

remedierea problemelor și amenajarea 
corespunzătoare a sediilor secțiilor de votare. 

B
u
ză

u
 

M
u
n
ic

ip
iu

l 

B
u
ză

u
 

Alegerea 
Președintelui 

României 

57 1 
Sesizare în ziua alegerilor Tur II 
privind lipsa agentului termic. 

S-a remediat prin suplimentarea cu 

aeroterme/calorifere electrice. Se va întocmi o 
adresă către Primăria municipiului Buzău privind 

remedierea problemelor și amenajarea 
corespunzătoare a sediilor secțiilor de votare. 
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Alegerea 

Președintelui 

României 

58 1 
Sesizare în ziua alegerilor Tur II 
privind lipsa agentului termic. 

S-a remediat prin suplimentarea cu 
aeroterme/calorifere electrice. Se va întocmi o 

adresă către Primăria municipiului Buzău privind 

remedierea problemelor și amenajarea 
corespunzătoare a sediilor secțiilor de votare. 
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Alegerea 

Președintelui 

României 

59 1 
Sesizare în ziua alegerilor Tur II 
privind lipsa agentului termic. 

S-a remediat prin suplimentarea cu 
aeroterme/calorifere electrice. Se va întocmi o 

adresă către Primăria municipiului Buzău privind 

remedierea problemelor și amenajarea 
corespunzătoare a sediilor secțiilor de votare. 
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Alegerea 
Președintelui 

României 

73 1 
Sesizare în ziua alegerilor Tur II 

privind lipsa agentului termic. 

S-a remediat prin suplimentarea cu 

aeroterme/calorifere electrice. Se va întocmi o 
adresă către Primăria municipiului Buzău privind 

remedierea problemelor și amenajarea 

corespunzătoare a sediilor secțiilor de votare. 
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Alegerea 
Președintelui 

României 

74 1 
Sesizare în ziua alegerilor Tur II 

privind lipsa agentului termic. 

S-a remediat prin suplimentarea cu 

aeroterme/calorifere electrice. Se va întocmi o 
adresă către Primăria municipiului Buzău privind 

remedierea problemelor și amenajarea 

corespunzătoare a sediilor secțiilor de votare. 
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Alegerea 
Președintelui 

României 

48 1 

Sesizare în data de 11.11.2019 

referitoare la lipsa agentului termic, 

spațiului neventilat și a grupului 

sanitar neigienizat. Având în vedere 

faptul că în același imobil 

funcționează 6 secții de votare, 
echipa BJ Constanța a AEP s-a 

deplasat în teren, a verificat și 

celelalte 5 secții, constatându-se 
aceleași deficiențe 

Deplasare la fața locului, întocmit proces-verbal, 

măsuri către Primăria municipiului Constanța în 

vederea remedierii problemelor și amenajarea 

corespunzătoare a sediilor secțiilor de votare. 
Deficiențele au fost remediate până la turul II al 

alegerilor prezidențiale. 
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Alegerea 

Președintelui 

României 

49 1 

Autosesizare constatată cu ocazia 
verificării secției de votare nr. 48 

Constanța privind lipsa agentului 

termic, spațiului neventilat și a 
grupului sanitar neigienizat.. 

Deplasare la fața locului, întocmit proces-verbal, 

măsuri către Primăria municipiului Constanța în 

vederea remedierii problemelor și amenajarea 
corespunzătoare a sediilor secțiilor de votare. 

Deficiențele au fost remediate până la turul II al 
alegerilor prezidențiale. 
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Alegerea 

Președintelui 

României 

50 1 

Autosesizare constatată cu ocazia 
verificării secției de votare nr. 48 

Constanța privind lipsa agentului 

termic, spațiului neventilat și a 

grupului sanitar neigienizat.. 

Deplasare la fața locului, întocmit proces-verbal, 

măsuri către Primăria municipiului Constanța în 

vederea remedierii problemelor și amenajarea 
corespunzătoare a sediilor secțiilor de votare. 

Deficiențele au fost remediate până la turul II al 

alegerilor prezidențiale. 
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Alegerea 
Președintelui 

României 

51 1 

Autosesizare constatată cu ocazia 

verificării secției de votare nr. 48 
Constanța privind lipsa agentului 

termic, spațiului neventilat și a 

grupului sanitar neigienizat.. 

Deplasare la fața locului, întocmit proces-verbal, 
măsuri către Primăria municipiului Constanța în 

vederea remedierii problemelor și amenajarea 

corespunzătoare a sediilor secțiilor de votare. 
Deficiențele au fost remediate până la turul II al 

alegerilor prezidențiale. 
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Alegerea 
Președintelui 

României 

52 1 

Autosesizare constatată cu ocazia 

verificării secției de votare nr. 48 
Constanța privind lipsa agentului 

termic, spațiului neventilat și a 

grupului sanitar neigienizat.. 

Deplasare la fața locului, întocmit proces-verbal, 
măsuri către Primăria municipiului Constanța în 

vederea remedierii problemelor și amenajarea 

corespunzătoare a sediilor secțiilor de votare. 
Deficiențele au fost remediate până la turul II al 

alegerilor prezidențiale. 
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Alegerea 

Președintelui 
României 

53 1 

Autosesizare constatată cu ocazia 

verificării secției de votare nr. 48 

Constanța privind lipsa agentului 
termic, spațiului neventilat și a 

grupului sanitar neigienizat.. 

Deplasare la fața locului, întocmit proces-verbal, 

măsuri către Primăria municipiului Constanța în 
vederea remedierii problemelor și amenajarea 

corespunzătoare a sediilor secțiilor de votare. 

Deficiențele au fost remediate până la turul II al 
alegerilor prezidențiale. 
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Alegerea 
Președintelui 

României 

1 1 

Autosesizare constatată cu ocazia 

predării materialelor necesare votării 

către preşedinţii birourilor electorale 
ale secţiilor de votare din municipiul 

Galaţi referitoare la faptul că există 

un număr insuficient de cabine de 
vot (existent 3, necesar 4). 

Adresă către Primăria municipiului Galați privind  
remedierea problemelor constatate şi amenajarea 

corespunzătoare a sediilor secţiilor de votare. 
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Alegerea 
Președintelui 

României 

3 1 

Autosesizare constatată cu ocazia 

predării materialelor necesare votării 

către preşedinţii birourilor electorale 
ale secţiilor de votare din municipiul 

Galaţi referitoare la faptul că există 

un număr insuficient de cabine de 

vot (existent 3, necesar 4). 

Adresă către Primăria municipiului Galați privind  
remedierea problemelor constatate şi amenajarea 

corespunzătoare a sediilor secţiilor de votare. 
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Alegerea 
Președintelui 

României 

8 1 

Autosesizare constatată cu ocazia 

predării materialelor necesare votării 

către preşedinţii birourilor electorale 
ale secţiilor de votare din municipiul 

Galaţi referitoare la faptul că există 

un număr insuficient de cabine de 
vot (existent 4, necesar 6). 

Adresă către Primăria municipiului Galați privind  
remedierea problemelor constatate şi amenajarea 

corespunzătoare a sediilor secţiilor de votare. 
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Alegerea 
Președintelui 

României 

48 1 

Autosesizare constatată cu ocazia 

predării materialelor necesare votării 
către preşedinţii birourilor electorale 

ale secţiilor de votare din municipiul 

Galaţi referitoare la faptul că există 
un număr insuficient de cabine de 

vot (existent 4, necesar 5) și un geam 

crăpat. 

Adresă către Primăria municipiului Galați privind  
remedierea problemelor constatate şi amenajarea 

corespunzătoare a sediilor secţiilor de votare. 
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G
al

aț
i 

M
u
n
ic

ip
iu

l 
G

al
aț

i 

Alegerea 

Președintelui 
României 

54 1 

Autosesizare constatată cu ocazia 
predării materialelor necesare votării 

către preşedinţii birourilor electorale 

ale secţiilor de votare din municipiul 
Galaţi referitoare la faptul că există 

un număr insuficient de cabine de 

vot (existent 4, necesar 6). 

Adresă către Primăria municipiului Galați privind  

remedierea problemelor constatate şi amenajarea 
corespunzătoare a sediilor secţiilor de votare. 
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G
al
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i Alegerea 

Președintelui 
României 

59 1 

Autosesizare constatată cu ocazia 
predării materialelor necesare votării 

către preşedinţii birourilor electorale 

ale secţiilor de votare din municipiul 
Galaţi referitoare la faptul că există 

un număr insuficient de cabine de 

vot (existent 4, necesar 6). 

Adresă către Primăria municipiului Galați privind  

remedierea problemelor constatate şi amenajarea 
corespunzătoare a sediilor secţiilor de votare. 
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G
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i Alegerea 

Președintelui 
României 

61 1 

Autosesizare constatată cu ocazia 
predării materialelor necesare votării 

către preşedinţii birourilor electorale 

ale secţiilor de votare din municipiul 
Galaţi referitoare la faptul că există 

un număr insuficient de cabine de 

vot (existent 4, necesar 6). 

Adresă către Primăria municipiului Galați privind  

remedierea problemelor constatate şi amenajarea 
corespunzătoare a sediilor secţiilor de votare. 
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Alegerea 

Președintelui 

României 

63 1 

Autosesizare constatată cu ocazia 

predării materialelor necesare votării 
către preşedinţii birourilor electorale 

ale secţiilor de votare din municipiul 

Galaţi referitoare la faptul că există 
un număr insuficient de cabine de 

vot (existent 4, necesar 5). 

Adresă către Primăria municipiului Galați privind  

remedierea problemelor constatate şi amenajarea 

corespunzătoare a sediilor secţiilor de votare. 
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G
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i Alegerea 

Președintelui 

României 

64 1 

Autosesizare constatată cu ocazia 

predării materialelor necesare votării 

către preşedinţii birourilor electorale 
ale secţiilor de votare din municipiul 

Galaţi referitoare la faptul că există 

un număr insuficient de cabine de 
vot (existent 4, necesar 5). 

Adresă către Primăria municipiului Galați privind  
remedierea problemelor constatate şi amenajarea 

corespunzătoare a sediilor secţiilor de votare. 
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M
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n
ic
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l 

G
al

aț
i Alegerea 

Președintelui 
României 

74 1 

Autosesizare constatată cu ocazia 

predării materialelor necesare votării 

către preşedinţii birourilor electorale 

ale secţiilor de votare din municipiul 

Galaţi privind faptul că secția de 
votare este iluminată insuficient. 

Adresă către Primăria municipiului Galați privind  

remedierea problemelor constatate şi amenajarea 
corespunzătoare a sediilor secţiilor de votare. 
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G
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i Alegerea 

Președintelui 

României 

76 1 

Autosesizare constatată cu ocazia 
predării materialelor necesare votării 

către preşedinţii birourilor electorale 

ale secţiilor de votare din municipiul 
Galaţi privind faptul că secția de 

votare este iluminată insuficient. 

Adresă către Primăria municipiului Galați privind  
remedierea problemelor constatate şi amenajarea 

corespunzătoare a sediilor secţiilor de votare. 
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Alegerea 
Președintelui 

României 

79 1 

Autosesizare constatată cu ocazia 
predării materialelor necesare votării 

către preşedinţii birourilor electorale 

ale secţiilor de votare din municipiul 
Galaţi referitoare la faptul că există 

un număr insuficient de cabine de 

vot (existent 4, necesar 5), precum și 

faptul că secția de votare este 

amplasată la etaj. 

Adresă către Primăria municipiului Galați privind  
remedierea problemelor constatate şi amenajarea 

corespunzătoare a sediilor secţiilor de votare. 
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G
al

aț
i Alegerea 

Președintelui 

României 

80 1 

Autosesizare constatată cu ocazia 
predării materialelor necesare votării 

către preşedinţii birourilor electorale 

ale secţiilor de votare din municipiul 
Galaţi referitoare la faptul că secția 

de votare este amplasată la etaj. 

Adresă către Primăria municipiului Galați privind  
remedierea problemelor constatate şi amenajarea 

corespunzătoare a sediilor secţiilor de votare. 
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G
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i Alegerea 

Președintelui 
României 

110 1 

Autosesizare constatată cu ocazia 

predării materialelor necesare votării 
către preşedinţii birourilor electorale 

ale secţiilor de votare din municipiul 
Galaţi referitoare la faptul că există 

un număr insuficient cabine de vot 

(existent 4, necesar 5). 

Adresă către Primăria municipiului Galați privind  

remedierea problemelor constatate şi amenajarea 
corespunzătoare a sediilor secţiilor de votare. 
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Alegerea 

Președintelui 

României 

116 1 

Autosesizare constatată cu ocazia 

predării materialelor necesare votării 

către preşedinţii birourilor electorale 

ale secţiilor de votare din municipiul 

Galaţi referitoare la faptul că există 
un număr insuficient de cabine de 

vot (existent 4, necesar 5). 

Adresă către Primăria municipiului Galați privind  

remedierea problemelor constatate şi amenajarea 

corespunzătoare a sediilor secţiilor de votare. 
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Alegerea 

Președintelui 

României 

151 1 

Autosesizare constatată cu ocazia 

predării materialelor necesare votării 

către preşedinţii birourilor electorale 

ale secţiilor de votare din municipiul 

Galaţi referitoare la faptul că există 

un număr insuficient de cabine de 
vot (existent 4, necesar 6). 

Adresă către Primăria municipiului Galați privind  

remedierea problemelor constatate şi amenajarea 

corespunzătoare a sediilor secţiilor de votare. 
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i Alegerea 

Președintelui 

României 

154 1 

Autosesizare constatată cu ocazia 
predării materialelor necesare votării 

către preşedinţii birourilor electorale 

ale secţiilor de votare din municipiul 
Galaţi privind faptul că secția de 

votare este iluminată insuficient. 

Adresă către Primăria municipiului Galați privind  
remedierea problemelor constatate şi amenajarea 

corespunzătoare a sediilor secţiilor de votare. 
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G
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i Alegerea 

Președintelui 

României 

159  

Autosesizare constatată cu ocazia 

predării materialelor necesare votării 

către preşedinţii birourilor electorale 
ale secţiilor de votare din municipiul 

Galaţi referitoare la faptul că există 

un număr insuficient de cabine de 
vot (existent 4, necesar 7). 

Adresă către Primăria municipiului Galați privind  
remedierea problemelor constatate şi amenajarea 

corespunzătoare a sediilor secţiilor de votare. 
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i Alegerea 

Președintelui 

României 

161 1 

Autosesizare constatată cu ocazia 

predării materialelor necesare votării 

către preşedinţii birourilor electorale 
ale secţiilor de votare din municipiul 

Galaţi referitoare la faptul că există 

un număr insuficient de cabine de 
vot (existent 4, necesar 6). 

Adresă către Primăria municipiului Galați privind  
remedierea problemelor constatate şi amenajarea 

corespunzătoare a sediilor secţiilor de votare. 
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Alegerea 

Președintelui 

României 

173 1 

Autosesizare constatată cu ocazia 

predării materialelor necesare votării 
către preşedinţii birourilor electorale 

ale secţiilor de votare din municipiul 

Galaţi referitoare la faptul că există 
un număr insuficient de cabine de 

vot (existent 4, necesar 5). 

Adresă către Primăria municipiului Galați privind  

remedierea problemelor constatate şi amenajarea 

corespunzătoare a sediilor secţiilor de votare . 
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i Alegerea 

Președintelui 

României 

175 1 

Autosesizare constatată cu ocazia 
predării materialelor necesare votării 

către preşedinţii birourilor electorale 

ale secţiilor de votare din municipiul 

Galaţi referitoare la faptul că există 

un număr insuficient de cabine de 

vot (existent 4, necesar 5). 

Adresă către Primăria municipiului Galați privind  

remedierea problemelor constatate şi amenajarea 

corespunzătoare a sediilor secțiilor de votare. 
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Alegerea 

Președintelui 
României 

288 2 

Sesizare telefonică BJ Vrancea în 

ziua alegerilor Tur I și Tur II privind 

lipsa igienizării/salubrizării/condiții 
precare ale imobilului/lipsa 

agentului termic. 

Adresă către Primăria comunei Suraia privind 

remedierea problemelor și amenajarea 
corespunzătoare a sediilor secțiilor de votare. 
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Alegerea 
Președintelui 

României 

289 2 

Sesizare telefonică BJ Vrancea în 

ziua alegerilor Tur I și Tur II privind 
lipsa igienizării/salubrizării/condiții 

precare ale imobilului/lipsa 

agentului termic. 

Adresă către Primăria comunei Suraia privind 
remedierea problemelor și amenajarea 

corespunzătoare a sediilor secțiilor de votare. 
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Alegerea 
Președintelui 

României 

291 2 

Sesizare telefonică BEJ 41 Vrancea 

în preziua și ziua alegerilor Tur I 
referitoare la faptul că există un 

număr insuficient de cabine de vot 

(existent 1, necesar 2). 

Adresă către Primăria comunei Tănăsoaia privind 
remedierea problemelor și amenajarea 

corespunzătoare a sediului secției de votare. 
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Alegerea 

Președintelui 
României 

276 2 

Sesizare telefonică în ziua alegerilor 

Tur I și Tur II privind lipsa 

igienizării/salubrizării/condiții 
precare ale imobilului/lipsa 

agentului termic 

Adresă către Primăria comunei Slobozia Bradului 

privind remedierea problemelor și amenajarea 
corespunzătoare a sediilor secțiilor de votare. 
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Alegerea 

Președintelui 
României 

277 2 

Sesizare telefonică în ziua alegerilor 

Tur I și Tur II privind lipsa 

igienizării/salubrizării/condiții 
precare ale imobilului/lipsa 

agentului termic. 

Adresă către Primăria comunei Slobozia Bradului 

privind remedierea problemelor și amenajarea 
corespunzătoare a sediilor secțiilor de votare. 

V
ra

n
ce

a 

C
o

m
u
n

a 

G
ar

o
af

a Alegerea 

Președintelui 

României 

171 1 
Sesizare telefonică în ziua alegerilor 
Tur II privind lipsa agentului termic. 

Se va întocmi adresă către Primăria comunei 

Garoafa privind remedierea problemelor și 
amenajarea corespunzătoare a sediului secției de 

votare. 
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d
 Alegerea 

Președintelui 

României 

17 1 
În sediul secției de votare în preziua 
alegerilor nu era suficientă lumină, 

fapt ce îngreuna procesul electoral. 

Biroul Județean Arad a luat legătura cu 

reprezentanții Primăriei municipiului Arad în 
vederea remedierii situației, iar aceștia au 

comunicat telefonic faptul că în secția de votare 

nu au fost aprinse toate sursele de lumină. 

T
im

iș
 

T
im

iș
o

ar
a 

Alegerea 
Președintelui 

României 

18 1 

Sesizare telefonică cu privire la 
faptul că operatorului de calculator a 

fost pus în anticamera secției de 

votare, datorită faptului că în secția 
de votare, spațiul era foarte mic. În 

anticameră nu a fost căldură. 

Primăria Municipiului Timișoara a pus la 

dispoziție o aerotermă 

T
im

iș
 

T
im

iș
o

ar
a 

Alegerea 

Președintelui 
României 

120 1 

Sediul secției de votare nu dispune 
de spațiu suficient, luând în 

considerare afluxul mare de votanţi 

din rândul studenţilor. 
Reprezentanții primăriei 

municipiului Timișoara, și-au 
asumat verbal o compartimentare 

mai mare a celor două secții de 

votare (120, 121) aflate în cantina 

studențească a Politehnicii 

Timișoara. 

Recompartimentarea făcută la cele două tururi de 
scrutin de către reprezentanții Primăriei 

municipiului Timișoara, nu a fost optimă, având 
în vedere fluxul mare de studenți care au votat la 

cele două secții. 

T
im

iș
 

T
im

iș
o

ar
a 

Alegerea 

Președintelui 

României 

121 1 

Sediul secției de votare nu dispune 
de spațiu suficient, luând în 

considerare afluxul mare de votanţi 

din rândul studenţilor. 
Reprezentanții primăriei 

municipiului Timișoara, și-au 

asumat verbal o compartimentare 
mai mare a celor două secții de 

votare (120, 121) aflate în cantina 

studențească a Politehnicii 
Timișoara. 

Recompartimentarea făcută la cele două tururi de 
scrutin de către reprezentanții Primăriei 

municipiului Timișoara, nu a fost optimă, având 

în vedere fluxul mare de studenți care au votat la 
cele două secții. 

T
im

iș
 

T
im

iș
o

ar
a 

Alegerea 

Președintelui 

României 

163 1 

S-a primit sesizare telefonică din 

partea operatorului de calculator, 

după efectuarea simulării la secția de 
votare, cu privire la faptul că la 

secție, nu funcționează instalația de 

căldură. 

S-a luat legătura cu reprezentanții Primăriei 

municipiului Timișoara, iar până la desfășurarea 

alegerilor defecțiunea a fost remediată. 

T
im

iș
 

G
ia

rm
at

a 

Alegerea 

Președintelui 

României 

463 1 

Cabinele de vot erau amplasate în 
altă încăpere față de încăperea unde 

era amplasată urna și membrii 

biroului secției de votare, precum și 
operatorul de calculator. 

În preziua alegerilor s-a luat legătura telefonic, cu 
primarul comunei Giarmata, iar acesta a făcut 

verificări, comunicând faptul că acele cabine de 

vot erau de fapt puse în aceeași încăpere 
compartimentată, însă fără ușă între cele 2 

compartimente ale secției de votare. Cabinele au 

fost mutate în partea în care se aflau membrii 
secției de votare și urna. 

D
âm

b
o

v
iț

a 

B
u
ti

m
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Alegerea 
Președintelui 

României 

165 1 

Clădirea este insalubră, predomină 

mirosul de mucegai, este frig și 
lipsește toaleta, fiind localul unei 

foste unități de învățământ,  

nemaifiind în exploatare. 

Sesizarea s-a făcut după termenul legal până la 
care se putea schimba sediul secției de votare.  

Înainte de desfășurarea primului tur al alegerilor 

s-a procedat la igienizarea sediului secției de 
votare, a fost amenajată toaleta și s-a asigurat 

încălzirea, conform precizărilor secretarului 

general al primăriei, cele două tururi de scrutin 

pentru alegerea Președintelui României 

desfășurându-se în condiții normale. 

P
ra

h
o
v
a 

B
ab

a 
A

n
a 

Alegerea 

Președintelui 
României 

307 1 
Localul secției de votare se află într-

o clădire dezafectată 

Sesizarea s-a făcut după termenul legal până la 

care se putea schimba sediul secției de votare. S-a 

procedat la efectuarea unor reparații minimale și 
dotarea sediului secției de votare cu materialele 

necesare în vederea organizării procesului 

electoral în condiții bune. Urmează să fie 
identificat un alt spațiu de către administrația 

locală în vederea schimbării sediului; 

V
âl

ce
a 

Ș
u

șa
n

i Alegerea 

Președintelui 

României 

403 1 
Urne necorespunzătoare-butoi 
plastic 

Achiziționare de urne noi. 

V
âl

ce
a 

M
ăd

u
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ri
 

Alegerea 

Președintelui 

României 

288 1 
Urne necorespunzătoare-butoi 
carton 

Achiziționare de urne noi. 

V
âl

ce
a 

L
al

o
șu

 

Alegerea 
Președintelui 

României 

259 1 
Există toaletă dar la momentul 
votării a fost închisă de directorul 

școlii. 

A fost deschisă în urma intervenției Biroului 

Electoral nr. 40 Vâlcea. 
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D
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Alegerea 

Președintelui 

României 

465 1 
Despărțirea cabinelor de vot a fost 

realizată printr-o perdeluță. 

S-a luat legătura telefonic cu Primăria Robănești 

și li s-a pus în vedere să fie respectate prevederile 

Hotărârii AEP 44/2016( art.11 alin.2) 

 

 

 

7.4. EVIDENȚA POSTURILOR VACANTE DE PRIMAR ȘI A CONSILIILOR LOCALE 

DIZOLVATE 

  

AEP gestionează evidența comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor mun. București, precum 

și a județelor în care sunt vacante posturile de primar sau în care au fost dizolvate consiliile locale sau 

județene. În anul 2019, AEP a ținut evidența unităților administrativ-teritoriale pentru care au fost emise 

ordine ale prefecților privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de primar 

în condițiile art. 160 alin. (1) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pentru 

care există hotărâri rămase definitive emise de instanțele de judecată în conformitate cu prevederile art. 160 

alin. (4) din Codul administrativ sau pentru care nu există informații privind atacarea acestora la instanța 

de contencios administrativ. Astfel, prezentăm următoarele situații de la nivelul anului de referință: 

Evidența posturilor vacante de primar la nivelul anului 2019 

NR. 

CRT.  
JUDEȚUL  

CIRCUMSCRIPȚIA 

ELECTORALĂ 
MOTIVUL 

1 ALBA Comuna Șibot incompatibilitate 

2 ARAD Comuna Archiș deces 

3 ARAD Comuna Brazii incompatibilitate 

4 ARAD Oraș Sebiș incompatibilitate 

5 ARAD Comuna Dezna incompatibilitate 

6 ARGEȘ Comuna Mălureni condamnarea la o pedeapsă privativă de libertate 

7 ARGEȘ Comuna Șuici incompatibilitate 

8 BIHOR Comuna Paleu condamnarea la o pedeapsă privativă de libertate 

9 BOTOȘANI Comuna Stăuceni condamnarea la o pedeapsă privativă de libertate 

10 BOTOȘANI Comuna Vlădeni incompatibilitate 

11 BOTOȘANI Comuna Tudora incompatibilitate 

12 BOTOȘANI Comuna Vorniceni deces 

13 BOTOȘANI Comuna Corni deces 

14 BOTOȘANI Comuna Mihălășeni incompatibilitate 

15 BOTOȘANI Comuna Cristinești incompatibilitate 

16 BRAȘOV Comuna Părău deces 

17 BRAȘOV Comuna Augustin incompatibilitate 

18 BRAȘOV Orașul Predeal condamnarea la o pedeapsă privativă de libertate 

19 BRAȘOV Comuna Hoghiz condamnarea la o pedeapsă privativă de libertate 

20 BRAȘOV Comuna Bran incompatibilitate 

21 BUZĂU Comuna Chiojdu condamnarea la o pedeapsă privativă de libertate 

22 BUZĂU Comuna Săgeata incompatibilitate 

23 BUZĂU Comuna Vernești incompatibilitate 

24 CARAȘ-SEVERIN Comuna Domașnea condamnarea la o pedeapsă privativă de libertate 

25 CARAȘ-SEVERIN Comuna Copăcele condamnarea la o pedeapsă privativă de libertate 

26 CĂLĂRAȘI Orașul Budești demisie 

27 CĂLĂRAȘI Comuna Ulmu incompatibilitate 

28 CĂLĂRAȘI Comuna Ulmeni condamnarea la o pedeapsă privativă de libertate 

29 CLUJ Comuna Băișoara deces 

30 CLUJ Comuna Cornești deces 

31 CLUJ Comuna Râșca condamnarea la o pedeapsă privativă de libertate 

32 CLUJ Comuna Baciu incompatibilitate 

33 CONSTANȚA Comuna Istria  demisie 

34 CONSTANȚA Comuna Dobromir condamnarea la o pedeapsă privativă de libertate 

35 COVASNA Comuna Cernat condamnarea la o pedeapsă privativă de libertate 

36 COVASNA Comuna Lemnia incompatibilitate 

37 DOLJ Comuna Sălcuța incompatibilitate 

38 GALAȚI Comuna Frumușița deces 

39 GALAȚI Comuna Rădești deces 

40 GIURGIU Comuna Isvoarele deces 
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41 GORJ Comuna Stoina incompatibilitate 

42 GORJ Comuna Samarinești incompatibilitate 

43 GORJ Comuna Crușeț incompatibilitate 

44 IALOMIȚA Comuna Manasia condamnarea la o pedeapsă privativă de libertate 

45 IALOMIȚA Comuna Grindu condamnarea la o pedeapsă privativă de libertate 

46 IAȘI Comuna Dumești incompatibilitate 

47 IAȘI Comuna Lungani deces 

48 IAȘI Comuna Oțeleni condamnarea la o pedeapsă privativă de libertate 

49 IAȘI Comuna Andrieșeni condamnarea la o pedeapsă privativă de libertate 

50 ILFOV Comuna Dobroești condamnarea la o pedeapsă privativă de libertate 

51 MEHEDINȚI Comuna Tâmna incompatibilitate 

52 MEHEDINȚI Comuna Devesel demisie 

53 NEAMȚ Comuna Agapia incompatibilitate 

54 NEAMȚ Comuna Dragomirești demisie 

55 NEAMȚ Comuna Gârcina condamnarea la o pedeapsă privativă de libertate 

56 NEAMȚ Comuna Bârgăuani incompatibilitate 

57 NEAMȚ Comuna Făurei  imposibilitatea exercitării funcției din cauza unei boli grave 

58 NEAMȚ Comuna Tazlău deces 

59 OLT Comuna Fărcașele deces 

60 OLT Comuna Ghimpețeni incompatibilitate 

61 OLT Comuna Crâmpoia incompatibilitate 

62 OLT Comuna Coteana incompatibilitate 

63 OLT Comuna Perieți incompatibilitate 

64 OLT Comuna Drăghiceni incompatibilitate 

65 PRAHOVA Comuna Gura Vitioarei deces 

66 SATU MARE Comuna Medieșu Aurit incompatibilitate 

67 SĂLAJ Comuna Cizer condamnarea la o pedeapsă privativă de libertate 

68 SIBIU Comuna Vurpăr demisie 

69 SUCEAVA Comuna Forăști incompatibilitate 

70 SUCEAVA Comuna Vatra Moldoviței incompatibilitate 

71 SUCEAVA Comuna Pârteștii de Jos demisie 

72 SUCEAVA Comuna Vulturești incompatibilitate 

73 TELEORMAN Comuna Bujoru condamnarea la o pedeapsă privativă de libertate 

74 TULCEA Comuna Maliuc incompatibilitate 

75 TULCEA Oraș Măcin incompatibilitate 

76 TULCEA Comuna Greci incompatibilitate 

77 VASLUI Comuna Pungești deces 

78 VASLUI Comuna Deleni condamnarea la o pedeapsă privativă de libertate 

79 VASLUI Comuna Puiești incompatibilitate 

80 VASLUI Comuna Pușcași demisie 

81 VASLUI Comuna Voinești incompatibilitate 

82 VASLUI Comuna Puiești incompatibilitate 

83 VASLUI  Comuna Drânceni incompatibilitate 

84 VÂLCEA Comuna Dăești condamnarea la o pedeapsă privativă de libertate 

85 VÂLCEA Comuna Berislăvești condamnarea la o pedeapsă privativă de libertate 

86 VÂLCEA Comuna Lungești demisie 

87 VÂLCEA Comuna Șușani incompatibilitate 

88 VRANCEA Comuna Bordești deces 

89 VRANCEA Comuna Vintileasca deces 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Evidența consiliilor locale dizolvate la nivelul anului 2019 

NR. CRT.  JUDEȚUL  CONSILIUL LOCAL 

1 BIHOR Consiliul local al comunei Holod 

2 BRAȘOV Consiliul local al comunei Augustin 

3 BUZĂU Consiliul local al comunei Calvini 

4 CĂLĂRAȘI Consiliul local al comunei Budești 

5 ILFOV Consiliul local al comunei Berceni 
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7.5. FONDURILE ALOCATE ȘI CHELTUIELILE EFECTUATE ÎN VEDEREA 

ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII PROCESELOR ELECTORALE 

  

Prezenta secțiune prezintă evidența fondurilor alocate în vederea pregătirii, organizării și 

desfășurării proceselor electorale din anul 2019. Valorile prezentate în euro (€) sau dolari ($) sunt calculate 

în funcție de cursul de schimb de referință afișat de Banca Naţională a României la data de 01 martie 2019 

pentru bugetul aferent alegerilor europarlamentare și referendumului din data de 26 mai 2019, respectiv 

cursul afișat la data de 27 august 2019 pentru bugetul aferent alegerilor prezidențiale. 

Pentru pregătirea, organizarea şi desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în 

Parlamentul European din anul 2019, s-a alocat o sumă de 252.732.000 de lei (reprezentând 53.281.892 € 

sau 60.597.022 $), iar pentru organizarea şi desfășurarea referendumului național din data de 26 mai 2019 

s-a alocat o sumă de 27.613.000 lei (reprezentând 5.821.475 € sau 6.620.711 $).  

În total, pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din 

România în Parlamentul European și a referendumului național din 26 mai 2019 a fost alocată suma 

de 280.345.000 de lei (reprezentând 59.103.367 € sau 67.217.733 dolari), din care 163.123.000 de lei au 

constat în cheltuieli de personal (34.390.192 € sau 39.111.660 $), 103.014.000 de lei în cheltuieli cu bunuri 

și servicii (21.717.791€ sau 24.699.451 $), iar 14.208.000 de lei în cheltuieli cu active nefinanciare 

(2.995.383 € sau 3.406.622 $). Prin Hotărârea nr. 100/2019, Guvernul a aprobat şi a repartizat sumele 

necesare pregătirii, organizării şi desfășurării alegerilor europarlamentare din anul 2019, după cum 

urmează: 

Bugetul aprobat prin HG nr. 100/2019 pentru pregătirea, organizarea şi desfășurarea alegerilor 

europarlamentare din anul 2019 

INSTITUȚIA Capitol 

CHELTUIELI (mii lei) 
Total 

(mii lei) Personal 
Bunuri 

și servicii 

Active 

Nefinanciare 

I. Ministerul Afacerilor Interne 51.01 130.500 57.000 - 187.500 

1.Instituțiile prefectului 51.01 130.000 22.000 - 152.000 

TOTAL CAP. 51.01 51.01 130.000 22.000 - 152.000 

TOTAL CAP.61.01 61.01 500 35.000 - 35.500 

II. Secretariatul General al Guvernului 51.01 16 2587 5.177 7.780 

Institutul Național de Statistică 51.01 16 2.587 5.177 7.780 

1.Aparat propriu 51.01 4 140 - 144 

2.Direcțiile teritoriale de statistică 51.01 12 2.447 5.177 7.636 

III. Autoritatea Electorală Permanentă 51.01 3.641 17.944 4.032 25.617 

1.Aparat propriu 51.01 573 17.433 3.951 21.957 

2.Biroul Electoral Central 51.01 3.068 511 81 3.660 

IV. Ministerul Afacerilor Externe 51.01 8.027 10.627 500 19.154 

V. Serviciul de Telecomunicații Speciale 61.01 2.200 7.832 2.649 12.681 

TOTAL GENERAL (mii lei) 144.384 95.990 12.358 252.732 

 

Pentru acoperirea cheltuielilor necesare pregătirii, organizării şi desfășurării referendumului 

național din 26.05.2019, Guvernul României a adoptat Hotărârea nr. 278/2019 privind organizarea şi 

desfășurarea referendumului național din data de 26 mai 2019, precum şi pentru modificarea Hotărârii 

Guvernului nr. 100/2019 pentru aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, 

organizarea şi desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 

2019. Aceasta a modificat anexa la Hotărârea Guvernului nr. 100/2019, după cum urmează: 

 

 

 

http://europarlamentare2019.bec.ro/wp-content/uploads/2019/03/HG-100-2019.pdf
http://europarlamentare2019.bec.ro/wp-content/uploads/2019/03/HG-100-2019.pdf
http://europarlamentare2019.bec.ro/wp-content/uploads/2019/03/HG-100-2019.pdf
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Bugetul aprobat pentru pregătirea, organizarea şi desfășurarea alegerilor europarlamentare și a  

referendumului din anul 2019, modificat prin HG nr. 278/2019 

INSTITUȚIA Capitol 

CHELTUIELI (mii lei) Total 

Personal 
Bunuri 

și servicii 

Active 

Nefinanciare 
(mii lei) 

I. Ministerul Afacerilor Interne 51.01 148.500 62.000 - 210.500 

1.Instituțiile prefectului 51.01 148.000 27.000 - 175.000 

TOTAL CAP. 51.01 51.01 148.000 27.000 - 175.000 

TOTAL CAP.61.01 61.01 500 35.000 - 35.500 

II. Secretariatul General al Guvernului 51.01 16 3.131 5.177 8.324 

Institutul Național de Statistică 51.01 16 3.131 5.177 8.324 

1.Aparat propriu 51.01 4 145 - 149 

2.Direcțiile teritoriale de statistică 51.01 12 2.986 5.177 8.175 

III. Autoritatea Electorală Permanentă 51.01 3.641 17.944 4.032 25.617 

1.Aparat propriu 51.01 15 17.433 3.951 21.399 

2.Biroul Electoral Central 51.01 3.626 511 81 4.218 

IV. Ministerul Afacerilor Externe 51.01 8.027 10.627 500 19.154 

V. Serviciul de Telecomunicații 

Speciale 
61.01 2.939 9.312 4.499 16.750 

TOTAL GENERAL (mii lei) 163.123 103.014 14.208 280.345 

  

 

Astfel, pentru cheltuielile aferente organizării și desfășurării referendumului național din data de 26 

mai 2019, au fost suplimentate bugetele Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Telecomunicații 

Speciale şi Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Național de Statistică, din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2019, așa cum se prezintă în tabelul următor: 

Bugetul suplimentar aprobat prin HG nr. 278/2019 pentru pregătirea, organizarea şi 

desfășurarea alegerilor europarlamentare și referendumului din anul 2019 

INSTITUȚIA Capitol 

CHELTUIELI (mii lei) 
Total 

(mii lei) Personal 
Bunuri 

și servicii 

Active 

Nefinanciare 

I. Ministerul Afacerilor Interne 51.01 18.000 5.000 - 23.000 

1.Instituțiile prefectului 51.01 18.000 5.000 - 23.000 

II. Secretariatul General al Guvernului 51.01 - 544 - 544 

Institutul Național de Statistică 51.01 - 544 - 544 

1.Aparat propriu 51.01 - 5 - 5 

2.Direcțiile teritoriale de statistică 51.01 - 539 - 539 

V. Serviciul de Telecomunicații Speciale 61.01 739 1.480 1.850 4.069 

TOTAL GENERAL (mii lei) 18.739 7.024 1.850 27.613 

 

Autoritatea Electorală Permanentă nu a solicitat fonduri bugetare suplimentare pentru cheltuielile 

aferente organizării și desfășurării referendumului național din data de 26 mai 2019, ci doar transferul de 

la un alineat bugetar la altul al unor sume, care se prezintă în tabelul următor: 

Bugetul AEP alocat pentru pregătirea, organizarea şi desfășurarea alegerilor 

europarlamentare și referendumului din anul 2019, rectificat prin HG nr. 278/2019 

INSTITUȚIA Capitol 

CHELTUIELI (mii lei) 
Total 

(mii lei) Personal 
Bunuri 

și servicii 

Active 

Nefinanciare 

III. Autoritatea Electorală Permanentă 51.01 3.641 17.944 4.032 25.617 

1.Aparat propriu 51.01 15 17.433 3.951 21.399 

2.Biroul Electoral Central 51.01 3.626 511 81 4.218 

 

În conformitate cu art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 100/2019, cu modificările și completările 

ulterioare, care prevede că „În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, a rezultatului alegerilor, autoritățile administrației publice implicate în organizarea și 

desfășurarea procesului electoral comunică Autorității Electorale Permanente situația sumelor alocate și 

a cheltuielilor efectuate, separat pe cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri și servicii și cheltuieli cu 
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active nefinanciare”, AEP a solicitat autorităților amintite anterior să comunice detaliat situația 

sumelor alocate și a cheltuielilor efectuate.  

În baza datelor deținute de AEP și a celor comunicate de autoritățile implicate în organizarea și 

desfășurarea procesului electoral, au fost analizate, prelucrate și a fost întocmit Raportul privind 

monitorizarea asigurării fondurilor necesare organizării și desfășurării alegerilor pentru membrii din 

România în Parlamentul European și a referendumului național din 26 mai 2019, precum și asigurarea 

transparenței cheltuielilor realizate22.  

Astfel, după încheierea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și a 

referendumului național din 26 mai 2019, situația detaliată a fondurilor alocate, a celor utilizate, respectiv 

a celor restituite, pe capitole bugetare, respectiv, cheltuieli de personal, cheltuieli materiale (bunuri și 

servicii) și cele de capital (active nefinanciare) cu ocazia organizării și desfășurării alegerilor pentru 

membrii din România în Parlamentul European și a referendumului național din 26 mai 2019 se prezintă 

astfel: 

  

 
22 Disponibil la adresa https://www.roaep.ro/management-electoral/wp-content/uploads/2020/03/raport-cheltuieli-2019.pdf. 
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 Raport privind activitatea din anul 2019 

Calculul costului per alegător din listele electorale, precum și costul pe alegător prezent la vot la 

alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și la referendumul național din data de 26 

mai 2019 este prezentat în tabelul următor: 

 

 

 

Prezentăm, mai jos, date privind cheltuielile efectuate pentru asigurarea buletinelor de vot, 

timbrelor autocolante și ștampilelor necesare votării la alegerile pentru membrii din România în 

Parlamentul European și referendumul național din 26 mai 2019. 

Modelul, dimensiunile și condițiile de tipărire ale buletinului de vot folosit la alegerile pentru 

membrii din România în Parlamentul European din 2019, au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului        

nr. 99/2019, iar, pentru referendumul național, prin Hotărârea Guvernului nr. 278/2019. 

Regia Autonomă ,,Monitorul Oficial” a asigurat imprimarea buletinelor de vot, iar cantitatea de 

hârtie necesară pentru confecționarea buletinelor de vot a fost asigurată de Administrația Națională a 

Rezervelor de Stat și Probleme Speciale. Pentru toate tipurile de buletine de vot utilizate în cadrul 

scrutinelor din 26 mai 2019, a fost estimată o cantitate de 510 tone hârtie de tip ,,ziar”, bobină 84 cm,        

48,8 g/mp (330 de tone de hârtie pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 

2019 și 180 de tone de hârtie pentru referendumul național), și a fost consumată o cantitate de 480 de tone 

hârtie (318 de tone de hârtie pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 

2019 și 162 de tone de hârtie pentru referendumul național). 

Pentru cantitatea de 480 de tone hârtie a fost necesară utilizarea unei sume din fonduri 

bugetare în valoare totală de 1.280.335,66 lei. 

Din cantitatea de hârtie tip ,,ziar” achiziționată, au fost tipărite un număr de 21.437.959 de buletine 

de vot pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, din care 20.104.459 de bucăți 

pentru secțiile de votare din țară și 1.333.500 de bucăți pentru cele din străinătate. Prețul unitar al unui 

buletin de vot a fost de 0,09 lei/bucată (8 pagini format A4/buletin de vot). 

Valoarea totală a buletinelor de vot a fost de 2.296.005,41 lei, din care 2.153.187,56 lei pentru 

secțiile de votare din țară, respectiv 142.817,85 lei pentru cele din străinătate.  

 

 
23 Numărul mediu al alegătorilor înscriși în listele electorale permanente și în copiile de pe listele electorale speciale la alegerile 

pentru membrii din România în Parlamentul European conform Procesului-verbal privind centralizarea voturilor și atribuirea 

mandatelor pentru Parlamentul European, numărul persoanelor înscrise în lista pentru referendumul național din 26 mai 2019 

conform Procesului-verbal privind rezultatele referendumului național privind interzicerea adoptării de către Guvern a 

ordonanțelor de urgență în domeniul infracțiunilor, pedepselor și al organizării judiciare corelată cu dreptul altor autorități 

constituționale de a sesiza direct Curtea Constituțională cu privire la ordonanțe din 26 mai 2019 și conform Procesului-verbal 

privind rezultatele referendumului național privind interzicerea amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de corupție din 26 mai 

2019. 
24 Numărul mediu al alegătorilor înscriși în listele electorale, care s-au prezentat la urne la alegerile pentru membrii din România 

în Parlamentul European și numărul participanților la referendumul național din 26 mai 2019, conform Procesului-verbal privind 

rezultatele referendumului național privind interzicerea adoptării de către Guvern a ordonanțelor de urgență în domeniul 

infracțiunilor, pedepselor și al organizării judiciare corelată cu dreptul altor autorități constituționale de a sesiza direct Curtea 

Constituțională cu privire la ordonanțe din 26 mai 2019 și conform Procesului-verbal privind rezultatele referendumului național 

privind interzicerea amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de corupție din 26 mai 2019. 

 

Calculul costului per vot la alegerile europarlamentare și referendumul din 26 mai 2019 

TOTAL 

FONDURI 

ALOCATE 

(lei) 

TOTAL 

CHELTUIELI 

(lei) 

NR. MEDIU 

PERSOANE 

ÎNSCRISE ÎN 

LISTELE 

ELECTORALE23 

NR. MEDIU 

PERSOANE 

CARE AU 

PARTICIPAT 

LA VOT24 

COST/ 

ALEGĂTOR 

ÎNREGISTRAT ÎN 

LISTELE 

ELECTORALE 

COST/ 

ALEGĂTOR 

PREZENT LA 

VOT 

LEI EUR LEI EUR 

280.345.000 223.523.000 18.274.352 8.399.644 12,23 2,58 26,61 5,61 
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În conformitate cu art. 151 alin. (1) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare, 

în situația în care referendumul național are loc la aceeași dată cu alegerile pentru membrii din România în 

Parlamentul European, alegătorii votează pe buletine de vot separate. 

Din cantitatea de hârtie tip ,,ziar” achiziționată, au fost tipărite 42.875.918 buletine de vot pentru 

referendumul național din 26 mai 2019, din care 21.437.959 bucăți pentru buletinul de vot tip 1 (20.104.459 

de bucăți pentru alegătorii care votează în țară și 1.333.500 de bucăți pentru alegătorii care votează în 

străinătate) și 21.437.959 de bucăți pentru buletinul de vot tip 2 (20.104.459 de bucăți pentru alegătorii care 

votează în țară și 1.333.500 de bucăți pentru alegătorii care votează în străinătate). Prețul unitar al unui 

buletin de vot a fost de 0,065 lei/bucată (2 pagini format A5/buletin de vot). 

Valoarea totală a buletinelor de vot a fost de 3.316.452,26 lei, din care 1.658.226,13 lei pentru 

buletinul de vot tip 1, respectiv 1.658.226,13 lei pentru buletinul de vot tip 2. 

Modelul ștampilelor utilizate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European 

din anul 2019, a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 103/2019. În conformitate cu art. 15 alin. (7) 

din Ordonanța de urgență nr. 6/2019, tipărirea ștampilelor cu mențiunea „VOTAT” utilizate în secțiile de 

votare din țară și din străinătate a fost asigurată de către de Regia Autonomă ,,Monetăria Statului”. Plata 

pentru confecționarea acestora a fost asigurată din bugetul de stat, prin bugetul Autorității Electorale 

Permanente. 

Potrivit art. 151 alin. (1) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru 

referendumul național din 26 mai 2019 s-au utilizat aceleași ștampile cu mențiunea „VOTAT” ca la alegerile 

pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019. Numărul ștampilelor cu mențiunea 

„VOTAT 2019 P.E.” a fost estimat la un număr mediu optim de 5 ștampile pentru fiecare secție de votare 

pentru ţară, fiind organizate 18.730 de secţii de votare în ţară. 

Rezultă că numărul de ștampile cu mențiunea „VOTAT” pentru ţară a fost de 93.650. Ministerul 

Afacerilor Externe a estimat un necesar de 2.147 de ştampile cu mențiunea „VOTAT” pentru exercitarea de 

către alegători a dreptului de vot la secţiile de votare din străinătate la alegerile pentru Parlamentul European 

din data de 26 mai 2019.  

În total, au fost confecționate 95.797 ștampile cu mențiunea „VOTAT 2019 P.E.” la un preț 

unitar (fără TVA) de 4,20 lei/buc., valoarea totală a confecționării acestora ridicându-se la suma de 

478.793,41 lei cu TVA (402.347, 40 lei fără TVA).  

Prin Hotărârea Guvernului nr. 102/2019 au fost aprobate modelul, dimensiunile, condițiile de 

tipărire, de gestionare și de utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru membrii din România în 

Parlamentul European din anul 2019. Potrivit art. 151 alin. (4) din Legea nr. 3/2000, cu modificările şi 

completările ulterioare, în situația în care referendumul național are loc la aceeași dată cu alegerile pentru 

membrii din România în Parlamentul European, se aplică un singur timbru autocolant cu mențiunea 

„VOTAT" şi data scrutinului. 

Confecționarea timbrelor autocolante a fost asigurată, în condiţiile legii, de Compania Naţională 

,,Imprimeria Naţională" SA. Pentru desfășurarea scrutinelor din data de 26 mai 2019 au fost confecționate 

şi repartizate 19.846.745 de timbre autocolante, a căror valoare totală s-a ridicat la 82.661,69 lei cu TVA, 

fiind achiziționate la un preț unitar de 0,0035 lei/bucată (respectiv 0,004165 lei/bucată cu TVA).  

Prezentăm în tabelele următoare situația centralizată privind materialele achiziționate de 

Autoritatea Electorală Permanentă la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European 

și a referendumului național din 26 mai 2019. 
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Situația centralizată privind materialele achiziționate de AEP 

la alegerile europarlamentare și referendumul din 26 mai 2019 

MATERIALE UTILIZATE 
PREŢ UNITAR  

(fără TVA) 

CANTITATE 

- buc/kg - 

VALOARE 

FĂRĂ TVA 

(lei) 

VALOARE 

TVA 

(lei) 

VALOARE 

TOTALĂ 

(lei) 
HÂRTIE BULETINE DE VOT, din 

care: 
2,24 lei/kg 480.318 kg. 1.075.912,32 204.423,34 1.280.335,66 

HÂRTIE BULETINE DE VOT 

EUROPARLAMENTARE 
2,24 lei/kg 318.254,00 712.888,96 135.448,90 848.337,86 

HÂRTIE BULETINE DE VOT 

REFERENDUM 
2,24 lei/kg 162.064,00 363.023,36 68.974,44 431.997,80 

BULETINE DE VOT– 

EUROPARLAMENTARE, din care: 
0,09 lei/buc 21.437.959 buc 1.929.416,31 366.589,10 2.296.005,41 

BULETINE DE VOT– 

EUROPARLAMENTARE ȚARĂ 
0,09 lei/buc 20.104.459 buc 1.809.401,31 343.786,25 2.153.187,56 

BULETINE DE VOT– 
EUROPARLAMENTARE 

STRĂINĂTATE 

0,09 lei/buc 1.333.500 buc 120.015,00 22.802,85 142.817,85 

BULETINE DE VOT TIP 1– 

REFERENDUM, din care: 
0,065 lei/buc 21.437.959 buc 1.393.467,34 264.758,79 1.658.226,13 

BULETINE DE VOT TIP1 – 

REFERENDUM ȚARĂ 
0,065 lei/buc 20.104.459 buc 1306.789,84 248.290,07 1.555.079,91 

BULETINE DE VOT TIP 1– 
REFERENDUM STRĂINĂTATE 

0,065 lei/buc 1.333.500 buc 86.677,50 16.468,72 103.146,22 

BULETINE DE VOT TIP 2 – 

REFERENDUM, din care: 
0,065 lei/buc 21.437.959 buc 1.393.467,34 264.758,79 1.658.226,13 

BULETINE DE VOT TIP 2 – 
REFERENDUM ȚARĂ 

0,065 lei/buc 20.104.459 buc 1306.789,84 248.290,07 1.555.079,91 

BULETINE DE VOT TIP 2– 

REFERENDUM STRĂINĂTATE 
0,065 lei/buc 1.333.500 buc 86.677,50 16.468,72 103.146,22 

ŞTAMPILE CU MENŢIUNEA 

„VOTAT”, din care: 
4,20 lei/buc 95.797 buc 402.347,40 76.446,01 478.793,41 

ŞTAMPILE CU MENŢIUNEA 

„VOTAT” ŢARĂ 
4,20 lei/buc 93.650 buc 393.330,00 74.732,70 468.062,70 

ŞTAMPILE CU MENŢIUNEA 
„VOTAT” STRĂINĂTATE 

4,20 lei/buc 2.147 buc 9.017,40 1.713,31 10.730,71 

TIMBRE AUTOCOLANTE, din 

care: 
0,0035 lei/buc 19.846.745 buc 69.463,61 13.198,08 82.661,69 

TIMBRE AUTOCOLANTE ŢARĂ - 
TUR I 

0,0035 lei/buc 18.545.515 buc 64.909,30 12.332,77 77.242,07 

TIMBRE AUTOCOLANTE 

STRĂINĂTATE – TUR I 
0,0035 lei/buc 1.301.230 buc 4.554,31 865,31 5.419,62 

 

 

MATERIALE UTILIZATE 
VALOARE FĂRĂ TVA 

(lei) 

VALOARE TVA 

(lei) 

VALOARE 

TOTALĂ 

(lei) 

TOTAL HÂRTIE BULETINE DE VOT 1.075.912,32 204.423,34 1.280.335,66 

TOTAL BULETINE DE VOT 

(EUROPARLAMENTARE ȘI REFERENDUM) 
4.716.350,99 896.106,68 5.612.457,67 

TOTAL ŞTAMPILE CU MENŢIUNEA „VOTAT” 402.347,40 76.446,01 478.793,41 

TOTAL TIMBRE AUTOCOLANTE 69.463,61 13.198,08 82.661,69 

TOTAL GENERAL 6.264.074,32 1.190.174,11 7.454.248,43 
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Bugetul și cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 

Preşedintele României din anul 2019 au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 632/2019, după 

cum urmează: 

Bugetul aprobat prin HG nr. 632/2019 pentru pregătirea, organizarea şi desfășurarea alegerilor 

prezidențiale din anul 2019 

INSTITUȚIA Capitol 

CHELTUIELI (mii lei) 
Total 

(mii lei) Personal 
Bunuri 

și servicii 

Active 

Nefinanciare 

I. Ministerul Afacerilor Interne 51.01 330.000 50.000  380.000 

1.Instituțiile prefectului 51.01 330.000 22.000  352.000 

TOTAL CAP. 51.01 51.01 130.000 22.000  352.000 

TOTAL CAP.61.01 61.01  28.000  28.000 

II. Secretariatul General al Guvernului 51.01 16 1.978 1.740 3.734 

Institutul Național de Statistică 51.01 16 1.978 1.740 3.734 

1.Aparat propriu 51.01 4 478 1.740 2.222 

2.Direcțiile teritoriale de statistică 51.01 12 1.500  1.512 

III. Autoritatea Electorală Permanentă 51.01 4.118 35.262 3.785 43.165 

1.Aparat propriu 51.01 565 34.876 3.731 39.172 

2.Biroul Electoral Central 51.01 3.553 386 54 3.993 

IV. Ministerul Afacerilor Externe 51.01 60.000 62.000 700 122.700 

V. Serviciul de Telecomunicații Speciale 61.01 5.354 22.245 12.500 40.099 

TOTAL GENERAL (mii lei) 399.488 171.485 18.725 589.698 

 

Ulterior, Guvernul a adoptat Hotărârea nr. 670/2019 pentru suplimentarea bugetelor Autorităţii 

Electorale Permanente şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019 și Hotărârea nr. 750/2019 pentru 

suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019. Astfel, s-a alocat suma de 589.698.000 lei 

(124.613.922 € sau 138.407.727 $), din care 399.488.000 de lei au consat în cheltuieli de personal 

(84.419.086 € sau 93.763.320 $), 171.485.000 de lei în cheltuieli cu bunuri şi servicii (36.237.902 € sau 

40.249.026 $), iar 18.725.000 de lei în cheltuieli cu active nefinanciare (3.861.840 € sau 4.394.921 $). 

În conformitate cu art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 632/2019 „în termen de 60 de zile de la 

data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatului alegerilor, autoritățile 

administrației publice implicate în organizarea și desfășurarea procesului electoral comunică Autorității 

Electorale Permanente situația sumelor alocate și a cheltuielilor efectuate, separat pe cheltuieli de 

personal, cheltuieli cu bunuri și servicii și cheltuieli cu active nefinanciare”. Astfel, AEP a solicitat 

autorităților amintite anterior să comunice detaliat situația sumelor alocate şi a cheltuielilor 

efectuate.  

Pe baza datelor deținute de AEP și a celor comunicate de autoritățile implicate în organizarea și 

desfășurarea procesului electoral, au fost analizate, prelucrate și a fost întocmit raportul privind 

monitorizarea asigurării fondurilor necesare organizării și desfășurării alegerilor pentru Președintele 

României din anul 2019, precum și asigurarea transparenței cheltuielilor realizate. 

Astfel, situaţia centralizată a fondurilor alocate, a celor utilizate, respectiv a celor restituite, pe 

capitole bugetare, respectiv, cheltuieli de personal, cheltuieli materiale (bunuri şi servicii) şi a celor de 

capital (active nefinanciare) specifice organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Preşedintele României din 

anul 2019, se prezintă astfel: 
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Calculul costului per alegător din listele electorale, precum şi costul pe alegător prezent la vot la 

alegerile pentru Președintele României din anul 2019 este prezentat în tabelul următor: 

Calculul costului per vot la alegerile prezidențiale din anul 2019 

TOTAL 

FONDURI 

ALOCATE 

(lei) 

TOTAL 

CHELTUIELI 

(lei) 

NR. 

PERSOANE 

ÎNSCRISE ÎN 

LISTELE 

ELECTORALE25 

NR. MEDIU 

PERSOANE 

CARE AU 

PARTICIPAT 

LA VOT26 

COST/ ALEGĂTOR 

ÎNREGISTRAT ÎN 

LISTELE 

ELECTORALE 

COST/ 

ALEGĂTOR 

PREZENT LA 

VOT 

LEI € $ LEI € $ 

589.698.000 409.397.000 18.286.992 9.695.717 22,39 4,73 5,25 42,22 8,92 9,91 

 

Prezentăm mai jos date privind cheltuielile efectuate pentru asigurarea buletinelor de vot, 

timbrelor autocolante, ecusoanelor membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare, 

materialele de instruire şi ștampilele necesare votării la alegerile pentru Președintele României din 

anul 2019. 

Modelul, dimensiunile și condițiile de tipărire ale buletinelor de vot folosit la alegerile pentru 

Preşedintele României din anul 2019 au fost aprobate prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente 

nr. 28/2019. Regia Autonomă ,,Monitorul Oficial” a asigurat imprimarea buletinelor de vot, iar cantitatea 

de hârtie necesară pentru confecționarea buletinelor de vot a fost asigurată de Administrația Națională a 

Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.  

Pentru toate tipurile de buletine de vot utilizate la alegerile pentru Preşedintele României din anul 

2019, a fost estimată o cantitate de 286.587 de tone de hârtie de tip ,,ziar”, bobină 84 cm, 48,8 g/mp şi a 

fost consumată o cantitate de 239.531 de tone de hârtie. Astfel, pentru cantitatea de hârtie utilizată a 

fost necesară utilizarea unei sume din fonduri bugetare în valoare totală de 638.493,83 lei.  

Din cantitatea de hârtie tip ,,ziar” achiziționată, au fost tipărite un număr de 49.350.494 de buletine 

de vot pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, din care 71.834 de buletine de vot pentru 

votul prin corespondenţă (ambele tururi), 24.628.693 de buletine de vot pentru turul I și 24.649.967 de 

buletine de vot  pentru turul al II-lea. Valoarea totală a buletinelor de vot a fost de 4.268.423,01 lei, din 

care 17.096,49 lei pentru votul prin corespondenţă, 2.344.651,57 lei pentru turul I, respectiv 

1.906.674,95 lei pentru turul al II-lea. Prețul unitar al unui buletin de vot pentru turul I a fost de 0,08 

lei/bucată (4 pagini format A4/buletin de vot). Prețul unitar al unui buletin de vot pentru turul al II-lea a 

fost de 0,065 lei/bucată (2 pagini format A4/buletin de vot). Prețul unitar al unui buletin de vot pentru votul 

prin corespondenţă la alegerea Președintelui României din anul 2019 a fost de 0,20 lei/bucată (4 pagini 

format A4/buletin de vot).  

În termen de 10 zile de la data încheierii perioadei electorale, cantitatea de hârtie aflată în ambalaje 

originale intacte, rămasă neutilizată, a fost restituită de Regia Autonomă ,,Monitorul Oficial” unităţilor 

teritoriale ale Administrației Naționale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale. Plata hârtiei efectiv 

consumată, după restituire, care a fost facturată la preţ de înregistrare în contabilitate, s-a efectuat de către 

Autoritatea Electorală Permanentă, în termen de 30 de zile de la data încheierii perioadei electorale. 

 
25 Numărul mediu al alegătorilor înscriși în listele electorale permanente la alegerile pentru Președintele României 

conform Procesului-verbal privind rezultatul votării pentru alegere Președintelui României 10 noiembrie și 

Procesului verbal privind rezultatul alegerilor pentru funcția de Președinte al României în cadrul celui de-al doilea 

tur de scrutin din 24 noiembrie 2019 
26 Numărul mediu al alegătorilor înscriși în listele electorale, care s-au prezentat la urne la alegerile pentru 

Președintele României conform Procesului-verbal privind rezultatul votării pentru alegere Președintelui României 

10 noiembrie și Procesului verbal privind rezultatul alegerilor pentru funcția de Președinte al României în cadrul 

celui de-al doilea tur de scrutin din 24 noiembrie 2019 
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Modelul ștampilelor utilizate la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 a fost aprobat 

prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanent nr. 27/2019. În cadrul procesului electoral au fost utilizate 

ștampile cu mențiunea „VOTAT” și ștampile de control. 

În conformitate cu art. 33 alin. (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, 

republicată, cu modificările ulterioare, confecţionarea ştampilelor cu menţiunea „VOTAT” din ţară şi din 

străinătate a fost asigurată de Regia Autonomă ,,Monetăria Statului”. Plata pentru confecţionarea acestora 

a fost asigurată de la bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Electorale Permanente. 

Ștampila Biroului Central Electoral a fost confecționată prin grija Autorităţii Electorale 

Permanente. Ștampilele birourilor electorale județene, ale birourilor electorale ale sectoarelor municipiului 

București, precum și ștampilele de control ale birourilor electorale ale secțiilor de votare din ţară au fost 

confecționate prin grija prefecților. Ștampila biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, 

ștampilele birourilor electorale pentru votul prin corespondență, precum și ștampilele de control ale 

birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate au fost realizate de Ministerul Afacerilor Externe. 

Pentru stabilirea numărului total al ștampilelor cu mențiunea ,,VOTAT" pentru secțiile de votare 

din țară a fost luat în calcul un număr de 5 astfel de ștampile pentru fiecare secție de votare. Raportat la cele 

18.748 de secţii de votare înregistrate în Registrul secțiilor de votare, numărul ștampilelor cu mențiunea 

„VOTAT” pentru secțiile de votare din țară a fost de 93.740. La finalizarea primului tur al alegerilor, la 

nivelul secției de votare nr. 935 din cadrul Sectorului 5 al mun. București s-a constat lipsa unei ștampile, 

fiind necesară confecționarea suplimentară a unei ștampile cu mențiunea „VOTAT” pentru turul al doilea 

de scrutin, numărul total al ștampilelor cu mențiunea „VOTAT” pentru țară fiind 93.741. Ștampilele 

cu mențiunea „VOTAT 2019 P” au fost repartizate instituțiilor prefectului în funcție de numărul secțiilor 

de votare existente în județe, respectiv municipiul București.                                  

Ministerul Afacerilor Externe a estimat un necesar de 7.739 de ștampile cu mențiunea „VOTAT” 

pentru exercitarea de către alegători a dreptului de vot la secțiile de votare din străinătate. Pentru 

desfășurarea turului al doilea de scrutin, a fost solicitată confecționarea unei ștampile suplimentare cu 

mențiunea „VOTAT”, rezultând 7.740 de ștampile cu mențiunea „VOTAT” pentru secțiile de votare din 

străinătate. Biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate a distribuit birourilor electorale ale 

secțiilor de votare, prin Ministerul Afacerilor Externe, pe bază de proces-verbal, ștampilele cu mențiunea 

,,VOTAT". Prin urmare, numărul total de ștampile cu mențiunea „VOTAT 2019 P” confecționate a 

fost de 101.481 la un preț unitar (fără TVA) de 4,20 lei/buc., valoarea totală a confecționării acestora 

ridicându-se la suma de 507.202,04 lei cu TVA (426.220,20 lei fără TVA). 

Alegătorului care își exercită dreptul de vot pe baza cărții de identitate i se aplică pe verso-ul 

acesteia, după exercitarea votului, un timbru autocolant cu mențiunea „VOTAT" și data scrutinului. Pe 

celelalte tipuri de acte de identitate se aplică ștampila cu mențiunea „VOTAT”. Timbrul autocolant trebuie 

să asigure aderarea perfectă pe cartea de identitate, astfel încât să nu poată fi detașat fără a se produce 

deteriorarea acesteia. Timbrele autocolante au același format și se imprimă cu litere de aceeași mărime, cu 

aceleași caractere și cu aceeași cerneală, într-un număr mai mare cu 10% decât cel al alegătorilor posesori 

de cărți de identitate și al numărului estimat al alegătorilor care se vor prezenta la vot în secțiile de votare 

din străinătate la ambele tururi de scrutin.  

Prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 25/2019 au fost aprobate modelul, 

dimensiunile, condițiile de tipărire, de gestionare și de utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru 

Președintele României din anul 2019. Confecționarea timbrelor autocolante a fost asigurată de Compania 

Națională ,,Imprimeria Națională" SA. Pentru desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din 

anul 2019 au fost confecționate și repartizate 39.518.533 de timbre autocolante (22.622.105 pentru turul I, 

respectiv 16.896.428 la turul al II-lea), a căror valoare totală s-a ridicat la 140.140,63 lei cu TVA, fiind 

achiziționate la un preț unitar de 0,00298 lei/bucată (respectiv 0,0035462 lei/bucată cu TVA). Plata 

confecționării timbrelor autocolante a fost asigurată de către Autoritatea Electorală Permanentă.   
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Timbrele autocolante au fost predate prefecților, pe bază de proces-verbal. Prefecții, împreună cu 

primarii, au predat, pe bază de proces-verbal, timbrele autocolante președinților birourilor electorale ale 

secțiilor de votare, până cel târziu în preziua alegerilor. 

Timbrele autocolante pentru secțiile de votare organizate în străinătate se predau Ministerului 

Afacerilor Externe, pe bază de proces-verbal. Președintele biroului electoral pentru secțiile de votare din 

străinătate, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe, a predat, pe bază de proces-verbal, timbrele 

autocolante președinților secțiilor de votare din străinătate, cu cel puțin 2 zile înainte de ziua de referință. 

După încheierea votării, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare au predat prefecților, pe bază 

de proces verbal, timbrele autocolante neutilizate. De asemenea, președinții birourilor electorale ale 

secțiilor de votare din străinătate au predat șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, pe bază de 

proces verbal, timbrele autocolante neutilizate. 

Pentru desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2019 au fost confecționate și 

repartizate un număr de 168.732 de ecusoane, a căror valoare totală s-a ridicat la 138.859,42 lei (cu TVA), 

fiind achiziționate la un preț de 0,8229584 lei/bucată (cu TVA).  

Conform art. 3 lit. p) din Hotărârea Guvernului nr. 632/2019, cheltuielile pentru confecționarea 

ecusoanelor membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară se suportă din bugetul de stat, 

prin bugetul Autorității Electorale Permanente. 

Ecusoanele au fost predate de către reprezentanții Autorității Electorale Permanente, pe bază de 

proces-verbal, perfecților, care le-au predat, pe bază de proces-verbal, membrilor birourilor electorale ale 

secțiilor de votare, până cel târziu în preziua alegerilor. 

Potrivit prevederilor art. 3 lit. k) și lit. n) din Hotărârea Guvernului nr. 632/2019, din bugetul de 

stat, prin bugetul Autorității Electorale Permanente, se suportă „cheltuielile pentru elaborarea, editarea și 

difuzarea gratuită de broșuri legislative și ghiduri specifice în materie electorală” și „cheltuielile pentru 

tipărirea ghidurilor și broșurilor destinate birourilor electorale”. 

Regia Autonomă ,,Monitorul Oficial” a asigurat imprimarea broșurilor destinate președinților 

birourilor electorale. Plata pentru tipărirea acestora a fost asigurată din bugetul de stat, prin bugetul 

Autorității Electorale Permanente. Acestea au fost predate de către reprezentanții Autorității, pe bază de 

proces-verbal, în vederea distribuirii, prefecților, care le-au predat, pe bază de proces-verbal, președinților 

birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorilor acestora, până cel târziu în preziua alegerilor. 

Astfel, pentru desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2019 au fost tipărite 

și repartizate 59.949 de broșuri cu titlul „Instrucțiuni și reglementări privind alegerea Președintelui 

României din anul 2019”, dintre care 56.949 de broșuri au fost realizate în limba română, în valoare de 

193.740,50 lei (cu TVA de 5%), fiind achiziționate la un preț de 3,24 lei/bucată (fără TVA), iar 3.000 de 

broșuri în ediția bilingvă română-maghiară, în valoare de 61.500 lei (cu TVA de 5%), fiind achiziționate 

la un preț de 19,5238 lei/bucată fără TVA. 

Prezentăm în tabelele următoare situația centralizată privind materialele achiziționate de către 

Autoritatea Electorală Permanentă la alegerile pentru Președintele României din anul 2019: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lege5.ro/App/Document/gm2deobvhazq/hotararea-nr-632-2019-privind-aprobarea-bugetului-si-a-cheltuielilor-necesare-pentru-pregatirea-organizarea-si-desfasurarea-alegerilor-pentru-presedintele-romaniei-din-anul-2019
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Situația centralizată privind materialele achiziționate de AEP 

la alegerile prezidențiale din anul 2019 

MATERIALE UTILIZATE 
PREŢ UNITAR  

(fără TVA) 

CANTITATE 

(buc/kg) 

VALOARE 

FĂRĂ TVA 

(lei) 

VALOARE 

TVA             

(lei) 

VALOARE 

TOTALĂ (lei) 

HÂRTIE BULETINE DE VOT 2,24 lei/kg 239.531 kg 536.549,44 101.944,39 638.493,83 

BULETINE DE VOT 

PREZIDENȚIALE, din care: 
     

BULETINE DE VOT 

PREZIDENȚIALE TUR 1, din 

care: 

0,08 lei/buc 24.628.693 buc 1.970.295,44 374.356,13 2.344.651,57 

BULETINE DE VOT TIP 1 

PREZIDENȚIALE (ȚARĂ) 
0,08 lei/buc 20.127.586 buc 1.610.206,88 305.939,30 1.916.146,18 

BULETINE DE VOT TIP 2 
PREZIDENȚIALE 

(STRĂINĂTATE) 

0,08 lei/buc 4.501.107 buc 360.088,56 68.416,83 428.505,39 

BULETINE DE VOT 

PREZIDENȚIALE TUR 2, din 

care: 

0,065 lei/buc 24.649.967 buc 1.602.247,86 304.427,09 1.906.674,95 

BULETINE DE VOT TIP 1 

PREZIDENȚIALE (ȚARĂ) 
0,065 lei/buc 20.041.792 buc 1.302.716,48 247.516,13 1.550.232,61 

BULETINE DE VOT TIP 2 
PREZIDENȚIALE 

(STRĂINĂTATE) 

0,065 lei/buc 4.608.175 buc 299.531,38 56.910,96 356.442,34 

BULETINE DE VOT TIP 3 

CORESPONDENȚĂ – TUR 

1+TUR 2 

0,20 lei/buc 71.834 buc 14.366,80 2.729,69 17.096,49 

ŞTAMPILE CU MENŢIUNEA 

„VOTAT”, din care: 
4,20 lei/buc 101.481 buc 426.220,20 80.981,84 507.202,04 

ŞTAMPILE CU MENŢIUNEA 

„VOTAT” ŢARĂ 
4,20 lei/buc 93.741 buc 393.712,20 74.805,32 468.517,52 

ŞTAMPILE CU MENŢIUNEA 
„VOTAT” STRĂINĂTATE 

4,20 lei/buc 7.740 buc 32.508,00 6.176,52 38.684,52 

TIMBRE AUTOCOLANTE, din 

care: 
     

TIMBRE AUTOCOLANTE TUR 

1, din care: 
0,00298 lei/buc 22.622.105 buc 67.413,87 12.808,64 80.222,51 

TIMBRE AUTOCOLANTE TUR 1 

(ȚARĂ) 
0,00298 lei/buc 18.625.061 buc 55.502,68 10.545,51 66.048,19 

TIMBRE AUTOCOLANTE TUR 1 
(STRĂINĂTATE) 

0,00298 lei/buc 3.997.044 buc 11.911,19 2.263,13 14.174,32 

TIMBRE AUTOCOLANTE TUR 

2, din care: 
0,00298 lei/buc 16.896.428 buc 50.351,36 9.566,76 59.918,12 

TIMBRE AUTOCOLANTE TUR 2 
(ȚARĂ) 

0,00298 lei/buc 14.030.168 buc 41.809,90 7.943,88 49.753,78 

TIMBRE AUTOCOLANTE TUR 2 

(STRĂINĂTATE) 
0,00298 lei/buc 2.866.260 buc 8.541,46 1.622,88 10.164,34 

ECUSOANELE MEMBRILOR 

BIROURILOR ELECTORALE 

ALE SECȚIILOR DE VOTARE 

0,69156170 lei/buc 168.732 buc 116.688,59 22.170,83 138.859,42 

MATERIALE DE INSTRUIRE      

„INSTRUCŢIUNI ŞI 

REGLEMENTĂRI PRIVIND 

ALEGEREA PREŞEDINTELUI 

ROMÂNIEI DIN ANUL 2019” ÎN 

LIMBA ROMÂNĂ 

3,24 lei/buc 56.949 buc 184.514,76 9.225,74 193.740,50 

„INSTRUCŢIUNI ŞI 

REGLEMENTĂRI PRIVIND 

ALEGEREA PREŞEDINTELUI 

ROMÂNIEI DIN ANUL 2019” ÎN 

EDIŢIA BILINGVĂ ROMÂNĂ-

MAGHIARĂ 

19,5238 lei/buc 3.000 buc 58.571,43 2.928,57 61.500,00 

 

MATERIALE UTILIZATE LA ALEGERILE PENTRU PREȘEDINTELE 

ROMÂNIEI DIN ANUL 2019 

VALOARE 

FĂRĂ TVA                                         

– lei - 

VALOARE 

TVA                 

– lei - 

VALOARE 

TOTAL             

– lei - 

TOTAL HÂRTIE BULETINE DE VOT 536.549,44 101.944,39 638.493,83 

TOTAL BULETINE DE VOT 3.586.910,10 681.512,91 4.268.423,01 

TOTAL ŞTAMPILE CU MENŢIUNEA „VOTAT” 426.220,20 80.981,84 507.202,04 

TOTAL TIMBRE AUTOCOLANTE 117.765,23 22.375,40 140.140,63 

TOTAL ECUSOANE 116.688,59 22.170,83 138.859,42 

TOTAL MATERIALE DE INSTRUIRE 243.086,19 12.154,31 255.240,50 

TOTAL GENERAL 5.027.219,75 921.139,68 5.948.359,43 
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8. 

RESURSA UMANĂ IMPLICATĂ ÎN PROCESELE ELECTORALE

 

 

 6.317 

Membri-operatori de calculator ai SV din 

străinătate la alegerile prezidențiale 

64.992 

Experți electorali din 

țară 

87 

Decizii privind Corpul 

experților electorali 

70,71% 
Experți electorali din țară 

de sex feminin 

 

 

   

  Capitolul prezintă datele aferente activităților de gestionare a evidențelor, desemnarea și instruirea 

experților electorali și a operatorilor de calculator. Suplimentar, precizăm că, pe parcursul anului 2019, au 

fost întreprinse de către Autoritatea Electorală Permanentă, prin intermediul filialelor și a birourilor 

județene, acțiuni de recontactare a persoanelor aflate în evidențele instituției cu calitatea de expert electoral 

sau operator de calculator. Scopul acestor acțiuni îl reprezintă actualizarea datelor gestionate de Autoritate, 

totalizând 201.500 de comunicări telefonice, prin e-mail, sau prin alte mijloace. 

 

8.1. CORPUL EXPERȚILOR ELECTORALI 

  

  Corpul experților electorali (CEE) reprezintă o evidență permanentă a persoanelor care au vocația 

de a deveni președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și din străinătate sau locțiitori 

ai acestora, înființată, gestionată și actualizată de AEP, în conformitate cu dispozițiile art. 16 din Legea     

nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Autorității Electorale Permanente 

nr. 11/2015 privind aprobarea Metodologiei de admitere în Corpul experților electorali, cu modificările și 

completările ulterioare. 

  În anul 2019 au fost depuse 10.840 de cereri de admitere în Corpul experților electorali din țară. 

Dintre acestea, 17 cereri au fost comunicate structurii centrale la sfârșitul anului 2019 și au rămas a fi 

verificate și analizate în anul 2020, în cazul a 593 de cereri, semnatarul a renunțat înainte de a intra în 

procedura de avizare, iar 522 de cereri de admitere în CEE depuse în anul 2019 au rămas în lucru la nivelul 

structurilor teritoriale ale AEP, netrimise spre analiză structurii de specialitate de la nivel central, fie din 

cauza faptului că persoanele nu au depus toate documentele necesare, fie pentru că nu s-au prezentat sau 

nu s-au programat la sesiunile de examinare. 

 Astfel, au fost prelucrate, verificate și analizate, până la data de 31.12.2019, 9.708 cereri dintre 

care 1.477 pe bază de aviz favorabil și 8.231 pe bază de examen. Dintre acestea, 21 de cereri pe bază de 

aviz favorabil au rămas în lucru la nivelul structurii de specialitate de la nivel central deoarece nu a putut fi 

identificată experiența anterioară conform informațiilor comunicate de persoane în cerere, urmând ca 

acestea să fie contactate și să comunice dovada experienței anterioare, 84 de persoane care au formulat 

cereri de admitere pe bază de aviz favorabil au fost redirecționate pe examen întrucât nu au fost regăsite la 

scrutinele declarate în cerere și nu au putut face dovada experienței anterioare, iar 15 cereri au fost analizate 

și nu au fost finalizate cu emiterea deciziei de admitere (7 dintre acestea au decedat înainte de emiterea 

deciziei de admitere, pentru 4 persoane calitatea de expert electoral a încetat anterior prin retragere, iar 

potrivit prevederilor legale, pentru a fi readmise în CEE, trebuiau să urmeze procedura de admitere pe bază 

de examen, iar 4 persoane au fost excluse anterior din CEE, iar, conform dispozițiilor legale în vigoare, la 

data depunerii cererii nu se încheiase termenul de reînscriere în CEE). Astfel, 1.361 de cereri pe bază de 

aviz favorabil și 8.227 pe bază de examen au fost finalizate cu emiterea deciziei de admitere în CEE.  
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

STRĂINĂTATE

JUDEŢUL ALBA

JUDEŢUL ARAD

JUDEŢUL ARGEŞ

JUDEŢUL BACĂU

JUDEŢUL BIHOR

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

JUDEŢUL BOTOŞANI

JUDEŢUL BRAŞOV

JUDEŢUL BRĂILA

JUDEŢUL BUZĂU

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

JUDEŢUL CLUJ

JUDEŢUL CONSTANŢA

JUDEŢUL COVASNA

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

JUDEŢUL DOLJ

JUDEŢUL GALAŢI

JUDEŢUL GIURGIU

JUDEŢUL GORJ

JUDEŢUL HARGHITA

JUDEŢUL HUNEDOARA

JUDEŢUL IALOMIŢA

JUDEŢUL IAŞI

JUDEŢUL ILFOV

JUDEŢUL MARAMUREŞ

JUDEŢUL MEHEDINŢI

JUDEŢUL MUREŞ

JUDEŢUL NEAMŢ

JUDEŢUL OLT

JUDEŢUL PRAHOVA

JUDEŢUL SATU MARE

JUDEŢUL SĂLAJ

JUDEŢUL SIBIU

JUDEŢUL SUCEAVA

JUDEŢUL TELEORMAN

JUDEŢUL TIMIŞ

JUDEŢUL TULCEA

JUDEŢUL VASLUI

JUDEŢUL VÂLCEA

JUDEŢUL VRANCEA

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

37

29

34

66

53

32

58

70

9

31

8

4

40

20

9

35

67

36

13

64

8

41

16

84

14

35

19

24

41

6

60

9

19

52

45

29

38

12

55

47

26

82

1

191

201

220

267

195

95

214

248

218

175

111

89

284

287

88

225

228

182

135

118

150

175

87

334

131

187

142

148

139

172

402

137

84

201

198

108

260

67

194

168

109

866

Situația cererilor de admitere în Corpul experților electorali prelucrate și 

analizate în anul 2019, în funcție de domiciliu

CERERI DE ADMITERE PE BAZĂ DE AVIZ FAVORABIL CERERI DE ADMITERE PE BAZĂ DE EXAMEN
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  Similar anilor anteriori, principalele dificultăți întâmpinate cu ocazia analizei dosarelor conținând 

solicitări de admitere în Corpul experților electorali au fost generate de: 

 documentele depuse de către solicitanți – lipsa documentelor care să probeze mențiunile din cerere 

(act de studii, dovada reședinței); informații inexacte consemnate în cerere (spre exemplu, nu se 

confirmă participarea la scrutinul/anul declarat, ori calitatea menționată președinte/locțiitor al unui 

birou electoral al unei secții de votare electoral); datele de contact transmise nu s-au confirmat 

atunci când s-a încercat contactarea solicitantului; 

 aplicarea procedurilor adoptate prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11/2015, cu 

modificările și completările ulterioare – încadrarea pe nivele de pregătire a solicitanților a ridicat 

numeroase probleme întrucât condițiile prevăzute de legislația specifică s-au modificat de foarte 

multe ori, fiind adoptate câteva sute de acte normative care reglementează această materie; 

solicitanții au făcut confuzie între studiile care îndreptățesc titularul să exercite o profesie juridică 

și celelalte domenii; au fost depuse documente care probează insuficient/indirect nivelul studiilor 

(adeverințe de absolvire, adeverințe simple, cărți de muncă etc.). 

 

  În urma procesului de verificare și analizare a cererilor de admitere în Corpul experților electorali, 

AEP a emis 13 decizii de admitere în Corpul experților electorali pe bază de aviz favorabil și 20 decizii 

de admitere pe bază de examen27. Conform acestora, au fost admise în CEE 9.588 de persoane, după 

cum urmează: 1.361 de persoane admise pe bază de aviz favorabil și 8.227 de persoane admise pe bază 

de examen. Totodată, în anul 2019 au fost adoptate 47 de decizii de încetare a calității de expert 

electoral28 și 7 decizii de excludere din Corpul experților electorali29. Astfel, situația de ansamblu se 

prezintă astfel: 

Situația deciziilor privind Corpul experților electorali emise în anul 2019 

Obiectul deciziilor 
Nr. 

decizii 
Nr. persoane vizate 

Decizii de admitere în Corp pe bază de aviz 

favorabil 
13 1.361 de persoane admise pe bază de aviz favorabil 

Decizii de admitere în Corp pe bază de examen 20 
8.227 de persoane admise în urma promovării 

examenului pentru admiterea în CEE 

Decizii de încetare a calității de membru în Corp în 

urma retragerii 
8 2.910 de persoane retrase 

Decizii de încetare a calității de membru în Corp în 

urma decesului 
17 113 de persoane decedate 

Decizii de încetare a calității de membru în Corp în 

urma neîndeplinirii oricăreia dintre condițiile 

prevăzute de art. 16 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 

22 
795 de persoane care nu mai îndeplinesc condițiile 

legale pentru a deține calitatea de expert electoral 

Decizii de excludere din Corpul experților electorali 7 166 de persoane au fost excluse din CEE 

 

  La sfârșitul anului 2019, erau înscrise în CEE 64.922 de persoane. Conform tabelului de mai jos,  

raportat la nivelul studiilor acestora, cea mai mare pondere o au experții electorali cu studii universitare de 

licență în alte domenii 51,81%, urmată de cei cu învățământ general obligatoriu 27,64%, și de cei cu studii 

universitare de licență în domeniul științelor juridice 20,55%. Totodată, cea mai mare pondere o au experții 

electorali cu vârsta cuprinsă între 45 și 54 de ani (32,90%), urmată de cei între 35 și 44 de ani (27,19%), 

cei între 55 și 64 de ani (17,31%), și cei între 18 și 34 de ani (16,77%). 

 
27 Deciziile privind admiterea în Corpul experților electorali sunt afișate, potrivit art. 16 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, pe site-ul AEP, la rubrica Corpul Experților Electorali (http://www.roaep.ro/logistica/management-

electoral/corpul-expertilor-electorali/). 
28 Conform art. 2¹ alin. (1) din Hotărârea AEP nr. 11/2015, cu modificările și completările ulterioare, încetarea calității de expert 

are loc în următoarele cazuri: a) deces; b) neîndeplinirea oricăreia dintre condițiile prevăzute de art. 16 alin. (1) din Legea                   

nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare; c) retragerea din Corpul experților electorali. 
29 Conform art. 16 alin. (9) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la finele anului 2019,  

excluderea din corpul experților electorali se realizează în cazul săvârșirii de contravenții privind alegerile sau referendumurile. 
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Situația persoanelor admise în Corpul experților electorali la sfârșitul anului 2019, în funcție de vârstă și 

nivelul studiilor 

Vârstă 
Învățământ general 

obligatoriu 

Studii licență 

juridice 

Studii licență-alte 

domenii 
Total 

Între 18 și 24 ani 1.089 87 252 1.428 

Între 25 și 34 ani 1.996 2.097 5.378 9.471 

Între 35 și 44 ani 2.993 4.884 9.795 17.672 

Între 45 și 54 ani 5.590 4.272 11.520 21.382 

Între 55 și 64 ani 4.224 1.593 5.430 11.247 

Între 65 și 74 ani 1.974 398 1.193 3.565 

Peste 75 ani 99 25 103 227 

Total 17.965 13.356 33.671 64.992 

 

Perspectiva de ansamblu a structurii CEE la finele anului 2019 este prezentată în tabelul următor: 

Situația persoanelor admise în Corpul experților electorali la finele anului 2019 în funcție de vârstă, mediu 

urban/rural (în funcție de opțiunea de desemnare), sex și nivelul studiilor 

Vârstă /Mediu 

urban/rural 

Feminin 

Feminin 

Total 

Masculin 

Masculin 

Total 
Total Învățământ 

general 

obligatoriu 

Studii 

licență 

juridice 

Studii 

licență-

alte 

domenii 

Învățământ 

general 

obligatoriu 

Studii 

licență 

juridice 

Studii 

licență-

alte 

domenii 

Între 18 și 24 

ani 
732 60 193 985 357 27 59 443 1.428 

Rural 465 26 129 620 167 7 36 210 830 

Urban 267 34 64 365 190 20 23 233 598 

Între 25 și 34 

ani 
1.322 1.526 3.987 6.835 674 571 1.391 2.636 9.471 

Rural 889 487 2.225 3.601 397 182 701 1.280 4.881 

Urban 433 1.039 1.762 3.234 277 389 690 1.356 4.590 

Între 35 și 44 

ani 
2.244 3.463 7.465 13.172 749 1.421 2.330 4.500 17.672 

Rural 1.616 777 3.400 5.793 469 382 935 1.786 7.579 

Urban 628 2.686 4.065 7.379 280 1.039 1.395 2.714 10.093 

Între 45 și 54 

ani 
3.946 2.943 9.118 16.007 1.644 1.329 2.402 5.375 21.382 

Rural 2.846 790 4.403 8.039 1.198 389 1.071 2.658 10.697 

Străinătate     1   1 1 

Urban 1.100 2.153 4.715 7.968 445 940 1.331 2.716 10.684 

Între 55 și 64 

ani 
2.827 822 3.705 7.354 1.397 771 1.725 3.893 11.247 

Rural 1.815 232 1.623 3.670 892 262 738 1.892 5.562 

Urban 1.012 590 2.082 3.684 505 509 987 2.001 5.685 

Între 65 și 74 

ani 
1.048 93 418 1.559 926 305 775 2.006 3.565 

Rural 598 17 163 778 519 88 338 945 1.723 

Urban 450 76 255 781 407 217 437 1.061 1.842 

Peste 75 ani 29 2 11 42 70 23 92 185 227 

Rural 7  3 10 38 3 35 76 86 

Străinătate     1   1 1 

Urban 22 2 8 32 31 20 57 108 140 

Total 12.148 8.909 24.897 45.954 5.817 4.447 8.774 19.038 64.992 

 

Se observă că 70,71% dintre experții electorali sunt persoane de sex feminin și că 51,75% au 

domiciliul în mediul urban. 
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 La procedura de desemnare a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare 

organizate pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European și referendumul 

național din anul 2019 și a locțiitorilor acestora, au participat 58.047 de persoane admise în CEE, 

reprezentând numărul total de persoane admise în Corpul experților electorali care nu au depus cerere de 

suspendare pentru acest scrutin.  

Dintre acestea, 70,42% sunt persoane de sex feminin (40.874 de persoane) și 29,58% sunt persoane 

de sex masculin (17.173 de persoane). Cea mai mare pondere o au persoanele de sex feminin care au optat 

să fie desemnate în mediul rural, și anume 37,71% din totalul experților electorali participanți la procedura 

de desemnare, urmate de cele care au optat să fie desemnate în mediul urban 32,70%. Raportat la mediul 

din care provin, cea mai mare pondere este reprezentată de persoanele care au optat să fie desemnate în 

mediul rural (52,54)%. Din punct de vedere al vârstei, cea mai mare pondere o au cei cu vârsta cuprinsă 

între 45 și 54 de ani (33,52%) și cei între 35 și 44 de ani (26,51%), urmată de cei cu vârsta cuprinsă între 

55 și 64 de ani (18,16%) și cei între 25 și 34 de ani (13,58%). În ceea ce privește nivelul studiilor, cea mai 

mare pondere o au experții electorali cu studii universitare de licență în alte domenii (51,21% - 29.731 de 

persoane), urmată de cei cu învățământ general obligatoriu (29,13% - 16.910 persoane) și de cei cu studii 

universitare de licență în domeniul științelor juridice (19,65% - 29.731 de persoane). Situația de ansamblu 

se prezintă astfel: 

Situația persoanelor admise în Corpul experților electorali participante la procedura de desemnare la 

alegerile și referendumul din 26 mai 2019, în funcție de vârstă, mediu urban/rural (în funcție de opțiunea 

de desemnare), sex și nivelul studiilor 

Vârstă 

/Mediu 

Feminin 
Feminin 

Total 

Masculin 
Masculin 

Total 
Total Învățământ 

general 

obligatoriu 

Studii 

licență 

juridice 

Studii 

licență-alte 

domenii 

Învățământ 

general 

obligatoriu 

Studii 

licență 

juridice 

Studii 

licență-alte 

domenii 

Între 18 

și 24 ani 
607 25 113 745 309 13 31 353 1.098 

Rural 389 14 80 483 141 3 19 163 646 

Urban 218 11 33 262 168 10 12 190 452 

Între 25 

și 34 ani 
1.180 1.199 3.257 5.636 624 461 1.163 2.248 7.884 

Rural 832 440 1.997 3.269 375 152 646 1.173 4.442 

Urban 348 759 1.260 2.367 249 309 517 1.075 3.442 

Între 35 

și 44 ani 
2.092 2.890 6.480 11.462 694 1.227 2.005 3.926 15.388 

Rural 1.575 787 3.310 5.672 456 371 872 1.699 7.371 

Urban 517 2.103 3.170 5.790 238 856 1.133 2.227 8.017 

Între 45 

și 54 ani 
3.764 2.597 8.239 14.600 1.564 1.167 2.128 4.859 19.459 

Rural 2.819 823 4.332 7.974 1.171 375 1.030 2.576 10.550 

Urban 945 1.774 3.907 6.626 393 792 1.098 2.283 8.909 

Între 55 

și 64 ani 
2.690 732 3.461 6.883 1.357 692 1.612 3.661 10.544 

Rural 1.805 240 1.647 3.692 908 264 763 1.935 5.627 

Urban 885 492 1.814 3.191 449 428 849 1.726 4.917 

Între 65 

și 74 ani 
1.017 86 404 1.507 915 292 739 1.946 3.453 

Rural 605 17 167 789 538 96 353 987 1.776 

Urban 412 69 237 718 377 196 386 959 1.677 

Peste 75 

ani 
29 2 10 41 68 23 89 180 221 

Rural 8  3 11 35 3 36 74 85 

Urban 21 2 7 30 33 20 53 106 136 

Total 11.379 7.531 21.964 40.874 5.531 3.875 7.767 17.173 58.047 

 

Potrivit art. 8 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019 şi art. 15 alin. (2) din 

Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în data de 12 mai 2019 a avut loc desemnarea 

președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și a locțiitorilor acestora, prin tragere la 
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sorți. Astfel, au exercitat efectiv funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare, respectiv de 

locțiitor al acestuia la alegerea membrilor din România în Parlamentul European și referendumul național 

din anul 2019, un total de 37.458 de persoane. În ziua alegerilor, într-o secție de votare nu s-a prezentat 

președintele secției de votare, iar în alta locțiitorul. În ceea ce privește nivelul studiilor, cea mai mare 

pondere o au persoanele cu studii de licență în alte domenii (56,20%), urmată de cei cu studii de licență în 

domeniul științelor juridice (24,35%) și de cei cu învățământ general obligatoriu (19,45%). Următorul tabel 

prezintă datele privind președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora la 

alegerile din 26.05.2019: 

Situația privind președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora,   

în funcție de județ și nivelul studiilor la alegerile și referendumul din 26 mai 2019 

Județ 

Locţiitor preşedinte 
Locţiitor 

preşedinte 

Total 

Preşedinte 

Preşedinte 

Total 
Total Învățământ 

general 

obligatoriu 

Studii 

licență 

juridice 

Studii 

licența-alte 

domenii 

Învățământ 

general 

obligatoriu 

Studii 

licență 

juridice 

Studii 

licență-alte 

domenii 

ALBA 124 41 275 440 15 233 192 440 880 

ARAD 70 5 362 437 14 185 238 437 874 

ARGEŞ 145 65 310 520 45 220 255 520 1.040 

BACĂU 252 10 373 635 41 256 338 635 1.270 

BIHOR 169 29 455 653 24 271 358 653 1.306 

BISTRIŢA-

NĂSĂUD 
114 18 181 313 11 118 184 313 626 

BOTOŞANI 162 64 199 425 39 158 228 425 850 

BRAŞOV 92 19 343 454 28 220 206 454 908 

BRĂILA 64 4 212 280 7 152 121 280 560 

BUCUREŞTI 585 1 683 1.269 155 334 780 1.269 2.538 

BUZĂU 164 81 181 426 25 175 226 426 852 

CARAŞ-

SEVERIN 
95 12 258 365 26 172 167 365 730 

CĂLĂRAŞI 80 49 106 235 6 109 120 235 470 

CLUJ 224 2 438 664 57 193 414 664 1.328 

CONSTANŢA 277 3 276 556 44 150 362 556 1.112 

COVASNA 83  131 214 8 93 113 214 428 

DÂMBOVIŢA 102 84 247 433 27 210 196 433 866 

DOLJ 126 183 222 531 41 322 168 531 1.062 

GALAŢI 96 14 326 436 23 246 167 436 872 

GIURGIU 112  133 245 35 93 117 245 490 

GORJ 14 133 185 332 5 253 74 332 664 

HARGHITA 122 8 160 290 20 88 182 290 580 

HUNEDOARA 106 53 365 524 20 263 241 524 1.048 

IALOMIŢA 68 48 104 220 9 113 98 220 440 

IAŞI 239 3 504 746 40 281 425 746 1.492 

ILFOV 136 2 120 258 45 82 131 258 516 

MARAMUREŞ 103 4 330 437 8 151 278 437 874 

MEHEDINŢI 129 67 94 290 44 128 118 290 580 

MUREŞ 269 5 294 568 42 199 327 568 1.136 

NEAMŢ 152 61 275 488 32 211 245 488 976 

OLT 140 81 159 380 35 184 161 380 760 

PRAHOVA 176 5 442 623 22 237 364 623 1.246 

SATU MARE 104 1 232 337 16 147 174 337 674 

SĂLAJ 98 2 212 312 13 81 218 312 624 

SIBIU 89 2 282 373 12 147 214 373 746 

SUCEAVA 161 19 380 560 40 219 301 560 1.120 

TELEORMAN 127 51 156 334 26 175 133 334 668 

TIMIŞ 140 3 455 598 30 233 335 598 1.196 

TULCEA 80 30 94 204 13 98 93 204 408 

VASLUI 238 29 269 536 36 172 328 536 1.072 

VÂLCEA 126 95 209 430 14 221 195 430 860 

VRANCEA 123 1 234 358 17 139 202 358 716 

Total 6.076 1.387 11.266 18.729 1.210 7.732 9.787 18.729 37.458 
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Din totalul de 37.458 de persoane care au îndeplinit funcția de președinte al unui birou electoral al 

unei secții de votare, respectiv de locțiitor al acestuia, la alegerile din data de 26 mai 2019, cea mai mare 

pondere o au persoanele cu vârsta între 35 și 54 de ani (62,44%), urmate de cele cu vârsta între 55 și 64 de 

ani (17,63%), cele cu vârsta între 18 și 34 de ani (14,18%), și de cele cu peste 65 de ani (5,76%). 

Situația privind președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora, în funcție 

de județ și vârstă la alegerile și referendumul din 26 mai 2019 

Județ 
Între 18 

și 24 ani 

Între 25 

și 34 ani 

Între 35 

și 44 ani 

Între 45 

și 54 ani 

Între 55 

și 64 ani 

Între 65 

și 74 ani 

Peste 75 

ani 
Total 

ALBA 11 127 277 303 129 31 2 880 

Locţiitor 

preşedinte 
9 52 135 160 69 14 1 440 

Preşedinte 2 75 142 143 60 17 1 440 

ARAD 16 145 241 308 129 34 1 874 

Locţiitor 

preşedinte 
13 67 114 156 66 20 1 437 

Preşedinte 3 78 127 152 63 14  437 

ARGEŞ 5 110 294 377 188 60 6 1.040 

Locţiitor 

preşedinte 
5 46 137 178 113 39 2 520 

Preşedinte  64 157 199 75 21 4 520 

BACĂU 16 164 330 469 213 72 6 1.270 

Locţiitor 
preşedinte 

11 85 139 253 106 37 4 635 

Preşedinte 5 79 191 216 107 35 2 635 

BIHOR 15 242 426 384 176 62 1 1.306 

Locţiitor 
preşedinte 

10 113 199 204 93 34  653 

Preşedinte 5 129 227 180 83 28 1 653 

BISTRIŢA-

NĂSĂUD 
5 91 147 239 104 38 2 626 

Locţiitor 
preşedinte 

4 42 65 127 57 18  313 

Preşedinte 1 49 82 112 47 20 2 313 

BOTOŞANI 13 98 169 342 190 37 1 850 

Locţiitor 
preşedinte 

10 43 84 160 99 29  425 

Preşedinte 3 55 85 182 91 8 1 425 

BRAŞOV 7 103 284 319 147 45 3 908 

Locţiitor 
preşedinte 

3 48 126 171 75 30 1 454 

Preşedinte 4 55 158 148 72 15 2 454 

BRĂILA 2 55 161 216 102 24  560 

Locţiitor 

preşedinte 
1 31 73 107 57 11  280 

Preşedinte 1 24 88 109 45 13  280 

BUCUREŞTI 128 385 582 720 442 259 22 2.538 

Locţiitor 

preşedinte 
98 174 260 339 229 153 16 1.269 

Preşedinte 30 211 322 381 213 106 6 1.269 

BUZĂU 11 85 204 359 142 49 2 852 

Locţiitor 

preşedinte 
8 43 96 164 87 26 2 426 

Preşedinte 3 42 108 195 55 23  426 

CARAŞ-

SEVERIN 
7 106 196 222 154 43 2 730 

Locţiitor 

preşedinte 
5 59 95 104 78 22 2 365 

Preşedinte 2 47 101 118 76 21  365 

CĂLĂRAŞI 3 49 121 200 82 14 1 470 

Locţiitor 

preşedinte 
2 25 56 102 40 10  235 

Preşedinte 1 24 65 98 42 4 1 235 

CLUJ 13 172 357 461 252 69 4 1.328 

Locţiitor 

preşedinte 
12 78 169 223 134 45 3 664 

Preşedinte 1 94 188 238 118 24 1 664 

CONSTANŢA 21 147 279 365 203 87 10 1.112 

Locţiitor 

preşedinte 
10 73 132 171 108 59 3 556 

Preşedinte 11 74 147 194 95 28 7 556 

COVASNA 2 41 134 153 78 19 1 428 

Locţiitor 

preşedinte 
1 16 62 74 45 15 1 214 

Preşedinte 1 25 72 79 33 4  214 
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DÂMBOVIŢA 15 132 306 272 109 32  866 

Locţiitor 

preşedinte 
9 61 153 135 58 17  433 

Preşedinte 6 71 153 137 51 15  433 

DOLJ 6 159 347 304 180 62 4 1.062 

Locţiitor 

preşedinte 
4 79 166 146 103 30 3 531 

Preşedinte 2 80 181 158 77 32 1 531 

GALAŢI 10 98 240 352 143 24 5 872 

Locţiitor 
preşedinte 

7 49 105 180 75 17 3 436 

Preşedinte 3 49 135 172 68 7 2 436 

GIURGIU 13 64 83 196 106 28  490 

Locţiitor 
preşedinte 

8 29 37 103 51 17  245 

Preşedinte 5 35 46 93 55 11  245 

GORJ 4 99 245 200 93 21 2 664 

Locţiitor 
preşedinte 

4 50 116 107 46 8 1 332 

Preşedinte  49 129 93 47 13 1 332 

HARGHITA 4 78 144 214 119 20 1 580 

Locţiitor 

preşedinte 
4 32 67 109 66 12  290 

Preşedinte  46 77 105 53 8 1 290 

HUNEDOARA 7 147 319 347 186 42  1.048 

Locţiitor 

preşedinte 
5 69 152 166 103 29  524 

Preşedinte 2 78 167 181 83 13  524 

IALOMIŢA 3 49 92 198 85 13  440 

Locţiitor 

preşedinte 
2 24 48 97 39 10  220 

Preşedinte 1 25 44 101 46 3  220 

IAŞI 14 193 410 541 273 59 2 1.492 

Locţiitor 

preşedinte 
13 74 195 267 160 37  746 

Preşedinte 1 119 215 274 113 22 2 746 

ILFOV 18 88 159 178 55 15 3 516 

Locţiitor 

preşedinte 
11 47 69 92 31 6 2 258 

Preşedinte 7 41 90 86 24 9 1 258 

MARAMUREŞ 3 121 235 285 180 48 2 874 

Locţiitor 

preşedinte 
2 56 103 142 105 28 1 437 

Preşedinte 1 65 132 143 75 20 1 437 

MEHEDINŢI 2 71 150 204 103 47 3 580 

Locţiitor 

preşedinte 
1 32 70 99 59 27 2 290 

Preşedinte 1 39 80 105 44 20 1 290 

MUREŞ 13 109 307 421 209 75 2 1.136 

Locţiitor 

preşedinte 
10 58 122 204 123 50 1 568 

Preşedinte 3 51 185 217 86 25 1 568 

NEAMŢ 10 107 215 385 207 51 1 976 

Locţiitor 

preşedinte 
3 46 105 194 111 28 1 488 

Preşedinte 7 61 110 191 96 23  488 

OLT 6 85 209 265 134 58 3 760 

Locţiitor 
preşedinte 

4 47 99 135 56 37 2 380 

Preşedinte 2 38 110 130 78 21 1 380 

PRAHOVA 31 132 334 483 215 49 2 1.246 

Locţiitor 
preşedinte 

26 74 151 219 125 27 1 623 

Preşedinte 5 58 183 264 90 22 1 623 

SATU MARE 4 85 201 215 138 29 2 674 

Locţiitor 

preşedinte 
3 39 93 104 72 24 2 337 

Preşedinte 1 46 108 111 66 5  337 

SĂLAJ 3 76 196 229 91 27 2 624 

Locţiitor 

preşedinte 
2 40 96 114 43 15 2 312 

Preşedinte 1 36 100 115 48 12  312 

SIBIU 7 84 216 254 157 28  746 

Locţiitor 

preşedinte 
6 40 96 136 82 13  373 

Preşedinte 1 44 120 118 75 15  373 
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SUCEAVA 4 138 283 417 227 49 2 1.120 

Locţiitor 

preşedinte 
1 62 127 206 131 32 1 560 

Preşedinte 3 76 156 211 96 17 1 560 

TELEORMAN 7 69 183 245 109 50 5 668 

Locţiitor 

preşedinte 
5 38 93 106 58 32 2 334 

Preşedinte 2 31 90 139 51 18 3 334 

TIMIŞ 22 186 344 371 190 76 7 1.196 

Locţiitor 
preşedinte 

12 91 144 194 111 40 6 598 

Preşedinte 10 95 200 177 79 36 1 598 

TULCEA 2 40 102 150 87 27  408 

Locţiitor 
preşedinte 

2 13 45 74 54 16  204 

Preşedinte  27 57 76 33 11  204 

VASLUI 7 121 244 438 206 54 2 1.072 

Locţiitor 
preşedinte 

6 56 116 214 113 30 1 536 

Preşedinte 1 65 128 224 93 24 1 536 

VÂLCEA 3 95 264 291 136 63 8 860 

Locţiitor 

preşedinte 
3 34 127 152 70 38 6 430 

Preşedinte  61 137 139 66 25 2 430 

VRANCEA 6 66 181 284 135 42 2 716 

Locţiitor 

preşedinte 
5 29 88 135 73 27 1 358 

Preşedinte 1 37 93 149 62 15 1 358 

Total 499 4.812 10.211 13.176 6.604 2.032 124 37.458 

 O perspectivă de ansamblu a persoanelor care au exercitat efectiv funcția de președinte al unui 

birou electoral al unei secții de votare, respectiv de locțiitor al acestuia, la scrutinele din 26 mai 2019 este 

prezentată în tabelul de mai jos: 

Situația persoanelor care au exercitat funcția de președinte al unui birou electoral al unei secții de votare, 

respectiv de locțiitor al acestuia la alegerile și referendumul din 26 mai 2019, în funcție de vârstă, mediu 

urban/rural (în funcție de opțiunea de desemnare), sex și nivelul studiilor 

Vârstă/ 

Mediu 

Învățământ general 

obligatoriu 
Învățământ 

general 

obligatoriu 

Total 

Studii licență juridice Studii 

licență 

juridice 

Total 

Studii licență-alte 

domenii 

Studii 

licență-

alte 

domenii 

Total 

Total  
Feminin Masculin Feminin Masculin Feminin Masculin 

Între 18 

și 24 ani 
250 110 360 22 12 34 82 23 105 499 

Rural 169 51 220 12 3 15 63 13 76 311 

Urban 81 59 140 10 9 19 19 10 29 188 

Între 25 

și 34 ani 
450 242 692 868 321 1.189 2.186 745 2.931 4.812 

Rural 360 163 523 350 131 481 1.490 460 1.950 2.954 

Urban 90 79 169 518 190 708 696 285 981 1.858 

Între 35 

și 44 ani 
932 282 1.214 2.224 929 3.153 4.515 1.329 5.844 10.211 

Rural 791 216 1.007 671 322 993 2.646 664 3.310 5.310 

Urban 141 66 207 1.553 607 2.160 1.869 665 2.534 4.901 

Între 45 

și 54 ani 
1.727 686 2.413 2.188 994 3.182 6.071 1.510 7.581 13.176 

Rural 1.424 579 2.003 755 348 1.103 3.580 832 4.412 7.518 

Urban 303 107 410 1.433 646 2.079 2.491 678 3.169 5.658 

Între 55 

și 64 ani 
1.140 571 1.711 619 597 1.216 2.531 1.146 3.677 6.604 

Rural 889 444 1.333 214 245 459 1.377 621 1.998 3.790 

Urban 251 127 378 405 352 757 1.154 525 1.679 2.814 

Între 65 

și 74 ani 
462 395 857 72 255 327 290 558 848 2.032 

Rural 316 287 603 16 90 106 131 291 422 1.131 

Urban 146 108 254 56 165 221 159 267 426 901 

Peste 75 

ani 
15 24 39 1 17 18 9 58 67 124 

Rural 6 19 25  1 1 3 25 28 54 

Urban 9 5 14 1 16 17 6 33 39 70 

Total 4.976 2.310 7.286 5.994 3.125 9.119 15.684 5.369 21.053 37.458 
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La procedura de desemnare a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare 

organizate pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, respectiv a locțiitorilor acestora, 

au participat 58.829 de persoane admise în CEE, reprezentând numărul total de persoane admise în CEE 

care nu au depus cerere de suspendare pentru alegerile prezidențiale. Dintre acestea, 70,49% sunt persoane 

de sex feminin (41.470 de persoane) și 29,51% sunt persoane de sex masculin (17.359 de persoane). Cea 

mai mare pondere o au persoanele de sex feminin care au optat să fie desemnate în mediul rural, și anume 

de 42,98% din totalul experților electorali participanți la procedura de desemnare, urmate de cele care au 

optat să fie desemnate în mediul urban, reprezentând 27,52%. Din punct de vedere al mediului din care 

provin, cea mai mare pondere o au persoanele care au optat să fie desemnate în mediul rural, și anume, de 

59,93%. De asemenea, cea mai mare pondere o au cei cu vârsta cuprinsă între 45 și 54 de ani (33,44%) și 

cei cu vârsta între 35 și 44 de ani (26,77%), urmată de cei cu vârsta cuprinsă între 55 și 64 de ani (17,79%) 

și cei cu vârsta între 25 și 34 de ani (13,71%). În ceea ce privește nivelul de studii, cea mai mare pondere o 

au experții cu studii universitare de licență în alte domenii 52,02%, urmată de cei cu învățământ general 

obligatoriu 28,29% și de cei cu studii universitare de licență în domeniul științelor juridice 19,69%. Situația 

de ansamblu este prezentată în tabelul următor: 

Situația persoanelor admise în Corpul experților electorali participante la procedura de desemnare la 

alegerile prezidențiale din anul 2019, în funcție de vârstă, mediu urban/rural (în funcție de opțiunea de 

desemnare), sex și nivelul studiilor 

Vârstă 

/Mediu 

Feminin 

Feminin 

Total 

Masculin 

Masculin 

Total 
Total Învățământ 

general 

obligatoriu 

Studii 

licență 

juridice 

Studii 

licență-

alte 

domenii 

Învățământ 

general 

obligatoriu 

Studii 

licență 

juridice 

Studii licență-

alte domenii 

Între 18 și 

24 ani 
655 55 179 889 322 26 54 402 1.291 

Rural 456 30 131 617 160 10 36 206 823 

Urban 199 25 48 272 162 16 18 196 468 

Între 25 și 

34 ani 
1.157 1.226 3.375 5.758 593 484 1.230 2.307 8.065 

Rural 871 530 2.257 3.658 369 208 747 1.324 4.982 

Urban 286 696 1.118 2.100 224 276 483 983 3.083 

Între 35 și 

44 ani 
2.088 2.957 6.707 11.752 688 1.210 2.097 3.995 15.747 

Rural 1691 1.071 3.933 6.695 485 459 1.069 2.013 8.708 

Urban 397 1.886 2.774 5.057 203 751 1.028 1.982 7.039 

Între 45 și 

54 ani 
3.676 2.594 8.468 14.738 1.538 1.186 2.212 4.936 19.674 

Rural 2.955 1.059 5.214 9.228 1.257 503 1.251 3.011 12.239 

Urban 721 1.535 3.254 5.510 281 683 961 1.925 7.435 

Între 55 și 

64 ani 
2.639 741 3.454 6.834 1.321 704 1.604 3.629 10.463 

Rural 1.963 299 1.969 4.231 984 331 907 2.222 6.453 

Urban 676 442 1.485 2.603 337 373 697 1.407 4.010 

Între 65 și 

74 ani 
984 91 389 1.464 886 289 739 1.914 3.378 

Rural 640 27 177 844 602 109 408 1.119 1.963 

Urban 344 64 212 620 284 180 331 795 1.415 

Peste 75 

ani 
25 1 9 35 68 20 88 176 211 

Rural 8  2 10 38 3 35 76 86 

Urban 17 1 7 25 30 17 53 100 125 

Total 11.224 7.665 22.581 41.470 5.416 3.919 8.024 17.359 58.829 

 

În conformitate cu art. 21 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, coroborat cu art. 15 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările 

ulterioare, birourile judeţene aflate în coordonarea filialelor au efectuat tragerea la sorţi în vederea 

desemnării preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi a locţiitorilor acestora. 37.483 
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de persoane au exercitat efectiv funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare, respectiv 

locțiitor al acestuia la turul I al alegerilor pentru Președintele României din anul 2019. Raportat la 

nivelul de studii al acestora, cea mai mare pondere o au persoanele cu studii de licență în alte domenii 

(56,27%), urmată de cele cu studii de licență în domeniul științelor juridice (26,33%), și de cele cu 

învățământ general obligatoriu (17,4%). 

Situația privind președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora în funcție de 

județ și nivelul studiilor (turul I al alegerilor prezidențiale) 

Județ 

Locţiitor preşedinte 
Locţiitor 

preşedinte 

Total 

Preşedinte 

Preşedinte 

Total 
Total Învățământ 

general 

obligatoriu 

Studii 

licență 

juridice 

Studii 

licența-

alte 

domenii 

Învățământ 

general 

obligatoriu 

Studii 

licență 

juridice 

Studii 

licență-

alte 

domenii 

ALBA 101 61 276 438 22 238 179 439 877 

ARAD 76 10 351 437 14 192 231 437 874 

ARGEŞ 119 83 318 520 33 242 245 520 1.040 

BACĂU 212 36 387 635 85 269 281 635 1.270 

BIHOR 167 54 432 653 12 265 376 653 1.306 

BISTRIŢA-

NĂSĂUD 
98 33 182 313 9 126 178 313 626 

BOTOŞANI 138 72 217 427 23 169 235 427 854 

BRAŞOV 75 38 342 455 16 237 202 455 910 

BRĂILA 53 14 213 280 10 172 98 280 560 

BUCUREŞTI 488 1 786 1.275 155 358 762 1.275 2.550 

BUZĂU 142 86 198 426 30 190 206 426 852 

CARAŞ-
SEVERIN 

81 28 256 365 21 186 158 365 730 

CĂLĂRAŞI 73 53 109 235 8 111 116 235 470 

CLUJ 198 2 464 664 47 202 415 664 1.328 

CONSTANŢA 170 3 383 556 76 160 320 556 1.112 

COVASNA 64  150 214 6 107 101 214 428 

DÂMBOVIŢA 93 84 256 433 24 220 187 431 864 

DOLJ 127 186 218 531 39 329 163 531 1.062 

GALAŢI 71 42 323 436 37 245 154 436 872 

GIURGIU 102  143 245 22 106 117 245 490 

GORJ 8 139 184 331 4 260 67 331 662 

HARGHITA 116 9 165 290 12 94 184 290 580 

HUNEDOARA 81 61 382 524 23 268 232 523 1.047 

IALOMIŢA 57 49 114 220 10 116 94 220 440 

IAŞI 216 10 522 748 36 317 390 743 1.491 

ILFOV 114 2 143 259 40 91 128 259 518 

MARAMUREŞ 83 5 350 438 6 171 261 438 876 

MEHEDINŢI 121 69 100 290 45 130 115 290 580 

MUREŞ 260 3 305 568 30 221 317 568 1.136 

NEAMŢ 150 67 273 490 29 234 227 490 980 

OLT 123 80 177 380 33 189 158 380 760 

PRAHOVA 143 6 474 623 29 256 338 623 1.246 

SATU MARE 102 1 234 337 20 140 177 337 674 

SĂLAJ 88 3 221 312 10 90 212 312 624 

SIBIU 73 3 300 376 4 179 192 375 751 

SUCEAVA 134 33 392 559 48 235 274 557 1.116 

TELEORMAN 115 53 166 334 30 182 122 334 668 

TIMIŞ 129 4 466 599 31 278 290 599 1.198 

TULCEA 69 44 91 204 20 101 83 204 408 

VASLUI 208 31 297 536 51 169 316 536 1.072 

VÂLCEA 128 96 209 433 27 216 190 433 866 

VRANCEA 106 3 248 357 24 150 184 358 715 

Total 5.272 1.657 11.817 18.746 1.251 8.211 9.275 18.737 37.483 

 

Din totalul de 37.483 de persoane care au îndeplinit funcția de președinte al biroului electoral al 

secției de votare, respectiv de locțiitor al acestuia la turul I, cea mai mare pondere o reprezintă persoanele 

cu vârsta între 35 și 54 de ani (62,79%), urmate de cele cu vârsta între 55 și 64 de ani (16,91%), cele cu 

vârsta între 18 și 34 de ani (15,05%) și de cele cu peste 65 de ani (5,25%). 
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Situația privind președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora în funcție de 

județ și vârstă (turul I al alegerilor prezidențiale) 

Județ 
Între 18 

și 24 ani 

Între 25 

și 34 ani 

Între 35 

și 44 ani 

Între 45 

și 54 ani 

Între 55 

și 64 ani 

Între 65 

și 74 ani 

Peste 75 

ani 
Total 

ALBA 11 146 285 280 124 29 2 877 

Locţiitor 
preşedinte 

6 74 131 146 69 12   438 

Preşedinte 5 72 154 134 55 17 2 439 

ARAD 20 145 249 315 111 33 1 874 

Locţiitor 
preşedinte 

13 65 119 159 58 22 1 437 

Preşedinte 7 80 130 156 53 11   437 

ARGEŞ 8 119 294 382 176 55 6 1.040 

Locţiitor 
preşedinte 

4 59 143 189 90 33 2 520 

Preşedinte 4 60 151 193 86 22 4 520 

BACĂU 18 162 321 486 207 72 4 1.270 

Locţiitor 

preşedinte 
11 77 149 252 103 39 4 635 

Preşedinte 7 85 172 234 104 33   635 

BIHOR 17 251 424 392 175 47   1.306 

Locţiitor 

preşedinte 
10 120 195 208 96 24   653 

Preşedinte 7 131 229 184 79 23   653 

BISTRIŢA-

NĂSĂUD 
6 92 157 228 104 37 2 626 

Locţiitor 

preşedinte 
5 47 68 114 58 20 1 313 

Preşedinte 1 45 89 114 46 17 1 313 

BOTOŞANI 21 117 180 332 170 34   854 

Locţiitor 

preşedinte 
11 50 84 168 91 23   427 

Preşedinte 10 67 96 164 79 11   427 

BRAŞOV 1 103 299 313 149 43 2 910 

Locţiitor 

preşedinte 
1 47 135 163 84 24 1 455 

Preşedinte   56 164 150 65 19 1 455 

BRĂILA 12 55 168 210 90 25   560 

Locţiitor 

preşedinte 
6 28 80 106 49 11   280 

Preşedinte 6 27 88 104 41 14   280 

BUCUREŞTI 103 392 607 750 432 247 19 2.550 

Locţiitor 

preşedinte 
76 193 275 371 214 136 10 1.275 

Preşedinte 27 199 332 379 218 111 9 1.275 

BUZĂU 10 81 205 365 140 49 2 852 

Locţiitor 
preşedinte 

7 34 100 181 76 26 2 426 

Preşedinte 3 47 105 184 64 23   426 

CARAŞ-

SEVERIN 
6 118 195 225 143 42 1 730 

Locţiitor 

preşedinte 
3 62 86 118 71 24 1 365 

Preşedinte 3 56 109 107 72 18   365 

CĂLĂRAŞI 3 47 121 198 86 14 1 470 

Locţiitor 
preşedinte 

2 24 57 95 47 9 1 235 

Preşedinte 1 23 64 103 39 5   235 

CLUJ 15 180 366 459 241 61 6 1.328 

Locţiitor 
preşedinte 

9 81 166 227 133 43 5 664 

Preşedinte 6 99 200 232 108 18 1 664 

CONSTANŢA 25 155 301 368 192 62 9 1.112 

Locţiitor 
preşedinte 

15 83 140 187 97 30 4 556 

Preşedinte 10 72 161 181 95 32 5 556 

COVASNA 7 47 126 155 79 13 1 428 

Locţiitor 

preşedinte 
2 23 52 83 45 8 1 214 

Preşedinte 5 24 74 72 34 5   214 

DÂMBOVIŢA 16 132 315 263 106 31 1 864 

Locţiitor 

preşedinte 
11 61 159 132 55 15   433 

Preşedinte 5 71 156 131 51 16 1 431 

DOLJ 12 157 353 308 176 54 2 1.062 

Locţiitor 

preşedinte 
9 81 158 154 99 29 1 531 

Preşedinte 3 76 195 154 77 25 1 531 
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GALAŢI 13 112 236 349 141 20 1 872 

Locţiitor 

preşedinte 
7 50 112 180 74 13   436 

Preşedinte 6 62 124 169 67 7 1 436 

GIURGIU 15 73 93 185 100 24   490 

Locţiitor 

preşedinte 
9 30 38 101 52 15   245 

Preşedinte 6 43 55 84 48 9   245 

GORJ 6 105 257 181 93 19 1 662 

Locţiitor 
preşedinte 

3 60 126 92 41 8 1 331 

Preşedinte 3 45 131 89 52 11   331 

HARGHITA 3 74 144 224 113 21 1 580 

Locţiitor 
preşedinte 

1 32 62 119 63 13   290 

Preşedinte 2 42 82 105 50 8 1 290 

HUNEDOARA 12 140 315 362 183 34 1 1.047 

Locţiitor 
preşedinte 

4 77 149 173 99 21 1 524 

Preşedinte 8 63 166 189 84 13   523 

IALOMIŢA 2 51 100 195 80 12   440 

Locţiitor 

preşedinte 
2 26 44 100 41 7   220 

Preşedinte   25 56 95 39 5   220 

IAŞI 18 218 426 519 253 56 1 1.491 

Locţiitor 

preşedinte 
12 84 200 271 148 33   748 

Preşedinte 6 134 226 248 105 23 1 743 

ILFOV 14 95 169 166 57 14 3 518 

Locţiitor 

preşedinte 
11 55 74 78 29 9 3 259 

Preşedinte 3 40 95 88 28 5   259 

MARAMUREŞ 9 127 244 293 161 39 3 876 

Locţiitor 

preşedinte 
3 58 103 158 93 21 2 438 

Preşedinte 6 69 141 135 68 18 1 438 

MEHEDINŢI 3 73 159 200 100 44 1 580 

Locţiitor 

preşedinte 
2 36 70 108 59 14 1 290 

Preşedinte 1 37 89 92 41 30   290 

MUREŞ 17 115 301 434 201 66 2 1.136 

Locţiitor 
preşedinte 

10 57 138 209 115 38 1 568 

Preşedinte 7 58 163 225 86 28 1 568 

NEAMŢ 8 115 226 384 203 43 1 980 

Locţiitor 
preşedinte 

2 45 114 192 114 23   490 

Preşedinte 6 70 112 192 89 20 1 490 

OLT 7 93 218 257 134 47 4 760 

Locţiitor 

preşedinte 
4 43 110 129 67 25 2 380 

Preşedinte 3 50 108 128 67 22 2 380 

PRAHOVA 29 150 326 489 197 52 3 1.246 

Locţiitor 

preşedinte 
21 74 155 228 113 31 1 623 

Preşedinte 8 76 171 261 84 21 2 623 

SATU MARE 9 96 185 219 138 26 1 674 

Locţiitor 

preşedinte 
6 39 86 119 71 15 1 337 

Preşedinte 3 57 99 100 67 11   337 

SĂLAJ 2 86 189 221 96 28 2 624 

Locţiitor 
preşedinte 

1 33 91 111 54 20 2 312 

Preşedinte 1 53 98 110 42 8   312 

SIBIU 7 104 213 261 137 29   751 

Locţiitor 

preşedinte 
5 50 93 146 68 14   376 

Preşedinte 2 54 120 115 69 15   375 

SUCEAVA 13 149 294 394 216 50   1.116 

Locţiitor 

preşedinte 
8 60 137 200 122 32   559 

Preşedinte 5 89 157 194 94 18   557 

TELEORMAN 12 80 181 241 104 47 3 668 

Locţiitor 

preşedinte 
8 38 96 105 56 31   334 

Preşedinte 4 42 85 136 48 16 3 334 
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TIMIŞ 25 194 358 368 180 67 6 1.198 

Locţiitor 

preşedinte 
9 89 164 191 105 37 4 599 

Preşedinte 16 105 194 177 75 30 2 599 

TULCEA 1 44 106 153 78 26   408 

Locţiitor 

preşedinte 
  22 50 69 50 13   204 

Preşedinte 1 22 56 84 28 13   204 

VASLUI 14 116 245 432 213 51 1 1.072 

Locţiitor 
preşedinte 

10 58 124 210 105 28 1 536 

Preşedinte 4 58 121 222 108 23   536 

VÂLCEA 6 96 261 295 136 63 9 866 

Locţiitor 
preşedinte 

6 39 127 153 66 38 4 433 

Preşedinte   57 134 142 70 25 5 433 

VRANCEA 9 70 202 273 124 37   715 

Locţiitor 
preşedinte 

6 38 106 124 61 22   357 

Preşedinte 3 32 96 149 63 15   358 

Total 565 5.075 10.414 13.124 6.339 1.863 103 37.483 

O perspectivă de ansamblu a persoanelor care au exercitat efectiv funcția de președinte al biroului 

electoral al secției de votare, respectiv de locțiitor al acestuia, la turul I al alegerilor pentru Președintele 

României din anul 2019 este prezentată în tabelul de mai jos: 

Situația persoanelor care au exercitat funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare, 

respectiv de locțiitor al acestuia la turul I al alegerilor prezidențiale, în funcție de vârstă, mediu 

urban/rural (în funcție de opțiunea de desemnare), sex și nivelul studiilor 

Vârstă/ 

Mediu 

Învățământ general 

obligatoriu 

Învățământ 

general 

obligatoriu 

Total 

Studii licență juridice 
Studii 

licență 

juridice 

Total 

Studii licență-alte 

domenii 

Studii 

licență-

alte 

domenii 

Total 

Total 

Feminin Masculin Feminin Masculin Feminin Masculin 

Între 18 și 

24 ani 
221 102 323 50 24 74 128 40 168 565 

Rural 175 54 229 28 9 37 102 28 130 396 

Urban 46 48 94 22 15 37 26 12 38 169 

Între 25 și 

34 ani 
417 209 626 993 376 1.369 2.281 799 3.080 5.075 

Rural 371 152 523 470 183 653 1.739 558 2.297 3.473 

Urban 46 57 103 523 193 716 542 241 783 1.602 

Între 35 și 

44 ani 
840 252 1.092 2.449 982 3.431 4.560 1.331 5.891 10.414 

Rural 776 217 993 968 410 1.378 3.165 817 3.982 6.353 

Urban 64 35 99 1.481 572 2.053 1.395 514 1.909 4.061 

Între 45 și 

54 ani 
1.563 646 2.209 2.312 1.055 3.367 6.013 1.535 7.548 13.124 

Rural 1.381 601 1.982 1.005 484 1.489 4.292 1.030 5.322 8.793 

Urban 182 45 227 1.307 571 1.878 1.721 505 2.226 4.331 

Între 55 și 

64 ani 
1.036 490 1.526 653 618 1.271 2.419 1.123 3.542 6.339 

Rural 915 429 1.344 279 316 595 1.633 761 2.394 4.333 

Urban 121 61 182 374 302 676 786 362 1.148 2.006 

Între 65 și 

74 ani 
387 334 721 75 263 338 286 518 804 1.863 

Rural 296 278 574 24 105 129 157 330 487 1.190 

Urban 91 56 147 51 158 209 129 188 317 673 

Peste 75 
ani 

9 17 26 1 17 18 6 53 59 103 

Rural 5 13 18   3 3 2 23 25 46 

Urban 4 4 8 1 14 15 4 30 34 57 

Total 4.473 2.050 6.523 6.533 3.335 9.868 15.693 5.399 21.092 37.483 

 

37.495 de persoane au exercitat efectiv funcția de președinte al unui birou electoral al unei secții 

de votare, respectiv de locțiitor al acestuia la turul al II-lea al alegerilor pentru Președintele României din 

anul 2019. Astfel, în ziua alegerilor pentru turul al II-lea al alegerilor prezidențiale într-o secție de votare 

nu s-a prezentat locțiitorul. Raportat la nivelul de studii al acestora, cea mai mare pondere o au persoanele 
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cu studii de licență în alte domenii (56,27%), urmată de cele cu studii de licență în domeniul științelor 

juridice (26,15%) și de cele cu învățământ general obligatoriu (17,58%), astfel: 

Situația privind președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora în funcție de 

județ și nivelul studiilor (turul al II-lea al alegerilor prezidențiale) 

Județ 

Locţiitor preşedinte 
Locţiitor 

preşedinte 

Total 

Preşedinte 

Preşedin

te Total 
Total Învățământ 

general 

obligatoriu 

Studii 

licență 

juridice 

Studii 

licența-

alte 

domenii 

Învățământ 

general 

obligatoriu 

Studii 

licență 

juridice 

Studii 

licență-

alte 

domenii 

ALBA 101 61 277 439 22 237 180 439 878 

ARAD 76 10 351 437 14 192 231 437 874 

ARGEŞ 119 83 318 520 35 241 244 520 1.040 

BACĂU 212 36 387 635 84 268 283 635 1.270 

BIHOR 168 53 432 653 14 265 374 653 1.306 

BISTRIŢA-
NĂSĂUD 

98 33 182 313 11 124 178 313 626 

BOTOŞANI 138 71 218 427 25 169 233 427 854 

BRAŞOV 75 38 342 455 17 236 202 455 910 

BRĂILA 53 14 213 280 10 167 103 280 560 

BUCUREŞTI 489 1 785 1.275 165 354 756 1.275 2.550 

BUZĂU 142 86 198 426 30 190 206 426 852 

CARAŞ-

SEVERIN 
81 27 257 365 21 184 160 365 730 

CĂLĂRAŞI 73 52 110 235 9 110 116 235 470 

CLUJ 199 2 463 664 48 200 416 664 1.328 

CONSTANŢA 170 3 383 556 78 158 320 556 1.112 

COVASNA 64  150 214 6 107 101 214 428 

DÂMBOVIŢA 93 84 256 433 24 220 189 433 866 

DOLJ 127 186 218 531 40 328 163 531 1.062 

GALAŢI 72 42 322 436 42 240 154 436 872 

GIURGIU 102  143 245 22 104 119 245 490 

GORJ 8 138 185 331 4 260 67 331 662 

HARGHITA 116 9 165 290 14 93 183 290 580 

HUNEDOARA 83 61 380 524 23 268 233 524 1.048 

IALOMIŢA 57 49 114 220 10 116 94 220 440 

IAŞI 216 10 522 748 39 315 394 748 1.496 

ILFOV 113 2 144 259 41 89 129 259 518 

MARAMUREŞ 83 5 350 438 6 168 264 438 876 

MEHEDINŢI 121 69 100 290 45 130 115 290 580 

MUREŞ 261 3 304 568 30 221 317 568 1.136 

NEAMŢ 152 66 272 490 36 229 225 490 980 

OLT 123 80 177 380 33 188 159 380 760 

PRAHOVA 144 6 473 623 28 255 340 623 1.246 

SATU MARE 103 1 233 337 21 138 178 337 674 

SĂLAJ 87 3 222 312 11 89 212 312 624 

SIBIU 76 3 297 376 8 176 192 376 752 

SUCEAVA 133 32 394 559 49 234 276 559 1.118 

TELEORMAN 115 53 166 334 32 181 121 334 668 

TIMIŞ 129 4 466 599 33 278 288 599 1.198 

TULCEA 70 44 90 204 21 100 83 204 408 

VASLUI 209 30 297 536 53 169 314 536 1.072 

VÂLCEA 128 96 209 433 27 216 190 433 866 

VRANCEA 106 3 248 357 24 150 184 358 715 

Total 5.285 1.649 11.813 18.747 1.305 8.157 9.286 18.748 37.495 

 

Din totalul de 37.495 de persoane care au îndeplinit funcția de președinte al biroului electoral al 

secției de votare, respectiv de locțiitor al acestuia, la turul al II-lea, cea mai mare pondere o reprezintă 

persoanele cu vârsta între 35 și 54 de ani (62,84%), urmate de cele cu vârsta între 55 și 64 de ani (16,92%), 

cele cu vârsta între 18 și 34 de ani (14,99%), și de cele cu peste 65 de ani (5,25%), astfel: 
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Situația privind președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora în funcție de 

județ și vârstă (turul al II-lea al alegerilor prezidențiale) 

Județ 
Între 18 și 

24 ani 

Între 25 și 

34 ani 

Între 35 și 44 

ani 

Între 45 și 

54 ani 

Între 55 și 64 

ani 

Între 65 și 

74 ani 

Peste 

75 ani 
Total 

ALBA 11 146 285 281 124 29 2 878 

Locţiitor preşedinte 6 74 131 147 69 12  439 

Preşedinte 5 72 154 134 55 17 2 439 

ARAD 20 145 249 315 111 33 1 874 

Locţiitor preşedinte 13 65 119 159 58 22 1 437 

Preşedinte 7 80 130 156 53 11  437 

ARGEŞ 8 119 292 382 177 56 6 1.040 

Locţiitor preşedinte 4 59 142 189 91 33 2 520 

Preşedinte 4 60 150 193 86 23 4 520 

BACĂU 18 161 320 487 208 72 4 1.270 

Locţiitor preşedinte 11 77 149 251 104 39 4 635 

Preşedinte 7 84 171 236 104 33  635 

BIHOR 17 248 426 394 174 47  1.306 

Locţiitor preşedinte 10 118 197 208 96 24  653 

Preşedinte 7 130 229 186 78 23  653 

BISTRIŢA-

NĂSĂUD 
5 92 157 228 105 37 2 626 

Locţiitor preşedinte 4 47 68 114 59 20 1 313 

Preşedinte 1 45 89 114 46 17 1 313 

BOTOŞANI 21 116 180 334 169 34  854 

Locţiitor preşedinte 11 50 84 170 89 23  427 

Preşedinte 10 66 96 164 80 11  427 

BRAŞOV 1 100 300 314 150 43 2 910 

Locţiitor preşedinte 1 47 135 163 84 24 1 455 

Preşedinte  53 165 151 66 19 1 455 

BRĂILA 12 54 172 209 88 25  560 

Locţiitor preşedinte 6 28 80 106 49 11  280 

Preşedinte 6 26 92 103 39 14  280 

BUCUREŞTI 105 392 606 750 430 249 18 2.550 

Locţiitor preşedinte 75 192 276 371 215 137 9 1.275 

Preşedinte 30 200 330 379 215 112 9 1.275 

BUZĂU 10 81 205 364 141 49 2 852 

Locţiitor preşedinte 7 34 100 181 76 26 2 426 

Preşedinte 3 47 105 183 65 23  426 

CARAŞ-SEVERIN 6 118 195 226 143 41 1 730 

Locţiitor preşedinte 3 62 86 118 71 24 1 365 

Preşedinte 3 56 109 108 72 17  365 

CĂLĂRAŞI 3 47 121 198 86 14 1 470 

Locţiitor preşedinte 2 24 57 95 47 9 1 235 

Preşedinte 1 23 64 103 39 5  235 

CLUJ 13 182 363 461 242 61 6 1.328 

Locţiitor preşedinte 8 82 164 229 133 43 5 664 

Preşedinte 5 100 199 232 109 18 1 664 

CONSTANŢA 25 155 299 370 191 63 9 1.112 

Locţiitor preşedinte 15 83 139 188 96 31 4 556 

Preşedinte 10 72 160 182 95 32 5 556 

COVASNA 7 47 127 154 79 13 1 428 

Locţiitor preşedinte 2 23 53 82 45 8 1 214 

Preşedinte 5 24 74 72 34 5  214 

DÂMBOVIŢA 16 133 314 265 106 31 1 866 

Locţiitor preşedinte 11 62 158 132 55 15  433 

Preşedinte 5 71 156 133 51 16 1 433 

DOLJ 12 157 353 309 174 55 2 1.062 

Locţiitor preşedinte 9 82 158 155 97 29 1 531 

Preşedinte 3 75 195 154 77 26 1 531 

GALAŢI 13 110 235 352 140 21 1 872 

Locţiitor preşedinte 7 49 110 184 73 13  436 

Preşedinte 6 61 125 168 67 8 1 436 

GIURGIU 15 73 93 186 99 24  490 

Locţiitor preşedinte 9 30 38 101 52 15  245 

Preşedinte 6 43 55 85 47 9  245 

GORJ 6 105 258 180 93 19 1 662 

Locţiitor preşedinte 3 60 127 91 41 8 1 331 

Preşedinte 3 45 131 89 52 11  331 

HARGHITA 2 74 146 223 113 21 1 580 

Locţiitor preşedinte 1 32 62 119 63 13  290 

Preşedinte 1 42 84 104 50 8 1 290 

HUNEDOARA 12 139 315 362 185 34 1 1.048 

Locţiitor preşedinte 4 76 149 172 101 21 1 524 

Preşedinte 8 63 166 190 84 13  524 
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IALOMIŢA 2 51 100 195 80 12  440 

Locţiitor preşedinte 2 26 44 100 41 7  220 

Preşedinte  25 56 95 39 5  220 

IAŞI 18 217 427 523 252 58 1 1.496 

Locţiitor preşedinte 12 83 200 270 148 35  748 

Preşedinte 6 134 227 253 104 23 1 748 

ILFOV 14 96 170 164 57 14 3 518 

Locţiitor preşedinte 11 56 74 76 30 9 3 259 

Preşedinte 3 40 96 88 27 5  259 

MARAMUREŞ 8 127 244 293 162 39 3 876 

Locţiitor preşedinte 2 58 102 160 93 21 2 438 

Preşedinte 6 69 142 133 69 18 1 438 

MEHEDINŢI 3 73 158 201 100 44 1 580 

Locţiitor preşedinte 2 36 69 109 59 14 1 290 

Preşedinte 1 37 89 92 41 30  290 

MUREŞ 17 115 301 434 200 67 2 1.136 

Locţiitor preşedinte 10 57 138 209 114 39 1 568 

Preşedinte 7 58 163 225 86 28 1 568 

NEAMŢ 8 112 224 384 207 44 1 980 

Locţiitor preşedinte 2 44 114 192 115 23  490 

Preşedinte 6 68 110 192 92 21 1 490 

OLT 7 94 217 257 134 47 4 760 

Locţiitor preşedinte 4 43 110 130 66 25 2 380 

Preşedinte 3 51 107 127 68 22 2 380 

PRAHOVA 29 150 326 492 196 51 2 1.246 

Locţiitor preşedinte 21 74 156 229 112 30 1 623 

Preşedinte 8 76 170 263 84 21 1 623 

SATU MARE 9 96 186 219 138 25 1 674 

Locţiitor preşedinte 6 38 87 120 71 14 1 337 

Preşedinte 3 58 99 99 67 11  337 

SĂLAJ 2 86 189 221 96 28 2 624 

Locţiitor preşedinte 1 33 91 111 54 20 2 312 

Preşedinte 1 53 98 110 42 8  312 

SIBIU 8 102 215 261 137 29  752 

Locţiitor preşedinte 5 50 94 145 68 14  376 

Preşedinte 3 52 121 116 69 15  376 

SUCEAVA 13 148 294 395 218 50  1.118 

Locţiitor preşedinte 8 60 136 199 124 32  559 

Preşedinte 5 88 158 196 94 18  559 

TELEORMAN 12 80 180 241 106 46 3 668 

Locţiitor preşedinte 8 38 95 106 56 31  334 

Preşedinte 4 42 85 135 50 15 3 334 

TIMIŞ 25 193 357 369 181 67 6 1.198 

Locţiitor preşedinte 9 88 164 192 105 37 4 599 

Preşedinte 16 105 193 177 76 30 2 599 

TULCEA 1 43 106 152 80 26  408 

Locţiitor preşedinte  22 49 69 51 13  204 

Preşedinte 1 21 57 83 29 13  204 

VASLUI 14 116 248 431 212 50 1 1.072 

Locţiitor preşedinte 10 59 126 210 103 27 1 536 

Preşedinte 4 57 122 221 109 23  536 

VÂLCEA 6 95 261 295 136 64 9 866 

Locţiitor preşedinte 6 39 127 153 66 38 4 433 

Preşedinte  56 134 142 70 26 5 433 

VRANCEA 9 70 202 273 125 36  715 

Locţiitor preşedinte 6 38 106 124 62 21  357 

Preşedinte 3 32 96 149 63 15  358 

Total 563 5.058 10.416 13.144 6.345 1.868 101 37.495 

 

 

O perspectivă de ansamblu în ceea ce privește persoanele care au exercitat efectiv funcția de 

președinte al biroului electoral al secției de votare, respectiv de locțiitor al acestuia la turul al II-lea al 

alegerilor pentru Președintele României din anul 2019 este prezentată în tabelul de mai jos: 
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Situația persoanelor care au exercitat funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare, respectiv de locțiitor 

al acestuia la turul al II-lea al alegerilor prezidențiale, în funcție de vârstă, mediu urban/rural (în funcție de opțiunea de 

desemnare), sex și nivelul studiilor 

Vârstă/ 

Mediu 

Învățământ general 

obligatoriu 

Învățământ 

general 

obligatoriu 

Total 

Studii licență juridice 
Studii 

licență 

juridice 

Total 

Studii licență-alte 

domenii 

Studii 

licență-

alte 

domenii 

Total 

Total  

Feminin Masculin Feminin Masculin Feminin Masculin 

Între 18 

și 24 ani 
224 99 323 49 24 73 128 39 167 563 

Rural 176 52 228 27 9 36 102 28 130 394 

Urban 48 47 95 22 15 37 26 11 37 169 

Între 25 
și 34 ani 

419 212 631 987 371 1.358 2.272 797 3.069 5.058 

Rural 371 153 524 466 183 649 1.734 558 2.292 3.465 

Urban 48 59 107 521 188 709 538 239 777 1.593 

Între 35 
și 44 ani 

848 252 1.100 2.439 978 3.417 4.566 1.333 5.899 10.416 

Rural 782 217 999 962 408 1.370 3.161 820 3.981 6.350 

Urban 66 35 101 1.477 570 2.047 1.405 513 1.918 4.066 

Între 45 

și 54 ani 
1.586 656 2.242 2.298 1.047 3.345 6.023 1.534 7.557 13.144 

Rural 1.400 610 2.010 1.000 479 1.479 4.289 1.029 5.318 8.807 

Urban 186 46 232 1.298 568 1.866 1.734 505 2.239 4.337 

Între 55 

și 64 ani 
1.045 499 1.544 645 613 1.258 2.418 1.125 3.543 6.345 

Rural 923 435 1.358 275 313 588 1.627 761 2.388 4.334 

Urban 122 64 186 370 300 670 791 364 1.155 2.011 

Între 65 

și 74 ani 
390 336 726 75 262 337 286 519 805 1.868 

Rural 297 279 576 24 105 129 157 331 488 1.193 

Urban 93 57 150 51 157 208 129 188 317 675 

Peste 75 

ani 
7 17 24 1 17 18 6 53 59 101 

Rural 5 13 18  3 3 2 23 25 46 

Urban 2 4 6 1 14 15 4 30 34 55 

Total 4.519 2.071 6.590 6.494 3.312 9.806 15.699 5.400 21.099 37.495 

 

 Referitor la instruirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite la 

scrutinele din anul 2019, și a locțiitorilor acestora, precizăm că au fost organizate, cu participarea 

reprezentanților Autorității Electorale Permanente, împreună cu președinți/reprezentanți ai birourilor 

electorale județene și reprezentanți ai Serviciului de Telecomunicații Speciale, ai Institutului Național de 

Statistică, ai instituțiilor prefectului, ai direcțiilor județene de statistică, ai inspectoratelor județene pentru 

situații de urgență, ai inspectoratelor județene de Jandarmi și ai inspectoratelor județene de poliție un total 

de 331 de instruiri. În cadrul instruirilor au fost dezbătute prevederile legale care reglementează activitatea 

birourilor electorale ale secțiilor de votare și atribuțiile pe care le au de îndeplinit, iar președinților birourilor 

electorale ale secțiilor de votare le-au fost distribuite materialele și ghidurile realizate cu scopul asistării 

acestora. 

Referitor la desemnarea și instruirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare 

constituite în străinătate la alegerile europarlamentare și referendumul din anul 2019, indicăm că 

desemnarea președinților și a membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate s-a 

realizat de Biroul electoral nr. 48 la data de 17.05.2019 potrivit art. 8 alin. (4) din Ordonanța de urgență 

nr. 6/2019 coroborat cu art. 30 alin. (1) din Legea 33/2007, precum și potrivit procedurii stabilite prin 

Decizia BEC nr. 59D/23.04.2019 privind unele măsuri pentru buna organizare a activității birourilor 

electorale ale secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul 

European din anul 2019. 



 

 

166 

 Autoritatea Electorală Permanentă 

 

Anterior desemnării, în vederea obținerii calității de expert electoral, Autoritatea Electorală 

Permanentă a avizat propunerile înaintate de Ministerul Afacerilor Externe (atât de misiunile diplomatice, 

cât și de sediul central). MAE a transmis AEP, spre avizare, documentația privind un număr total de 2.031 

de persoane. Trebuie menționat faptul că o parte importantă dintre acestea au provenit din rândul 

comunităților de români, misiunile diplomatice neavând resursa umană necesară. Pentru rezolvarea unor 

situații deosebite, cauzate de absența unui număr de 86 de delegați ai partidelor în preziua și în ziua votării, 

MAE a solicitat AEP, inclusiv în ziua alegerilor, avizarea a 20 de persoane ca experți electorali, pentru a 

asigura funcționarea optimă, cu numărul maxim de membri, a secțiilor de votare din Europa. În total, MAE 

a avut desemnat la nivelul secțiilor de votare 1.434 de persoane, dintre care 1.060 de experți electorali. 

La alegerile pentru Președintele României din anul 2019, au fost desemnați de către șefii 

misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare 1.670 de președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de 

votare din străinătate și locțiitori ai acestora. Desemnarea s-a realizat în baza cererilor cetățenilor cu drept 

de vot, semnate și datate, transmise prin poștă, fax ori e-mail sau depuse la misiunile diplomatice și oficiile 

consulare. AEP a acordat asistență persoanelor care au dorit să îndeplinească funcția de președinte sau 

locțiitor al secției de votare din străinătate, cererile fiind transmise de Autoritate, centralizat, către MAE.  

La data de 24.10.2019, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, a fost organizată o sesiune de 

instruire pentru 120 de persoane din cadrul MAE care făceau parte din birouri electorale ale secțiilor de 

votare din străinătate. Între cele două tururi de scrutin, având în vedere neprezentarea la secții în primul tur 

a unor membri propuși de formațiunile politice, dar și fluxul semnificativ de alegători, șefii misiunilor 

diplomatice au transmis propuneri de înlocuire a președinților/locțiitorilor pentru 25 de secții de votare. 

Din sediul central al MAE au fost trimiși, la al doilea tur de scrutin, 89 de diplomați, pentru a face 

parte din birourile secțiilor de votare din străinătate. 

AEP a elaborat, publicat și distribuit oficialilor electorali 6 materiale informative:  

 Ghidul birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate pe teritoriul României (elaborat cu 

ocazia alegerilor și a referendumului din luna mai);  

 Instrucțiuni privind exercitarea dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele 

României din anul 2019 (transmise Companiei Naționale Poșta Română SA în vederea inserării în 

plicurile cu documentele necesare exercitării votului prin corespondență);  

 Ghidul birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate pe teritoriul României (elaborat cu 

ocazia alegerilor prezidențiale);  

 Ghidul alegătorului din străinătate 2019;  

 Ghidul birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate în străinătate; 

 Ghidul birourilor electorale pentru votul prin corespondență.  
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8.2. OPERATORII DE CALCULATOR 

  

Selectarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare s-a realizat în 

conformitate cu dispozițiile Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 9/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, și ale Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 36/2019, fiind consemnate 

în evidențele AEP și STS drept desemnabile ca operatori de calculator persoanele care au promovat 

examinări practice ale competenţelor privind tehnologia informaţiei, introducerea, validarea şi prelucrarea 

datelor, utilizarea internetului şi poştei electronice, utilizarea echipamentelor periferice, precum și 

asigurarea confidenţialităţii şi a securităţii datelor. 

 În perioada de referință, la nivelul structurilor teritoriale ale Autorității Electorale Permanente, au 

fost înscrise în aplicația „Registrul de evidență a cererilor depuse de persoanele care doresc a fi operatori 

ai BESV” un total de 28.387 de cereri ale persoanelor interesate să participe la procesele electorale în 

calitate de operatori de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare. Tot în această perioadă au 

fost contactate persoanele aflate în evidența AEP drept operatori de calculator care pot fi desemnați, cu 

scopul actualizării datelor personale. 

 Referitor la evidența operatorilor de calculator participanți la procedura de desemnare la 

alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European și referendumul național din anul 

2019, precizăm că, începând cu luna noiembrie 2018, în urma evaluărilor persoanelor care doresc să fie 

desemnate ca operatori de calculator, au fost admiși 8.947 și respinși 245. Procesul de tragere la sorți a 

operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare s-a efectuat din cele 31.761 de 

persoanele declarate admise ca urmare a examinării, din care 18.730 de persoane au fost desemnate ca 

operatori de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare și 3.746 persoane au fost desemnate ca 

operatori de calculator care nu sunt repartizați pe secții de votare (rezerve). 

După desemnarea operatorilor de calculator, prin Decizia Autorității Electorale Permanente nr. 78 

din 25 mai 2019 privind constatarea îndeplinirii procedurii de înlocuire a unui număr de 1.941 de operatori 

de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerea membrilor din 

România în Parlamentul European din anul 2019 și pentru referendumul național din 26 mai 2019, au fost 

înlocuiți 1.941 de operatori de calculator și, prin Decizia Autorității Electorale Permanente nr. 84 din 26 

mai 2019 privind constatarea îndeplinirii procedurii de înlocuire a unui număr de 76 de operatori de 

calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerea membrilor din 

România în Parlamentul European din anul 2019 și pentru referendumul național din 26 mai 2019, au fost 

înlocuiți 76 de operatori de calculator. 

Dintre cele 31.761 de persoane participante la procedura de desemnare a operatorilor de calculator, 

cea mai mare pondere o au persoanele de sex feminin 62,98%, precum și cei cu vârsta cuprinsă între 25 și 

34 de ani (31,17%) și cei între 35 și 44 de ani (28,32%). 

 

Situația privind evidența operatorilor de calculator care au participat 

la procedura de desemnare la alegerile din data de 26.05.2019  

(în funcție de vârstă și sex) 

Vârstă Feminin Masculin Total 

Între 18 și 24 ani 2.419 2.365 4.784 

Între 25 și 34 ani 5.838 4.063 9.901 

Între 35 și 44 ani 6.032 2.962 8.994 

Între 45 și 54 ani 4.583 1.763 6.346 

Între 55 și 64 ani 1.080 510 1.590 

Între 65 și 74 ani 50 95 145 

Peste 75 ani  1 1 

Total 20.002 11.759 31.761 
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De asemenea, precizăm faptul că, în funcție de domiciliul acestora, cea mai mare pondere o au 

persoanele din mediul urban, și anume 57,48%. 

O perspectivă de ansamblu în ceea ce privește operatorii de calculator participanți la procedura de 

desemnare în funcție de vârstă, mediu urban/rural (în funcție de domiciliu) și sex este prezentată în tabelul 

de mai jos: 

 

Situația privind baza de date a operatorilor de calculator 

participanți la procedura de desemnare la alegerile din data de 

26.05.2019 (în funcție de vârstă, mediu urban/rural și sex) 

Mediu / vârstă Feminin Masculin Total 

Rural 8.494 5.011 13.505 

Între 18 și 24 ani 1.331 1.237 2.568 

Între 25 și 34 ani 2.913 2.029 4.942 

Între 35 și 44 ani 2.251 985 3.236 

Între 45 și 54 ani 1.659 600 2.259 

Între 55 și 64 ani 332 142 474 

Între 65 și 74 ani 8 18 26 

Urban 11.508 6.748 18.256 

Între 18 și 24 ani 1.088 1.128 2.216 

Între 25 și 34 ani 2.925 2.034 4.959 

Între 35 și 44 ani 3.781 1.977 5.758 

Între 45 și 54 ani 2.924 1.163 4.087 

Între 55 și 64 ani 748 368 1.116 

Între 65 și 74 ani 42 77 119 

Peste 75 ani  1 1 

Total 20.002 11.759 31.761 

 

 

Referitor la evidența operatorilor de calculator desemnați la alegerile pentru membrii din 

România în Parlamentul European și referendumul național din anul 2019, o perspectivă de ansamblu 

a acesteia este prezentată în tabelul de mai jos: 

 

Situația persoanelor care au exercitat funcția de operator de calculator la alegerile europarlamentare și 

referendumul național din 26.05.2019 (în funcție județul de domiciliu, sex și vârstă) 

JUDEȚ 
Între 18 și 

24 ani 

Între 25 și 

34 ani 

Între 35 și 

44 ani 

Între 45 și 

54 ani 

Între 55 și 

64 ani 

Între 65 și 

74 ani 

Peste 

75 ani 
Total 

ALBA 71 162 118 73 18 1  443 

Feminin 26 102 88 57 12   285 

Masculin 45 60 30 16 6 1  158 

ARAD 117 147 89 65 14 3  435 

Feminin 51 76 56 42 8 1  234 

Masculin 66 71 33 23 6 2  201 

ARGEŞ 112 166 148 91 11 2  530 

Feminin 66 93 98 60 6   323 

Masculin 46 73 50 31 5 2  207 

BACĂU 72 174 194 163 35 2  640 

Feminin 38 96 136 128 25   423 

Masculin 34 78 58 35 10 2  217 

BIHOR 146 238 153 93 23 3  656 

Feminin 84 124 116 68 17 3  412 

Masculin 62 114 37 25 6   244 
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BISTRIŢA-

NĂSĂUD 
32 119 99 53 8 1  312 

Feminin 13 75 66 37 7   198 

Masculin 19 44 33 16 1 1  114 

BOTOŞANI 89 131 111 73 25 1  430 

Feminin 37 70 70 46 15   238 

Masculin 52 61 41 27 10 1  192 

BRAŞOV 53 148 134 96 20 5  456 

Feminin 30 91 90 72 12 2  297 

Masculin 23 57 44 24 8 3  159 

BRĂILA 34 59 83 94 12 2  284 

Feminin 13 45 63 70 8 1  200 

Masculin 21 14 20 24 4 1  84 

BUZĂU 53 147 114 99 28   441 

Feminin 30 94 68 73 18   283 

Masculin 23 53 46 26 10   158 

CARAŞ-

SEVERIN 
67 115 111 65 12   370 

Feminin 36 62 64 36 8   206 

Masculin 31 53 47 29 4   164 

CĂLĂRAŞI 28 77 54 51 17 1  228 

Feminin 15 43 42 41 9   150 

Masculin 13 34 12 10 8 1  78 

CLUJ 132 215 145 133 33 6  664 

Feminin 78 135 111 98 24 2  448 

Masculin 54 80 34 35 9 4  216 

CONSTANŢA 83 181 162 100 35 3  564 

Feminin 49 127 119 79 27 1  402 

Masculin 34 54 43 21 8 2  162 

COVASNA 31 80 61 30 11 1  214 

Feminin 18 48 40 23 5   134 

Masculin 13 32 21 7 6 1  80 

DÂMBOVIŢA 38 133 135 107 27 1  441 

Feminin 19 80 100 81 18   298 

Masculin 19 53 35 26 9 1  143 

DOLJ 98 196 155 85 16   550 

Feminin 49 104 92 60 9   314 

Masculin 49 92 63 25 7   236 

GALAŢI 57 120 128 112 29 6  452 

Feminin 31 71 89 89 22 3  305 

Masculin 26 49 39 23 7 3  147 

GIURGIU 41 106 41 36 7   231 

Feminin 20 62 29 26 6   143 

Masculin 21 44 12 10 1   88 

GORJ 28 113 137 59 9 1  347 

Feminin 13 66 87 37 5   208 

Masculin 15 47 50 22 4 1  139 

HARGHITA 24 84 111 67 7   293 

Feminin 15 47 79 43 6   190 

Masculin 9 37 32 24 1   103 

HUNEDOARA 52 177 154 120 24 3  530 

Feminin 28 109 109 85 16 1  348 

Masculin 24 68 45 35 8 2  182 

IALOMIŢA 32 57 59 60 17   225 

Feminin 19 34 47 48 15   163 

Masculin 13 23 12 12 2   62 

IAŞI 135 229 212 144 21 3  744 

Feminin 64 132 135 91 14 1  437 

Masculin 71 97 77 53 7 2  307 

ILFOV 43 75 68 36 2   224 

Feminin 24 38 47 27 1   137 

Masculin 19 37 21 9 1   87 
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MARAMUREŞ 58 156 130 81 20 2  447 

Feminin 35 99 89 50 8 1  282 

Masculin 23 57 41 31 12 1  165 

MEHEDINŢI 26 77 96 69 19 1  288 

Feminin 12 47 60 46 13   178 

Masculin 14 30 36 23 6 1  110 

MUREŞ 105 170 157 116 24   572 

Feminin 62 99 119 89 17   386 

Masculin 43 71 38 27 7   186 

NEAMŢ 44 132 144 129 43 5  497 

Feminin 17 92 92 98 27   326 

Masculin 27 40 52 31 16 5  171 

OLT 61 129 99 74 20   383 

Feminin 35 68 61 49 14   227 

Masculin 26 61 38 25 6   156 

PRAHOVA 86 215 172 132 26 1  632 

Feminin 47 124 120 98 18 1  408 

Masculin 39 91 52 34 8   224 

SATU MARE 44 94 101 75 21   335 

Feminin 25 58 79 58 16   236 

Masculin 19 36 22 17 5   99 

SĂLAJ 55 117 80 51 6   309 

Feminin 21 78 62 37 6   204 

Masculin 34 39 18 14    105 

SIBIU 63 126 101 63 14 1  368 

Feminin 32 79 64 43 10 1  229 

Masculin 31 47 37 20 4   139 

SUCEAVA 83 179 163 108 32 1  566 

Feminin 46 107 116 82 21 1  373 

Masculin 37 72 47 26 11   193 

TELEORMAN 64 115 86 61 15   341 

Feminin 26 69 48 44 9   196 

Masculin 38 46 38 17 6   145 

TIMIŞ 109 217 143 89 25 4  587 

Feminin 53 111 94 62 19 1  340 

Masculin 56 106 49 27 6 3  247 

TULCEA 15 63 75 45 8 1  207 

Feminin 9 43 53 37 4   146 

Masculin 6 20 22 8 4 1  61 

VASLUI 108 153 139 121 21 1  543 

Feminin 53 87 99 83 17   339 

Masculin 55 66 40 38 4 1  204 

VÂLCEA 49 113 142 116 22   442 

Feminin 24 69 97 78 12   280 

Masculin 25 44 45 38 10   162 

VRANCEA 47 124 118 61 16   366 

Feminin 19 76 82 47 11   235 

Masculin 28 48 36 14 5   131 

MUNICIPIUL 

BUCUREŞTI 
171 326 330 226 76 13 1 1.143 

Feminin 72 175 199 168 49 3  666 

Masculin 99 151 131 58 27 10 1 477 

Total 2.856 5.955 5.252 3.722 869 75 1 18.730 

 

 

Cea mai mare pondere a operatorilor de calculator din secția de votare a fost reprezentată de femei 

(63,14%). Totodată, se poate observa din situația sintetică de mai jos că cea mai mare pondere o au 

operatorii de calculator cu vârste cuprinse între 25 și 44 de ani (59,83%). 
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Situația sintetică a persoanelor care au exercitat funcția de 

operator de calculator la alegerile și referendumul din 26.05.2019 

Vârstă Feminin Masculin Total 

Între 18 și 24 ani 1.454 1.402 2.856 

Între 25 și 34 ani 3.505 2.450 5.955 

Între 35 și 44 ani 3.575 1.677 5.252 

Între 45 și 54 ani 2.686 1.036 3.722 

Între 55 și 64 ani 584 285 869 

Între 65 și 74 ani 23 52 75 

Peste 75 ani  1 1 

Total 11.827 6.903 18.730 

 

 

Referitor la evidența operatorilor de calculator participanți la în procedura de desemnare la 

alegerile pentru Președintele României din anul 2019, precizăm că, în ceea ce privește baza de date, 

aceasta a cuprins 40.637 de persoane, din care cea mai mare pondere o reprezintă persoanele de sex feminin 

62,94%. Din totalul de 40.637 de operatori de calculator participanți la procedura de desemnare cea mai 

mare pondere o au cei cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani (31,51%) și cei între 35 și 44 de ani (28,09%). 

 

 

Situația privind evidența operatorilor de calculator care au 

participat la procedura de desemnare la alegerile prezidențiale 

(în funcție de vârstă și sex) 

Vârstă Feminin Masculin Total 

Între 18 și 24 ani 3.583 3.276 6.859 

Între 25 și 34 ani 7.591 5.214 12.805 

Între 35 și 44 ani 7.683 3.733 11.416 

Între 45 și 54 ani 5.428 2.134 7.562 

Între 55 și 64 ani 1.239 595 1.834 

Între 65 și 74 ani 54 106 160 

Peste 75 ani  1 1 

Total 25.578 15.059 40.637 

 

 

De asemenea, precizăm faptul că, în funcție de domiciliul acestora, cea mai mare pondere o au 

persoanele din mediul urban, și anume 61,10%.  

O perspectivă de ansamblu în ceea ce privește operatorii de calculator participanți la procedura de 

desemnare în funcție de vârstă, mediu urban/rural (în funcție de domiciliu) și sex este prezentată în tabelul 

de mai jos: 

 

 

 

 



 

 

172 

 Autoritatea Electorală Permanentă 

Situația privind baza de date operatorii de calculator participanți la 

procedura de desemnare la alegerile prezidențiale (în funcție de 

vârstă, mediu urban/rural și sex) 

Mediu rural/urban / 

vârstă 
Feminin Masculin Total 

Rural 9.990 5.817 15.807 

Între 18 și 24 ani 1.836 1.559 3.395 

Între 25 și 34 ani 3.429 2.338 5.767 

Între 35 și 44 ani 2.573 1.104 3.677 

Între 45 și 54 ani 1.792 639 2.431 

Între 55 și 64 ani 350 158 508 

Între 65 și 74 ani 10 19 29 

Urban 15.588 9.242 24.830 

Între 18 și 24 ani 1.747 1.717 3.464 

Între 25 și 34 ani 4.162 2.876 7.038 

Între 35 și 44 ani 5.110 2.629 7.739 

Între 45 și 54 ani 3.636 1.495 5.131 

Între 55 și 64 ani 889 437 1.326 

Între 65 și 74 ani 44 87 131 

Peste 75 ani  1 1 

Total 25.578 15.059 40.637 

 

 

În ceea ce privește persoanele care au exercitat efectiv funcția de operator de calculator în cadrul 

secției de votare la turul I al alegerilor pentru Președintele României din anul 2019, acestea au fost în număr 

de 18.966. Trebuie precizat că în 186 de secții de votare a fost desemnat mai mult de un operator de 

calculator, conform prevederilor art. 110 alin. (7) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările 

ulterioare, potrivit cărora „La o secție de votare din țară pot fi repartizați cel mult 3 operatori de 

calculator”. La aceste secții fie au fost arondate unități sanitare publice sau private, cămine pentru persoane 

vârstnice ori alte asemenea așezăminte sociale publice sau private, precum și penitenciare sau locuri de 

deținere, fie au înregistrat o prezență foarte ridicată în trecut. Totalul operatorilor suplimentari a fost de 218 

persoane. 

O perspectivă de ansamblu în ceea ce privește operatorii de calculator din secțiile de votare la turul 

I, în funcție de județul de domiciliu, sex și vârstă este prezentată în tabelul de mai jos: 

Situația persoanelor care au exercitat funcția de operator de calculator la turul I al alegerilor 

prezidențiale, în funcție județul de domiciliu, sex și vârstă 

JUDEȚ 
Între 18 și 

24 ani 

Între 25 și 

34 ani 

Între 35 

și 44 ani 

Între 45 

și 54 ani 

Între 55 și 

64 ani 

Între 65 și 

74 ani 

Peste 75 

ani 
TOTAL 

ALBA 79 162 114 71 19 1  446 

Feminin 42 93 79 56 14   284 

Masculin 37 69 35 15 5 1  162 

ARAD 123 151 98 57 16 2  447 

Feminin 54 74 65 34 11 1  239 

Masculin 69 77 33 23 5 1  208 

ARGEŞ 115 181 140 86 8   530 

Feminin 72 99 92 56 5   324 

Masculin 43 82 48 30 3   206 

BACĂU 84 163 209 159 34 2  651 

Feminin 59 85 149 122 25   440 

Masculin 25 78 60 37 9 2  211 

BIHOR 156 249 144 87 18 2  656 

Feminin 90 132 108 65 12 2  409 

Masculin 66 117 36 22 6   247 
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BISTRIŢA-NĂSĂUD 41 128 91 51 5 1  317 

Feminin 24 82 62 33 4   205 

Masculin 17 46 29 18 1 1  112 

BOTOŞANI 91 135 102 81 19 3  431 

Feminin 63 75 71 54 10   273 

Masculin 28 60 31 27 9 3  158 

BRAŞOV 60 152 137 87 23 6  465 

Feminin 33 91 94 61 15 4  298 

Masculin 27 61 43 26 8 2  167 

BRĂILA 40 70 84 82 13 1  290 

Feminin 22 47 66 66 7 1  209 

Masculin 18 23 18 16 6   81 

BUZĂU 51 135 122 102 28   438 

Feminin 27 90 75 71 23   286 

Masculin 24 45 47 31 5   152 

CARAŞ-SEVERIN 64 116 113 61 12   366 

Feminin 41 68 65 38 9   221 

Masculin 23 48 48 23 3   145 

CĂLĂRAŞI 31 66 60 59 16 1  233 

Feminin 17 41 44 48 9   159 

Masculin 14 25 16 11 7 1  74 

CLUJ 160 196 161 111 27 4  659 

Feminin 104 121 117 80 21   443 

Masculin 56 75 44 31 6 4  216 

CONSTANŢA 71 190 168 97 35 4  565 

Feminin 43 135 130 81 22 2  413 

Masculin 28 55 38 16 13 2  152 

COVASNA 19 78 72 34 10 1  214 

Feminin 11 46 49 23 6   135 

Masculin 8 32 23 11 4 1  79 

DÂMBOVIŢA 44 134 140 103 24 2  447 

Feminin 27 79 101 81 17   305 

Masculin 17 55 39 22 7 2  142 

DOLJ 95 193 157 84 16 1  546 

Feminin 56 92 86 62 10   306 

Masculin 39 101 71 22 6 1  240 

GALAŢI 71 107 135 107 26 2  448 

Feminin 41 69 91 84 21 1  307 

Masculin 30 38 44 23 5 1  141 

GIURGIU 43 103 52 35 7   240 

Feminin 24 60 39 24 5   152 

Masculin 19 43 13 11 2   88 

GORJ 31 106 134 60 8 1  340 

Feminin 15 62 87 39 5   208 

Masculin 16 44 47 21 3 1  132 

HARGHITA 27 82 116 67 7 1  300 

Feminin 19 48 77 45 7 1  197 

Masculin 8 34 39 22    103 

HUNEDOARA 61 171 156 121 20 2  531 

Feminin 36 103 113 88 13   353 

Masculin 25 68 43 33 7 2  178 

IALOMIŢA 29 57 58 63 17   224 

Feminin 19 35 42 50 16   162 

Masculin 10 22 16 13 1   62 

IAŞI 153 240 212 124 24 1  754 

Feminin 82 142 134 72 15 1  446 

Masculin 71 98 78 52 9   308 

ILFOV 49 78 66 36 2   231 

Feminin 25 47 47 29 1   149 

Masculin 24 31 19 7 1   82 

MARAMUREŞ 59 163 134 74 15 2  447 

Feminin 34 98 96 42 6 1  277 

Masculin 25 65 38 32 9 1  170 
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MEHEDINŢI 27 84 100 60 17 1  289 

Feminin 12 42 63 38 11   166 

Masculin 15 42 37 22 6 1  123 

MUREŞ 133 181 150 102 15 1  582 

Feminin 90 99 101 78 11 1  380 

Masculin 43 82 49 24 4   202 

NEAMŢ 52 134 143 121 42 5  497 

Feminin 28 94 92 95 28   337 

Masculin 24 40 51 26 14 5  160 

OLT 63 142 99 66 16   386 

Feminin 38 70 63 46 12   229 

Masculin 25 72 36 20 4   157 

PRAHOVA 101 200 165 143 23 1  633 

Feminin 54 110 117 106 14 1  402 

Masculin 47 90 48 37 9   231 

SATU MARE 46 101 93 78 20   338 

Feminin 28 64 72 56 15   235 

Masculin 18 37 21 22 5   103 

SĂLAJ 69 117 73 44 9   312 

Feminin 33 77 57 33 9   209 

Masculin 36 40 16 11    103 

SIBIU 62 133 103 75 7 1  381 

Feminin 38 71 73 52 5 1  240 

Masculin 24 62 30 23 2   141 

SUCEAVA 85 180 159 115 24 1  564 

Feminin 50 107 108 86 15   366 

Masculin 35 73 51 29 9 1  198 

TELEORMAN 61 121 81 65 12   340 

Feminin 33 70 46 49 5   203 

Masculin 28 51 35 16 7   137 

TIMIŞ 110 218 156 94 25 3  606 

Feminin 53 106 99 58 18   334 

Masculin 57 112 57 36 7 3  272 

TULCEA 20 63 68 40 14   205 

Feminin 11 44 54 32 9   150 

Masculin 9 19 14 8 5   55 

VASLUI 112 141 138 124 23 1  539 

Feminin 62 80 99 85 16   342 

Masculin 50 61 39 39 7 1  197 

VÂLCEA 37 106 161 110 23   437 

Feminin 23 62 109 77 12   283 

Masculin 14 44 52 33 11   154 

VRANCEA 49 123 113 62 17   364 

Feminin 25 77 71 44 12   229 

Masculin 24 46 42 18 5   135 

MUNICIPIUL 

BUCUREŞTI 
205 369 378 242 69 13 1 1.277 

Feminin 106 186 240 169 45 3  749 

Masculin 99 183 138 73 24 10 1 528 

Total 3.079 6.019 5.355 3.640 805 67 1 18.966 

 

Cea mai mare pondere a operatorilor de calculator din secția de votare a fost reprezentată de 

persoane de sex feminin (63,56%) și persoane cu vârste cuprinse între 25 și 44 de ani (59,97%). 
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Situația sintetică a persoanelor care au exercitat funcția de operator de 

calculator la alegerile prezidențiale (turul I) 

Vârstă Feminin Masculin Total 

Între 18 și 24 ani 1.764 1.315 3.079 

Între 25 și 34 ani 3.473 2.546 6.019 

Între 35 și 44 ani 3.643 1.712 5.355 

Între 45 și 54 ani 2.608 1.032 3.640 

Între 55 și 64 ani 546 259 805 

Între 65 și 74 ani 20 47 67 

Peste 75 ani  1 1 

Total 12.054 6.912 18.966 

 

În ceea ce privește persoanele care au exercitat efectiv funcția de operator de calculator în cadrul 

secției de votare la turul al II-lea al alegerilor prezidențiale din anul 2019, acestea au fost în număr de 

18.974 (totalul operatorilor suplimentari a fost de 226 de persoane). 

O perspectivă de ansamblu în ceea ce privește operatorii din secțiile de votare la turul al II-lea, în 

funcție de județul de domiciliu, sex și vârstă este prezentată în tabelul de mai jos: 

Situația persoanelor care au exercitat funcția de operator de calculator la turul al II-lea al alegerilor 

prezidențiale, în funcție județul de domiciliu, sex și vârstă 

JUDEȚ 
Între 18 

și 24 ani 

Între 25 

și 34 ani 

Între 35 

și 44 ani 

Între 45 

și 54 ani 

Între 55 

și 64 ani 

Între 65 

și 74 ani 

Peste 75 

ani 
TOTAL 

ALBA 76 165 116 70 19 1  447 

Feminin 39 96 79 55 14   283 

Masculin 37 69 37 15 5 1  164 

ARAD 125 150 97 57 16 2  447 

Feminin 54 75 63 34 11 1  238 

Masculin 71 75 34 23 5 1  209 

ARGEŞ 113 183 143 85 8   532 

Feminin 70 100 94 56 5   325 

Masculin 43 83 49 29 3   207 

BACĂU 84 163 209 160 34 2  652 

Feminin 59 85 149 122 25   440 

Masculin 25 78 60 38 9 2  212 

BIHOR 156 248 145 87 18 2  656 

Feminin 90 130 108 65 12 2  407 

Masculin 66 118 37 22 6   249 

BISTRIŢA-

NĂSĂUD 
41 128 92 51 6   318 

Feminin 24 83 63 33 4   207 

Masculin 17 45 29 18 2   111 

BOTOŞANI 89 142 100 80 19 3  433 

Feminin 61 78 70 53 10   272 

Masculin 28 64 30 27 9 3  161 

BRAŞOV 60 150 140 86 23 6  465 

Feminin 32 91 96 60 15 4  298 

Masculin 28 59 44 26 8 2  167 

BRĂILA 39 70 87 80 13 1  290 

Feminin 21 45 69 65 7 1  208 

Masculin 18 25 18 15 6   82 

BUZĂU 53 134 122 103 28   440 

Feminin 29 89 75 72 23   288 

Masculin 24 45 47 31 5   152 

CARAŞ-SEVERIN 62 116 116 60 12   366 

Feminin 39 67 66 38 9   219 

Masculin 23 49 50 22 3   147 
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CĂLĂRAŞI 31 64 60 60 15 1  231 

Feminin 17 41 44 49 8   159 

Masculin 14 23 16 11 7 1  72 

CLUJ 158 196 160 114 28 4  660 

Feminin 103 120 118 83 21   445 

Masculin 55 76 42 31 7 4  215 

CONSTANŢA 68 190 172 97 35 4  566 

Feminin 42 134 133 81 22 2  414 

Masculin 26 56 39 16 13 2  152 

COVASNA 19 76 74 34 10 1  214 

Feminin 11 43 50 23 6   133 

Masculin 8 33 24 11 4 1  81 

DÂMBOVIŢA 44 135 138 104 24 2  447 

Feminin 27 80 99 83 17   306 

Masculin 17 55 39 21 7 2  141 

DOLJ 95 191 158 85 16 1  546 

Feminin 56 90 87 63 10   306 

Masculin 39 101 71 22 6 1  240 

GALAŢI 73 108 136 107 24 2  450 

Feminin 41 70 90 84 19 1  305 

Masculin 32 38 46 23 5 1  145 

GIURGIU 44 102 52 34 7   239 

Feminin 25 60 39 23 5   152 

Masculin 19 42 13 11 2   87 

GORJ 31 107 133 61 8 1  341 

Feminin 15 63 86 39 5   208 

Masculin 16 44 47 22 3 1  133 

HARGHITA 27 82 115 68 7 1  300 

Feminin 19 48 77 46 7 1  198 

Masculin 8 34 38 22    102 

HUNEDOARA 60 171 156 122 19 2  530 

Feminin 35 104 113 89 12   353 

Masculin 25 67 43 33 7 2  177 

IALOMIŢA 29 55 59 63 17   223 

Feminin 19 34 43 49 16   161 

Masculin 10 21 16 14 1   62 

IAŞI 153 240 216 125 24 1  759 

Feminin 82 142 138 73 15 1  451 

Masculin 71 98 78 52 9   308 

ILFOV 49 78 64 36 2   229 

Feminin 26 46 46 29 1   148 

Masculin 23 32 18 7 1   81 

MARAMUREŞ 56 160 136 76 17 2  447 

Feminin 33 95 97 44 7 1  277 

Masculin 23 65 39 32 10 1  170 

MEHEDINŢI 28 84 100 60 17 1  290 

Feminin 13 42 63 38 11   167 

Masculin 15 42 37 22 6 1  123 

MUREŞ 131 183 151 102 15 1  583 

Feminin 89 101 101 78 11 1  381 

Masculin 42 82 50 24 4   202 

NEAMŢ 52 132 146 120 42 5  497 

Feminin 28 93 95 94 28   338 

Masculin 24 39 51 26 14 5  159 

OLT 61 141 101 67 16   386 

Feminin 36 69 64 46 12   227 

Masculin 25 72 37 21 4   159 

PRAHOVA 100 200 167 142 23 1  633 

Feminin 52 111 117 106 14 1  401 

Masculin 48 89 50 36 9   232 

SATU MARE 45 102 93 78 20   338 

Feminin 27 64 72 56 15   234 

Masculin 18 38 21 22 5   104 
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SĂLAJ 69 117 72 44 9   311 

Feminin 33 77 56 33 9   208 

Masculin 36 40 16 11    103 

SIBIU 62 133 102 75 7 1  380 

Feminin 38 72 72 52 5 1  240 

Masculin 24 61 30 23 2   140 

SUCEAVA 83 180 160 116 24 1  564 

Feminin 48 106 108 87 15   364 

Masculin 35 74 52 29 9 1  200 

TELEORMAN 61 122 82 65 11   341 

Feminin 33 70 47 49 5   204 

Masculin 28 52 35 16 6   137 

TIMIŞ 112 213 156 97 25 2  605 

Feminin 55 104 99 61 18   337 

Masculin 57 109 57 36 7 2  268 

TULCEA 21 62 68 40 14   205 

Feminin 12 42 54 32 9   149 

Masculin 9 20 14 8 5   56 

VASLUI 112 144 136 123 23 1  539 

Feminin 62 80 98 84 16   340 

Masculin 50 64 38 39 7 1  199 

VÂLCEA 39 107 161 110 23   440 

Feminin 23 61 109 76 12   281 

Masculin 16 46 52 34 11   159 

VRANCEA 50 125 113 62 16   366 

Feminin 26 77 70 44 11   228 

Masculin 24 48 43 18 5   138 

MUNICIPIUL 

BUCUREŞTI 
202 364 376 244 69 12 1 1.268 

Feminin 106 183 238 171 45 2  745 

Masculin 96 181 138 73 24 10 1 523 

Total 3.063 6.013 5.380 3.650 803 64 1 18.974 

 

 

Situația sintetică a persoanelor care au exercitat funcția de operator de 

calculator la alegerile prezidențiale (turul al II-lea) 

Vârstă Feminin Masculin Total 

Între 18 și 24 ani 1.750 1.313 3.063 

Între 25 și 34 ani 3.461 2.552 6.013 

Între 35 și 44 ani 3.655 1.725 5.380 

Între 45 și 54 ani 2.618 1.032 3.650 

Între 55 și 64 ani 542 261 803 

Între 65 și 74 ani 19 45 64 

Peste 75 ani  1 1 

Total 12.045 6.929 18.974 

 

  

 Structurile teritoriale ale AEP, în colaborare cu STS, au organizat 1.089 de sesiuni de instruire 

pentru operatorii de calculator desemnaţi în birourile electorale ale secţiilor de votare organizate în țară 

la alegerile din anul 2019. La încheierea sesiunilor de instruire, operatorii de calculator desemnaţi au 

preluat, pe bază de proces-verbal, terminalele informatice şi plicurile cu credențialele de acces în ADV. 

Totodată, pe canalul YouTube au fost publicate o serie de videoclipuri de prezentare a operațiunilor și 

procedurilor specifice. Tabelul următor prezintă situația instruirilor din anul de referință: 
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Situația sesiunilor de instruire a operatorilor de calculator desemnați în anul 2019 

Filiala AEP Județ 
Nr. sesiunilor de instruire organizate cu ocazia alegerilor 

europarlamentare și a referendumului național din data 

de 26 mai 

Nr. sesiunilor de instruire 

organizate cu ocazia 

alegerilor prezidențiale 

Filiala Nord-

Vest 

Cluj 15 12 

Bihor 19 22 

Bistrița-Năsăud 9 10 

Maramureș 19 17 

Satu-Mare 13 14 

Sălaj 16 11 

Filiala Sud-Est 

Brăila 12 8 

Buzău 11 11 

Constanța 12 23 

Galați 14 14 

Tulcea 6 6 

Vrancea 21 19 

Filiala Vest 

Arad 11 13 

Caraş-Severin 8 8 

Hunedoara 16 12 

Timiş 15 18 

Filiala Centru 

Alba 16 14 

Brașov 19 18 

Covasna 6 6 

Harghita 14 9 

Mureș 17 19 

Sibiu 9 9 

Filiala 

București-Ilfov 

Mun. București 15 24 

Călărași 6 4 

Giurgiu 6 6 

Ialomița 12 16 

Ilfov 5 4 

Filiala Sud-Vest 

Oltenia 

Dolj 13 14 

Gorj 8 7 

Mehedinți 12 12 

Olt 9 9 

Vâlcea 13 19 

Filiala Nord-Est 

Bacău 17 16 

Botoșani 9 9 

Iași 16 31 

Neamț 13 12 

Suceava 12 20 

Vaslui 10 13 

Filiala Sud-

Muntenia 

 

Teleorman 13 16 

Argeș 13 11 

Dâmbovița 17 12 

Prahova 11 13 

TOTAL 528 561 
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Referitor la selecția, instruirea și desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor 

electorale ale secțiilor de votare din străinătate, la alegerile pentru membrii din România în 

Parlamentul European și referendumul național din data de 26.05.2019, Ministerul Afacerilor Externe 

a desemnat 374 de operatori de calculator, organizând 3 sesiuni de instruire a acestora (una la sediul MAE, 

în data de 17.05.2019, și două prin sistem de videoconferință, în datele de 20 și 21.05.2019), în colaborare 

cu AEP și STS. 

Referitor la selecția, instruirea și desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor 

electorale ale secțiilor de votare din străinătate, constituite cu ocazia alegerilor pentru Președintele 

României din anul 2019, precizăm că, potrivit Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 36/2019, 

președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, locțiitorii acestora și orice alți membri 

ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate au putut îndeplini calitatea de membru-

operator de calculator. Pentru a putea fi desemnați în această calitate, oficialii enumerați anterior au 

participat și au obținut punctajul de minim 7 la sesiunile de instruire-examinare organizate de Serviciul de 

Telecomunicații Speciale, cu sprijinul și participarea reprezentanților Ministerului Afacerilor Externe, ai 

Autorității Electorale Permanente și ai Institutului Național de Statistică. Conform datelor comunicate de 

Serviciul de Telecomunicații Speciale, s-a estimat participarea a 10.020 de persoane, dintre acestea fiind 

desemnate 6.317 drept membri-operatori de calculator în cadrul birourilor electorale ale secțiilor de votare 

din străinătate. 

Desemnarea membrilor-operatori de calculator s-a realizat în mod eșalonat, prin Decizia Autorității 

Electorale Permanente nr. 156/2019 și Decizia Autorității Electorale Permanente nr. 166/2019. Conform 

Deciziei Autorității Electorale Permanente nr. 166/ 2019, 6.317 persoane (inclusiv din rândul celor propuse 

de formațiunile politice) au fost desemnate ca membri-operatori de calculator. 

În perioadele 22-27 octombrie 2019 și 29 octombrie-3 noiembrie 2019, au fost organizate două 

sesiuni de instruire prin sisteme de videoconferință pentru persoanele care au obținut punctajul minim la 

testările specifice. La data de 03.11 2019 s-a desfășurat un program de simulare a procesului electoral, 

președinții și membrii-operatori având acces în SIMPV pentru verificarea tehnică precum și pentru 

aplicarea practică a procedurilor care urmau să fie derulate în timpul votării. 

 Ca urmare a problemelor semnalate de misiunile diplomatice și de către președinții birourilor 

electorale ale secțiilor de votare din străinătate, precum și a propunerilor de 

înlocuire/completare/suplimentare a componenței birourilor secțiilor de votare transmise inclusiv în zilele 

votării, AEP a adoptat Hotărârea nr. 42/2019, potrivit căreia calitatea de membru-operator putea fi 

dobândită prin decizie a președintelui biroului electoral al secției de votare din străinătate, cu condiția ca 

persoana respectivă să fi promovat sesiunea online de instruire-examinare. 

Cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale, în anul 2019, Autoritatea a organizat 80 de 

sesiuni de instruire online a membrilor-operatori ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din 

străinătate. De asemenea, pentru verificarea funcționării optime a SIMPV și a competențelor persoanelor 

desemnate privind operarea ADV, Serviciul de Telecomunicații Speciale a organizat simulări naţionale în 

zilele de 28.10.2019 şi 31.10.2019, la care au participat operatorii de calculator desemnaţi în birourile 

electorale ale secţiilor de votare din ţară şi o parte din membrii-operatori de calculator din străinătate, iar, 

în data de 03.11.2019, o simulare destinată doar membrilor-operatori de calculator desemnați în cadrul 

birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate. 

 

 

 

 

  



 

 

180 

 Autoritatea Electorală Permanentă 

 

9. 

ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE

  

 

 
0 

Incidente de securitate în prelucrarea 

datelor cu caracter personal 

174 

Angajați AEP instruiți privind 

prevenirea și combaterea corupției 

599/2018 

HG implementată 

ARGUS 

(Cod SIPOCA 434) 

 

 

 

  Activitatea întreprinsă de AEP în anul 2019 cu scopul îmbunătățirii capacității administrative a 

vizat, în principal, consolidarea integrității instituționale prin continuarea implementării Strategiei 

Naționale Anticorupție 2016-2020 și armonizarea activității la prevederile HG nr. 599/2018, deziderate 

sprijinite de buna implementare a Proiectului Argus - integritate, etică, transparență, anticorupție în 

finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale (Cod SIPOCA 434). 

  De asemenea, documentația sistemului de control intern managerial a fost armonizată la noul ROF 

și au fost operaționalizate două structuri care consolidează protecția datelor cu caracter personal și a 

informațiilor clasificate. 

 

 

 

9.1. PROIECTUL ARGUS - INTEGRITATE, ETICĂ, TRANSPARENȚĂ, 

ANTICORUPȚIE ÎN FINANȚAREA PARTIDELOR POLITICE ȘI A CAMPANIILOR 

ELECTORALE

 

 Ȋndeplinidu-și angajamentele 

asumate prin Declarația privind 

aderarea la valorile, principiile, 

obiectivele și mecanismele Strategiei 

Naţionale Anticorupţie pe perioada 

2016-2020, AEP a derulat, în calitate 

de beneficiar, Proiectul Argus - 

integritate, etică, transparență, 

anticorupție în finanțarea partidelor 

politice și a campaniilor electorale 

(Cod SIPOCA 434), proiect cofinanţat 

din Fondul Social European prin 

Programul Operaţional Capacitate 

Administrativă 2014 – 2020! (Cod apel: POCA/130/2/2/Creșterea transparenței, eticii și integrității în 

cadrul autorităților și instituțiilor publice). Proiectul a avut ca obiectiv principal creșterea 

transparenței, eticii și integrității în cadrul Autorității Electorale Permanente, contribuind la 

implementarea obiectivului 3.5 din Strategia Națională Anticorupție 2016-2020. 
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Obiectivele specifice ale proiectului au vizat: 

 Îmbunătățirea capacității administrative a AEP prin transparență, vizând prevenirea 

vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor 

electorale; 

 Creșterea capacității AEP de asigurare a eticii și integrității la nivelul instituției promovând 

norme unitare si proceduri actualizate în domeniul controlului și managementului riscurilor și 

vulnerabilităților instituționale; 

 Dezvoltarea competențelor necesare personalului din AEP în vederea identificării riscurilor și 

vulnerabilităților interne și a exercitării funcției de control cu respectarea standardelor legale 

de integritate. 

 

  Principalele acțiuni întreprinse în anul 2019 în vederea îndeplinirii obiectivelor proiectului au 

constat în: 

 Organizarea cursului ,,Expert prevenirea și combaterea corupției" 

  Pentru realizarea Subactivității IV.1. - ,,Organizare curs - Expert prevenirea și combaterea 

corupției", 174 de angajați ai Autorității Electorale Permanente au participat, în luna iunie, la un curs 

de formare profesională care a avut ca finalitate obținerea unor certificate de competență profesională 

având codificarea COR 261920 – Expert prevenirea și combaterea corupției. 

 

 Organizarea atelierelor de lucru cu tema ,,Aspecte economico-financiare relevante în 

activitatea de control a partidelor politice” 

 Subactivitatea IV.2 din cadrul Proiectului Argus a vizat organizarea și desfășurarea în luna 

septembrie a unor ateliere lucru la care au participat 174 de angajați ai Autorității Electorale 

Permanente și lectori din cadrul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, 

Agenției Naționale de Administrare Fiscală și Camerei Auditorilor Financiari din România. Scopul 

atelierelor a fost facilitarea cadrului în care lectorii invitați au prezentat aspecte financiar–contabile 

relevante activităților de control a finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale desfășurate 

de către personalul Autorității Electorale Permanente. 

 

 Organizarea cursului ,,Control intern managerial" 

 Pentru realizarea Subactivității IV.2. - ,,Control intern managerial", 24 de angajați ai 

Autorității Electorale Permanente au participat, în perioada octombrie-noiembrie, la un curs de 

formare profesională care a avut ca finalitate obținerea unui certificat având codificarea COR 325708. 

 

 Organizarea unor vizite externe la instituții relevante 

 Ȋn vederea identificării unor bune practici în domeniul finanțării partidelor politice și a 

campaniilor electorale, specialiști din cadrul Autorității Electorale Permanente au efectuat vizite de 

lucru la instituții relevante din Olanda (martie 2019) și Ungaria (mai 2019). Bunele practici identificate 

au fost integrate în ghidul specific Activității III a proiectului. 

 

 Realizarea Ghidului de bune practici privind finanțarea partidelor politice 

 Pentru atingerea obiectivului principal, Activitatea III din cadrul Proiectului Argus a vizat 

realizarea unei analize a modului în care se desfășoară procesele specifice controlului finanțării 

partidelor politice și a campaniilor electorale și realizarea unui ghid de bune practici în domeniu.  

 Aceste livrabile au fost elaborate de către un grup de experți externi cooptați de AEP, având 

experiență relevantă în domeniul prevenirii și combaterii incidentelor de integritate sau în domeniul 

controlului intern managerial și al eticii manageriale. 
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 Ghidul ilustrează standardele internaționale și regionale, precum și exemple relevante de bune 

practici în domeniu, constituind un material esențial pentru actorii relevanți implicați în procesul de 

elaborare a actelor normative și administrative, persoanele cu atribuții de control specific, precum și 

mandatarii financiari și trezorierii formațiunilor politice și ai competitorilor electorali, după caz. 

 Atingerea acestui deziderat a fost posibilă prin implementarea Activității III ca un proces 

incluziv, reunind experiențele teoretice și practice ale specialiștilor din domeniu sau din domenii 

conexe pentru a stabili pașii de urmat în procesul de realizare a ghidului.  

Ghidul poate fi descărcat la adresa: https://www.roaep.ro/prezentare/wp-

content/uploads/2020/02/Ghid_de_bune_practici_%C3%AEn_finan%C8%9Barea_partidelor_politice.pdf. 

 

 Ȋmbunătățirea mecanismelor și procedurilor instituționale proprii în materie de etică și 

integritate 

 Activitatea V din cadrul Proiectului Argus a avut ca scop elaborarea unor variante actualizate 

ale unor proceduri operaționale aferente activității Departamentului de control al finanțării partidelor 

politice şi a campaniilor electorale din cadrul AEP. 

 Responsabili pentru elaborarea procedurilor au fost experții externi cooptați de Autoritate în 

acest sens, cu sprijinul experților interni din cadrul departamentului specializat. Experții externi au 

realizat analize ale procedurilor aflate în vigoare și au emis un set de recomandări pentru actualizarea 

și îmbunătățirea acestora, în conformitate cu prevederile aplicabile la momentul elaborării lor, 

urmărind eficientizarea și consolidarea activităților de control. 

 De asemenea, Activitatea V din cadrul Proiectului Argus a vizat și elaborarea de către experți 

externi cooptați în acest sens a unui raport privind stadiul actual al implementării standardelor de 

control intern managerial, a unui set de recomandări privind actualizarea registrului riscurilor de la 

nivelul instituției, precum și formalizarea registrului riscurilor de corupție elaborat conform HG             

nr. 599/2018. 

 

 

9.2. CONTROL INTERN MANAGERIAL 

 

 La nivelul AEP funcționează Comisia de monitorizare a Autorității Electorale Permanente 

(CM), având ca principal scop monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a 

implementării și dezvoltării unui sistem intergrat de control intern managerial în cadrul instituției, care 

să asigure atingerea obiectivelor acesteia într-un mod eficient, eficace și economic. 

 Având în vedere aprobarea noului Regulament de organizare și funcționare a Autorității 

Electorale Permanente prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului 

nr. 2/2019, în anul 2019, Comisia a fost reorganizată prin Ordinul președintelui Autorității Electorale 

Permanente nr. 685/2019. 

 De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (6) din Ordinul Secretariatului 

General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităţilor publice, Comisia de monitorizare a coordonat procesul de actualizare a documentației 

specifice proceselor de gestionare a riscurilor și de monitorizare a performanțelor, fiind adoptate 

Ordinul nr. 1079/2019 privind Registrul de riscuri și Planul de implementare a măsurilor de control 

pentru riscurile semnificative de la nivelul Autorităţii Electorale Permanente și Ordinul nr. 1117/2019 

privind aprobarea misiunii, viziunii, funcţiilor, obiectivelor generale, obiectivelor specifice, 

indicatorilor de performanţă, activităţilor şi procedurilor necesare îndeplinirii atribuțiilor Autorităţii 

Electorale Permanente. Precizăm că documentația a fost actualizată în anul 2020. 

  

https://www.roaep.ro/prezentare/wp-content/uploads/2020/02/Ghid_de_bune_practici_%C3%AEn_finan%C8%9Barea_partidelor_politice.pdf
https://www.roaep.ro/prezentare/wp-content/uploads/2020/02/Ghid_de_bune_practici_%C3%AEn_finan%C8%9Barea_partidelor_politice.pdf
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 Cu acest prilej, Autoritatea a enunțat misiunea, viziunea și obiectivele sale generale. Misiunea 

AEP constă în asigurarea organizării şi desfăşurării alegerilor şi a referendumurilor, precum şi a 

finanţării partidelor politice, cu respectarea Constituţiei, a legii şi a standardelor internaţionale şi 

europene în materie. Viziunea este cea a unei instituții publice inovative, recunoscută în plan 

internațional, care generează încredere, furnizează servicii de înaltă calitate și asigură îndeplinirea 

dorințelor legitime ale electoratului și partidelor politice. 

 La nivelul anului 2019, Ordinul nr. 1117/2019 formaliza la nivelul Autorităţii Electorale 

Permanente 53 de obiective specifice, 349 indicatori de performanță asociați obiectivelor, 172 de 

activități și 115 proceduri formalizate. Ordinul nr. 1079/2019 identifica 158 de activități expuse unui 

număr total de 209 de riscuri, fiind stabilite 394 de măsuri de remediere a acestora. 

Având în vedere Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini din Codul controlului intern 

managerial al entităților publice, în anul 2019 a fost demarat procesul de identificare a funcțiilor 

sensibile de la nivelul Autorității și stabilirea unei politici adecvate de gestionare a acestora. Pe cale 

de consecință, prin Ordinul nr. 1081/2019 a fost aprobată Procedura privind gestionarea funcțiilor 

sensibile (PS.23). Procedura stabilește criteriile specifice (factorii de risc), adaptate particularităților 

instituției, prin raportare la care să se stabilească numărul de funcții sensibile la nivelul instituției. De 

asemenea, prin Ordinul nr. 1080/2019, au fost desemnate persoanele responsabile cu derularea 

procesului de identificare a funcţiilor sensibile la nivelul Autorității. Conform procedurii, persoanele 

desemnate au demarat procesul specific în anul 2019, fiind finalizat în prima lună a anului 2020 prin 

întocmirea Inventarului funcțiilor sensibile și a măsurilor de control specifice de la nivelul Autorității 

Electorale Permanente. Inventarul formalizează 326 de funcții sensibile la nivelul AEP și a fost 

aprobat prin Ordinul nr. 119/2020. 

 

 

9.3. IMPLEMENTAREA HOTĂRÂRII GUVERNULUI NR. 599/2018 

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 599/2018 pentru aprobarea 

Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor 

publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de 

corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și 

formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a 

incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul 

raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate, prin ordine ale președintelui AEP, a fost 

desemnat responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate 

în cadrul instituției, s-a constituit Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a 

riscurilor de corupţie în cadrul Autorităţii Electorale Permanente și au fost procedurate activitățile 

specifice.  

Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupţie în 

cadrul Autorităţii Electorale Permanente a fost constituit prin Ordinul nr. 65/2019 și, având în vedere 

adoptarea noului Regulament de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente, a fost 

reorganizat prin Ordinul nr. 958/2019.  

Prin Ordinul nr. 1118/2019 au fost aprobate Procedura privind evaluarea incidentelor de 

integritate în cadrul Autorității Electorale Permanente (PS.13), Ediția I, Revizia 0, și o nouă ediție a 

Procedurii privind managementul riscului (PS.08). Procedura privind evaluarea incidentelor de 

integritate în cadrul Autorității Electorale Permanente (PS.13) stabilește modul de evaluare ex-post 

a eventualelor incidente de integritate produse de către personalul Autorității Electorale Permanente, 

precum și modul de valorificare a evaluărilor, în conformitate cu Metodologia de evaluare a 

incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale aprobată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 599/2018. Procedura privind managementul riscului (PS.08), Ediția II, 
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Revizia 0 stabilește modul de identificare, formalizare și gestionare a riscurilor generale și a celor de 

corupție de la nivelul instituției. 

Activitatea V din cadrul Proiectul Argus - integritate, etică, transparență, anticorupție în 

finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale (Cod SIPOCA 434) a vizat formalizarea 

registrului riscurilor de corupție de la nivelul AEP. Responsabili pentru elaborarea livrabilelor au fost 

experți externi cooptați de Autoritate în acest sens, care au realizat o evaluare a documentelor privind 

riscurile și vulnerabilitățile instituției, elaborând Registrul riscurilor de corupție de la nivelul 

Autorității Electorale Permanente. 

Acest proces a fost demarat în anul 2019, iar registrul a fost aprobat prin Ordinul nr. 110/2020 

și formalizează 64 de riscuri de corupție și 126 de măsuri de intervenție. 

 

 

9.4. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 

 

Autoritatea Electorală Permanentă a continuat în anul 2019 să întreprindă demersurile 

adecvate implementării dezideratelor Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016 – 2020. 

Măsura 2.1.1. din SNA a fost implementată în anul 2019 prin derularea misiunii de audit cu 

tema Evaluarea sistemului de prevenire a corupției. Misiunea a fost inițiată la solicitarea Unității 

Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, iar 

obiectivele stabilite de UCAAPI au fost: (1) Cod etic/deontologic/de conduită; (2) Consilier de etică; 

(3) Funcții sensibile. În urma desfășurării misiunii a fost emis un raport de audit prin care au fost 

formulate un număr de 18 recomandări. La momentul emiterii raportului de progres, gradul de 

implementare a recomandărilor a fost de 73%. 

Măsura 3.5.1. a fost pusă în aplicare prin organizarea a două sesiuni de formare pentru 

reprezentanții partidelor politice și mandatarii financiari. De asemenea, au fost elaborate și distribuite 

reprezentanților partidelor politice, mandatarilor financiari și personalului Autorității Electorale 

Permanente Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerea membrilor din România în 

Parlamentul European din 26 Mai 2019 și Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerile pentru 

Președintele României din anul 2019. 

Măsura 3.5.2. a fost realizată prin raportările furnizate AEP de fiecare partid politic (33 de 

raportări în anul 2016, 43 în anul 2017, 31 în anul 2018 și 44 în anul 2019). Raportările pot fi consultate 

pe site-ul oficial al Autorității accesând adresa www.finantarepartide.ro. 

  Referitor la Măsura 3.5.3., prin Legea nr. 148/2019, 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. 

Măsura 3.5.4. vizează activitatea și statutul juridic al experților electorali și al operatorilor de 

calculator. Condiţiile de admitere a persoanelor în Corpul experţilor electorali sau în evidențele 

operatorilor de calculator reglementate, în principal, prin Legea nr. 208/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 36/2019, asigură 

profesionalismul, imparţialitatea şi integritatea experților electorali și a operatorilor de calculator.  

Cu privire la evoluția cantitativă a deciziilor de admitere în Corpul experților electorali, 

Autoritatea Electorală Permanentă a emis, în anul 2019, 33 decizii de admitere pentru un număr total 

de 9.588 de persoane (1.361 de persoane admise pe bază de aviz favorabil și 8.227 de persoane admise 

în urma promovării examenului de admitere). Referitor la selecția operatorilor de calculator, în anul 

2019, evidențele au fost actualizate prin selectarea unui număr de 16.904 persoane. Ȋn anul 2019, AEP 

a emis 54 de decizii prin care a constatat încetarea calității de expert electoral sau a exclus din corp 

3.985 de persoane, ca urmare a decesului (113 persoane), retragerii voluntare (3.706 persoane), sau ca 

urmare a săvârșirii de contravenții privind alegerile sau referendumurile (166 de persoane). 

http://www.finantarepartide.ro/
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AEP a elaborat, publicat și distribuit oficialilor electorali materialul Reglementări privind 

alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2016 (care a inclus și un ghid al 

președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare) în anul 2016, precum și un ghid al 

preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare în anul 2018. Cu ocazia alegerilor din anul 

2019, Autoritatea a elaborat, publicat și distribuit următoarele materiale informative: (1) Ghidul 

birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate pe teritoriul României, (2) Instrucțiuni privind 

exercitarea dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele României din anul 

2019 (au fost transmise Companiei Naționale Poșta Română SA. în vederea multiplicării și inserării 

în plicurile ce conțin documentele necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență), (3) Ghidul 

alegătorului din străinătate 2019, (4) Ghidul birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate 

în străinătate, (5) Ghidul birourilor electorale pentru votul prin corespondență, (6) Ghidul birourilor 

electorale ale secțiilor de votare organizate pe teritoriul României (elaborat cu ocazia alegerilor 

prezidențiale); (7) Clipul de informare a alegătorilor care votează la secția de votare din străinătate, 

(8) Clipul de informare a alegătorilor care votează prin corespondență. 

În anul 2018 a fost implementat un modul de examinare online a experților electorali, 

disponibil pe platforma e-Academie a Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale. 

Numărul persoanelor evaluate prin intermediul modulului a fost de 2.209 în anul 2019. De asemenea, 

prin intermediul platformei Ilias, în anul 2019 au promovat examinarea specifică în vederea admiterii 

în evidențele operatorilor de calculator 8.000 de persoane. Cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații 

Speciale, în anul 2019 au avut loc 80 de sesiuni de instruire online a membrilor-operatori ai birourilor 

electorale ale secțiilor de votare din străinătate. 

În ceea ce privește implementarea Măsurilor 3.5.5.-3.5.9., în data de 18 aprilie 2017 s-a 

adoptat Addenda la al doilea Raport de conformitate privind România în cadrul celei de-a treia runde 

de evaluare care a vizat şi transparenţa finanţării partidelor politice, prin care procedura de 

conformitate a fost declarată încheiată. 

Cu scopul implementării Măsurii 3.5.10., referitoare la publicarea în format deschis a datelor 

legate de finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, la adresa www.finantarepartide.ro 

sunt disponibile Raportul detaliat privind veniturile și cheltuielile realizate în anul 2019, Raportul 

detaliat privind cuantumul datoriilor înregistrate în anul 2019 de partidele și formațiunile politice, 

Raportul detaliat privind lista sancțiunilor aplicate partidelor și formațiunilor politice în anul 2019, 

Raportul detaliat privind sumele din cererile de rambursare pentru campaniile electorale din anul 2019, 

Raportul detaliat privind sumele rambursate aferente cheltuielilor electorale din anul 2019 și Raportul 

detaliat privind sumele obținute din subvenții și modul de cheltuire a acestora, aferent anului 2019. 

Precizăm că Autoritatea nu deține datele necesare publicării tuturor raportărilor specifice Măsurii 

3.5.10.. 

Măsura 5.3.2., este adresată prin acțiunile de control realizate de Autoritatea Electorală 

Permanentă prezentate în prezentul raport privind activitatea instituției. 

Cu privire la Măsura 5.3.4., precizăm că în anul 2019 s-a constatat că 7 persoane din cadrul 

AEP au săvârșit abateri disciplinare, fiind sancționate cu avertisment. 

Ȋn ceea ce privește Măsura 5.3.5., în anul 2019 au fost emise și încărcate în aplicația 

informatică ForExeBug 74 de rapoarte, având următoarele obiecte: buget și actualizări buget (15 

rapoarte), situații financiare lunare (36 de rapoarte), situații financiare trimestriale (17 rapoarte) și 

situații financiare anuale (6 rapoarte). 

Pentru realizarea Măsurii 5.3.7., au fost publicate pe site-ul oficial al Autorității Electorale 

Permanente și în Monitorul Oficial al României rapoarte privind controalele efectuate de instituție 

referitoare la respectarea prevederilor legale privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor 

electorale. 

Măsura 6.1. a fost realizată prin reafirmarea angajamentului de a combate fenomenul corupției 

în domeniul său de activitate prin adoptarea la data de 17 mai 2017 a Declarației privind aderarea la 

valorile, principiile, obiectivele și mecanismele Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016-



 

 

186 

 Autoritatea Electorală Permanentă 

2020 și a Planului de integritate al Autorităţii Electorale Permanente pentru perioada 2017-2020. De 

asemenea, Măsura 6.2. a fost realizată în anul 2017, prin transmiterea proiectului planului de 

integritate tuturor angajaților spre consultare, prin e-mail. Măsura 6.5. a fost realizată prin publicarea 

documentelor pe site-ul oficial al instituției.  

Referitor la Măsura 6.6. arătăm că modul de implementare a fost evaluat cu ocazia elaborării 

rapoartelor de progres transmise Ministerului Justiției în anii precedenți. De asemenea, s-a apreciat 

necesitatea actualizării planului de integritate, având în vedere adoptarea noului Regulament de 

organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente. Astfel, a fost elaborat Planul de 

integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2019-2020, fiind aprobat prin 

Ordinul nr. 959/2019. 

Referitor la Măsurile 2.1.7., 6.3. și 6.4., arătăm că, având în vedere adoptarea noului 

Regulament de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente, Comisia de 

monitorizare a AEP a fost reorganizată prin Ordinul nr. 685/2019. De asemenea, în conformitate cu 

prevederile art. 3 alin. (6) din Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018, Comisia 

de monitorizare a coordonat procesul de actualizare a documentației specifice proceselor de gestionare 

a riscurilor și de monitorizare a performanțelor, fiind adoptate Ordinul nr.1079/2019 privind Registrul 

de riscuri și Planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative de la nivelul 

Autorităţii Electorale Permanente și Ordinul nr.1117/2019 privind aprobarea misiunii, viziunii, 

funcţiilor, obiectivelor generale, obiectivelor specifice, indicatorilor de performanţă, activităţilor şi 

procedurilor necesare îndeplinirii atribuțiilor Autorităţii Electorale Permanente. 

Pentru realizarea Măsurii 6.7. AEP a colectat și diseminat integral indicatorii din inventarul 

măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, aceste situații fiind publicate pe 

site-ul oficial al instituției. De asemenea, în perioada 2017-2019, AEP a răspuns tuturor solicitărilor 

primite de la Secretariatul tehnic al SNA, totalizând 20 de comunicări, și a fost reprezentată la toate 

reuniunile Platformei de cooperare a autorităților independente și a instituțiilor anticorupție la care a 

fost invitată.  

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

Anticorupţie 2016–2020, disponibil la adresa www.roaep.ro/legislatie/documente-de-politici-

publice/, detaliază aspecte prezentate mai sus. 

În perioada 2017-2018 AEP nu a fost invitată să participe la misiuni tematice de evaluare. 

Autoritatea Electorală Permanentă a participat la misiunile de evaluare coordonate în anul 2019 de 

Ministerul Justiției, în contextul implementării proiectului „Consolidarea capacității administrative a 

Secretariatului Tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 de a sprijini implementarea 

măsurilor anticorupție” (cod SIPOCA 62). 

Având în vedere solicitările Ministerului Justiției, în data de 24 septembrie 2019 a avut loc 

misiunea de evaluare derulată în contextul implementării proiectului, iar AEP a transmis 31 de 

documente necesare derulării misiunii și a completat chestionarele tematice de evaluare și fișele de 

raportare specifice. Ȋn urma desfășurării misiunii, a fost adoptat Raportul de evaluare tematică a 

Autorității Electorale Permanente privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-

2020. Raportul conține 18 recomandări adresate Autorității menite a îmbunătăți cadrul de 

implementare a standardelor referitoare la consilierea etică, regimul incompatibilităților și al 

pantouflage-ului, precum și a celor referitoare la transparența decizională. Pe cale de consecință, a fost 

adoptat Ordinul nr. 1229/2019 privind aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea 

recomandărilor Raportului de evaluare tematică a Autorității Electorale Permanente privind 

implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020. Planul stabilește compartimentele 

responsabile și termenele de implementare a recomandărilor (cel târziu până la sfârșitul anului 2020). 

 

 

 

http://www.roaep.ro/legislatie/documente-de-politici-publice/
http://www.roaep.ro/legislatie/documente-de-politici-publice/
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9.5. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI A INFORMAȚIILOR 

CLASIFICATE 

 

AEP, în calitatea sa de operator de date cu caracter personal, este preocupată, în mod constant, 

de asigurarea unei protecții ridicate a persoanelor cu privire la incidentele din domeniu. Autoritatea 

și-a îndeplinit principalele obligații în calitate de operator de date cu caracter personal prin 

armonizarea activității la prevederile introduse prin Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.  

Astfel, raportat la art. 37-39 din RGPD, Autoritatea a desemnat un responsabil cu protecția 

datelor, iar noul ROF operaționalizează Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal, sub forma 

unei structuri de specialitate plasată în coordonarea președintelui AEP. Sub îndrumarea Oficiului, 

Autoritatea Electorală Permanentă a luat măsuri tehnice și organizatorice care să asigure securitatea 

datelor cu caracter personal. Pe cale de consecință, personalul s-a angajat să respecte confidențialitatea 

datelor cu caracter personal prin completarea unei declarații de confidențialitate, fișele de post au fost 

actualizate și completate cu atribuții specifice, au fost elaborate și diseminate notele de infomare a 

persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Autoritate, a fost 

întocmit și diseminat personalului Autorității Ghidul privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal, iar, în conformitate cu art. 30 din RGPD, a fost adoptat, prin Ordinul nr. 1071/2019, un 

registru de evidență al activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

Precizăm că, în anul 2019, nu s-a înregistrat, la nivelul Autorității, niciun incident de securitate 

referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Mai arătăm că, având în vedere colaborarea instituțională cu Serviciul de Telecomunicații 

Speciale cu scopul auditării integrității echipamentelor și sistemelor operaționalizate pentru buna 

desfășurare și organizare a proceselor electorale, precum și cu Centrul Național Cyberint, în baza unui 

acord de cooperare în domeniul securității sistemelor informatice și de comunicații, noul Regulament 

de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente operaționalizează Biroul protecția 

informațiilor clasificate, sub forma unei structuri de specialitate plasată în coordonarea președintelui 

AEP. Activitatea specifică anului 2019 a constat în elaborarea documentației specifice armonizării 

documentelor interne la legislația din domeniul gestionării și protecției informațiilor clasificate 

naționale. 
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10. 

CONCLUZII ȘI PRIORITĂȚI PENTRU PERIOADA URMĂTOARE 

 

  Perspectiva detaliată inclusă în Raportul privind activitatea AEP din 2019 evidențiază 

respectarea și îndeplinirea, în întregime și cu succes, a tuturor atribuțiilor legale ale instituției, precum 

și interesul deosebit manifestat în vederea realizării priorităților stabilite pentru anul menționat. În 

activitatea desfășurată, reprezentanții AEP au urmărit să promoveze în comunitate misiunea, viziunea 

și principiile care stau la baza organizării și funcționării instituției, împreună cu exercitarea 

transparentă a atribuțiilor legale, punând astfel într-o lumină favorabilă rolul fundamental al Autorității 

în garantarea drepturilor constituționale. 

  Unul dintre principalele obiective ale Autorității Electorale Permanente în anul 2019 a vizat 

buna organizare și desfășurare a celor trei consultări electorale desfășurate la nivel național: alegerile 

pentru membrii din România în Parlamentul European, referendumul național din data de 26 mai 2019 

și alegerile pentru Președintele României. În vederea desfășurării acestora, AEP a demarat un amplu 

demers de modificare a legislației electorale specifice, elaborând un număr ridicat de proiecte de acte 

normative care s-au concretizat în legi, hotărâri și ordonanțe de urgență ale Guvernului, precum și în 

hotărâri și instrucțiuni ale AEP. Modificările propuse de AEP au avut în vedere experiența acumulată 

cu prilejul proceselor electorale anterioare. 

  Pentru a facilita exercitarea dreptului de a vota și de a fi ales, libertatea de exprimare și de 

asociere, precum și accesul la informațiile de interes public, prin îndeplinirea atribuțiilor legale, AEP 

a urmărit să ajusteze carențele semnalate și identificate în organizarea și desfășurarea, la nivel național, 

a consultărilor electorale. Pe baza expertizei acumulate, ținând cont de propunerile și sesizările 

primite, precum și prin campaniile de informare desfășurate, AEP a exercitat o importantă contribuție 

la conștientizarea și înțelegerea amplelor schimbări demografice și tehnologice. În acest sens, 

Autoritatea a fost implicată activ în promovarea unei abordări constructive fundamentată pe asumarea 

nevoii de adaptare la noile provocări și oportuniăți caracteristice scrutinurilor electorale organizate în 

ultimii ani.  

  Concret, în urma evaluării alegerilor prezidențiale din anul 2014, a alegerilor 

europarlamentare și a referendumului național din anul 2019, în vederea gestionării eficiente a 

procesului electoral și în scopul asigurării unui răspuns adecvat la așteptările cetățenilor români, fie 

că se află în țară sau dincolo de granițe, au fost implementate în legislația privind alegerile 

prezidențiale din 2019 prevederi care au oferit alegătorilor din străinătate alternativa exercitării 

dreptului de vot prin corespondență, precum și extinderea programului de votare în cadrul secțiilor de 

votare pe durata a trei zile. Corelate cu creșterea numărului de secții de votare și a numărului 

membrilor-operator de calculator repartizați în fiecare dintre secțiile de votare din străinătate, precum 

și cu soluția tehnică de generare a listelor electorale suplimentare în mod electronic, măsurile 

implementate au optimizat desfășurarea procesului electoral în străinătate, conducând la diminuarea 

timpilor de așteptare pentru alegători. 

  În condițiile în care prezența la vot în străinătate a cunoscut o evoluție spectaculoasă, toți 

alegătorii care s-au prezentat la secțiile de votare și-au exercitat dreptul de vot. 

  Comparativ, la alegerile prezidențiale din anul 2019, au votat în străinătate, la primul tur, 

675.276 de alegători, iar la turul al II-lea, 944.172 de alegători, în timp ce la scrutinul din anul 2014 

au votat în străinătate, la primul tur, 161.26230 de alegători, iar la turul al II-lea, 379.11631 alegători. 

 
30 http://www.bec2014.ro/rezultate-finale-2-noiembrie-2014/.  
31 http://www.bec2014.ro/rezultate-finale-16-noiembrie/.  

http://www.bec2014.ro/rezultate-finale-2-noiembrie-2014/
http://www.bec2014.ro/rezultate-finale-16-noiembrie/
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  De asemenea, pe parcursul anului 2019, AEP a asigurat actualizarea și funcționarea 

Registrului electoral (prin cele 10 importuri de date și suportul acordat celor 8.042 de utilizatori 

autorizați să efectueze operațiuni în RE), a continuat, în cooperare cu STS, demersurile specifice 

operaționalizării și creșterii rezilienței aplicațiilor și sistemelor informatice utilizate în cadrul 

proceselor electorale, a gestionat evidențele celor 18.748 de secţii de votare din țară, a realizat 1,803 

de activităţi de informare, îndrumare și control electoral (care au presupus 2.071 de deplasări ale 

personalului structurilor teritoriale), au fost gestionate Corpul experților electorali din țară (fiind emise 

87 de decizii specifice) și evidența operatorilor de calculator, a asigurat, în cooperare cu STS, 

instruirea operatorilor de calculator, a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare, și a 

locțiitorilor acestora (totalizând 1.534 de instruiri), fiind derulate ample campanii de informare a 

electoratului (143 de comunicate de presă, 3 simulări ale procesului de vot, 10 conferințe de presă).  

  Totodată, AEP a participat, prin reprezentanții săi în birourile electorale centrale și în 

birourile electorale de circumscripție, la elaborarea și adoptarea hotărârilor și deciziilor acestor 

organisme electorale, gestionând astfel, în mod direct, buna desfășurare a alegerilor și 

referendumului.  

  În domeniul finanțării formațiunilor politice și a campaniilor electorale, în anul de referință, 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 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. 

  Având în vedere adoptarea Legii nr. 148/2019 pentru modificarea și completarea unor acte 

normative în materie electorală și a Hotărârii Guvernului nr. 673/2019 privind votul prin 

corespondență, Autoritatea a creat și a promovat portalul www.votstrainatate.ro, facilitând 

înscrierea cetățenilor cu domiciliul sau reședința în străinătate pentru votul prin corespondență sau la 

o secție de votare organizată în străinătate. Astfel, au fost prelucrate 41.003 cereri de vot prin 

corespondență și a fost posibilă o creștere considerabilă a numărului secțiilor de votare organizate în 

străinătate. 

  Pentru reprezentanții AEP, consultările electorale au constituit un oportun prilej pentru a 

realiza o radiografie asupra capacității de adaptare la provocările și nevoile actuale. Implicarea și 

eforturile AEP, precum și deschiderea manifestată în dialogul cu instituțiile, partenerii și experții 

consultați, au fost probate constant pe parcursul anului 2019, prin prezentarea centralizată a 

observațiilor și rezultatelor specifice, împreună cu punerea la dispoziție a unor seturi de date și 

informații complete. 

  Anul 2019 a reprezentat un an de referință pentru dezvoltarea dialogului și cooperării cu 

alegătorii și partenerii relevanți din țară și din străinătate, Autoritatea a găzduit un eveniment 

internațional organizat în parteneriat cu Rețeaua de Competențe Electorale Francofone, un program 

de observare a alegerilor pentru Președintele României și 5 întâlniri bilaterale. De asemenea, AEP a 

fost reprezentată la 38 de evenimente, reuniuni, misiuni de observare și vizite de studiu. 

  Participarea și implicarea continuă la ample consultări de reformă în domeniul electoral, 

desfășurate la nivel național și internațional au contribuit la consolidarea și extinderea relației cu 

comunitatea. Pe parcursul anului 2019, AEP a urmărit valorificarea noilor oportunități, accentul fiind 

pus deopotrivă pe schimbul de bune practici și pe integrarea propunerilor înaintate Autorității în cadrul 

proceselor de consultare. În contextul alegerilor pentru Parlamentul European, AEP s-a raliat 

demersurilor de promovare la nivel național și european a importanței procesului de întărire a 

rezilienței sistemului electoral, pentru a oferi soluții viabile la noile provocări. 
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  Pentru anul 2020, prioritățile principale vizează buna organizare și desfășurare a alegerilor 

autorităților administrației publice locale și a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, elaborarea 

actelor legislative și administrativ-normative necesare organizării alegerilor, gestionarea Registrului 

electoral, gestionarea Registrului secțiilor de votare, gestionarea resursei umane implicată în procesele 

electorale, controlul finanțării activității curente a formațiunilor politice și a campaniilor electorale, 

întărirea relațiilor externe, precum și corecta informare și educare a electoratului. 

   Considerăm, de asemenea, prioritară actualizarea unitară a legislației electorale în vederea 

uniformizării procedurilor aplicabile diverselor tipuri de alegeri și referendumuri.  

   Începând cu anul 2015, legislația electorală se află într-un amplu proces de reformă care 

vizează îmbunătățirea și actualizarea procedurilor specifice procesului electoral, în acord cu evoluția 

societății românești și cu cerințele alegătorilor. Dar, așa cum s-a demonstrat în repetate rânduri, 

modificarea secvențială a prevederilor legale în materie electorală nu este de natură să ofere un cadru 

normativ complet și coerent și impune „ajustări” ulterioare. În condițiile unei proliferări excesive şi 

neunitare a actelor normative în domeniu, adoptarea unui Cod electoral este o necesitate 

menționată în contribuțiile transmise pentru prezentul Raport de către majoritatea instituțiilor 

și autorităților implicate în organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României 

din anul 2019 și susținută, deopotrivă,  de Curtea Constituțională și de OSCE/ODIHR.  

  Pe lângă beneficiile pe care le-ar avea pentru actorii politici, alegători și candidați în termeni 

de creștere a clarității, previzibilității și accesibilității legii, unificarea legislației electorale avantajează 

reformele în domeniu, modificările ulterioare, în măsura în care se vor dovedi necesare, fiind mult mai 

ușor de operat. 

   În contextul evoluției pandemiei de coronavirus, activitățile de organizare și desfășurare în 

anul 2020 a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale și a alegerilor pentru Senat și 

Camera Deputaților, vor genera noi provocări la care reprezentanții AEP vor căuta să găsească soluții 

optime, alături de instituțiile responsabile. În viziunea AEP, răspunsul coordonat în fața acestor situații 

speciale, generate de pandemia de COVID-19, care prezintă dificultăți, dar și eforturi suplimentare de 

ordin funcțional și bugetar necesită măsuri adecvate pentru a asigura organizarea și desfășurarea în 

bune condiții a celor două scrutine.    
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