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INTRODUCERE 

 
 

Prezentul raport descrie organizarea şi desfășurarea 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, secțiile de votare și logistica electorală, administrația 

electorală, campania electorală și campania pentru referendum, informarea alegătorilor, participarea la 

cele două scrutine, rezultate, abaterile și neajunsurile constatate, precum și recomandările Autorității 

Electorale Permanente.   

Perspectiva tehnică asupra scrutinelor amintite urmărește să ofere Parlamentului României date și 

informații obiective, de natură să contribuie la îmbunătățirea managementului alegerilor și 

referendumului.  

La organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și 

a referendumului național din data de 26.05.2019 au participat Guvernul, Autoritatea Electorală 

Permanentă, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al 

Poliției Române, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Ministerul Sănătății, Curtea 

Constituțională, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Institutul Național de Statistică, Consiliul 

Național al Audiovizualului, instituțiile prefectului și primarii.  

De asemenea, cetățenii au fost implicați activ în procesul electoral, atât în calitate de președinți ai 

birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitori ai acestora, membri ai birourilor electorale, 

operatori de calculator, observatori, dar și ca participanți la alegeri și referendum care și-au exercitat 

dreptul de vot în condiții de legalitate. 
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1.    CADRUL NORMATIV 
 

 

Organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European este reglementată la nivel 

european de Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot 

universal direct, Decizia (UE) 2018/937 a Consiliului European din 28 iunie 2018 de stabilire a 

componenței Parlamentului European și Directiva 93/109/CE a Consiliului din 6 decembrie 1993 de 

stabilire a normelor de exercitare a dreptului de a alege și de a fi ales pentru Parlamentul European pentru 

cetățenii Uniunii care au reședința într-un stat membru în care nu sunt resortisanți.  

Intervalul de desfășurare a alegerilor din anul 2019 a fost stabilit prin Decizia (UE, Euratom) 

2018/767 a Consiliului din 22 mai 2018 de stabilire a perioadei pentru cea de a noua alegere a 

reprezentanților în Parlamentul European prin vot universal direct, respectiv între 23 și 26 mai 2019. 

La nivel național, sediul materiei este reprezentat de Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi 

desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare1. Totodată, 

sunt aplicabile prevederi din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaților, 

precum şi pentru organizarea şi funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și 

completările ulterioare2 și din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice şi a 

campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare3.  

 

 

1.1.   ACTUALIZAREA LEGISLAȚIEI PRIVIND ALEGERILE PENTRU PARLAMENTUL  

          EUROPEAN 

 

În anul 2018 a fost inițiat un demers legislativ4 pentru actualizarea legislației naționale în materia 

alegerilor pentru Parlamentul European și a alegerilor pentru Președintele României, care urmau să aibă 

loc în anul 2019.  

Proiectul de lege a vizat implementarea în cadrul Legilor nr. 33/2007, respectiv nr. 370/2004 a 

prevederilor privind utilizarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot şi de prevenire a 

votului ilegal (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.  

 
1 Denumită în continuare Legea nr. 33/2007. 
2 Denumită în continuare Legea nr. 208/2015. 
3 Denumită în continuare Legea nr. 334/2006. 
4 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.      
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Întrucât proiectul de lege a făcut obiectul unei sesizări de neconstituționalitate formulată de 

Președintele României5, soluțiile legislative cuprinse în textul acestuia nu au putut fi aplicate la alegerile 

pentru Parlamentul European din 26.05.2019.  

În aceste condiții, Guvernul României a adoptat Ordonanța de urgență nr. 6/2019 privind unele 

măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul 

European din anul 20196, care a preluat o parte din soluțiile prevăzute de proiectul de lege amintit și, 

totodată, a stabilit măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor din 26 mai 2019. Rațiunile 

adoptării ordonanței de urgență sunt explicitate pe larg în preambulul acesteia, respectiv: 

− alegerile pentru Parlamentul European din mai 2019 vor avea loc într-un context foarte diferit față 

de toate alegerile anterioare, provocările politice cu care se confruntă Uniunea și statele sale 

membre fiind semnificative; 

− în climatul politic actual este imperios ca fraudele electorale şi intruziunile în organizarea corectă 

a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 să fie prevenite 

și combătute în regim de maximă urgenţă; 

− procedurile de achiziții publice prevăzute de legislația în vigoare nu sunt de natură să asigure 

realizarea în condiții de siguranţă şi în termenele prevăzute de legislația electorală a buletinelor de 

vot, a ştampilelor cu mențiunea „VOTAT”, a timbrelor autocolante, a aplicației informatice de 

centralizare a rezultatelor votării, precum şi a celorlalte materiale de logistică electorală prevăzute 

de lege, iar nefinalizarea procedurilor de achiziții publice ar echivala cu imposibilitatea organizării 

procesului electoral; 

− numărul mare de retrageri din Corpul experților electorali din anul 2018 generat de lipsa 

mecanismelor destinate prevenirii fraudelor electorale, de volumul mare al activității din secţiile 

de votare, precum și de lipsa timpului liber după finalizarea unei activități care durează în medie 

20 de ore fără întrerupere; 

− necesitatea reglementării primare a datelor personale care vor fi incluse în listele de susținători, 

precum şi a implementării în context electoral a Regulamentului general privind protecția datelor7, 

astfel încât partidele politice și candidații independenți să poată îndeplini formalitățile necesare 

depunerii candidaturilor, în considerarea termenului scurt rămas până la data limită a depunerii 

candidaturilor; 

− opțiunile legiuitorului pentru finanțarea campaniei electorale pentru Parlamentul European nu sunt 

clare, din actuala redactare a textelor legale rezultând că acesta vizează, în fapt, alegerile locale și 

 
5  La data de 17.01.2019 Președintele României a formulat 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. Sesizarea a fost soluționată prin 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. (1^4) lit. a) şi b) d in 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], ar t. 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. 
6 Denumită în continuare Ordonanța de urgență nr. 6/2019. 
7 Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit in continuare Regulamentul general 

privind protecția datelor. 
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parlamentare, unde contribuțiile solicitate candidaților formațiunilor politice sunt în general mai 

mici; 

− în absența cadrului necesar pentru asigurarea responsabilității partidelor politice și a cooperării 

autorităților competente potrivit 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, campania electorală este expusă atacurilor 

cibernetice, campaniilor de dezinformare și utilizării abuzive a datelor cu caracter personal; 

− centralizarea rezultatelor votării poate fi grav afectată de incidente cibernetice și convenționale, 

ceea ce reclamă asigurarea unei securități sporite a acesteia. 

  Pentru soluționarea acestor aspecte, în cadrul Ordonanței de urgență nr. 6/2019 au fost stabilite 

următoarele soluții legislative: 

▪ aplicaţia, echipamentele şi/sau serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru 

centralizarea rezultatelor votării vor fi asigurate de către Autoritatea Electorală Permanentă, cu 

sprijinul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale; 

▪ Serviciul de Telecomunicaţii Speciale va asigura serviciile de telefonie specială şi de comunicaţii 

de voce şi date, necesare birourilor electorale, precum și funcționarea 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; 

▪ operatorii de calculator vor asigura înregistrarea video-audio neîntreruptă a operațiunilor efectuate 

de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru numărarea voturilor; 

▪ Autoritatea Electorală Permanentă va îndeplini rolul de punct de contact unic pentru punerea în 

aplicare a Recomandării Comisiei Europene C(2018) 5949 din 12 septembrie 2018;  

▪ la alegerile pentru Parlamentul European din anul 2019, fiecare partid politic, organizaţie a 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţă politică și candidat independent utilizează 

pentru finanțarea campaniei electorale câte un singur cont bancar. Finanțarea campaniei electorale 

din veniturile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii 

partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările ulterioare, se va realiza 

printr-un cont bancar distinct. Pentru finanțarea propriei campanii electorale, partidul politic şi 

organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pot utiliza contribuții electorale ale 

candidaților și transferuri ale sumelor de bani provenite din venituri obţinute în condiţiile art. 3 

alin. (1) din Legea nr. 334/2006, cu respectarea limitei totale prevăzute la art. 28 alin. (6) lit. o) din 

Legea nr. 334/2006. Cheltuielile privind finanțarea campaniei electorale pot fi efectuate numai în 

condițiile prevăzute de ordonanța de urgență și de Capitolul IV din Legea nr. 334/2006;  

▪ Autoritatea Electorală Permanentă va rambursa competitorilor electorali sumele de bani aferente 

cheltuielilor electorale legal efectuate, cu excepția celor care au fost efectuate prin conturile 

bancare distinct deschise pentru finanțarea campaniei electorale din veniturile prevăzute la art. 3 

alin. (1) lit. d) din Legea nr. 334/2006, cu aplicarea corespunzătoare a art. 48 alin. (3) și alin. (10) 

– (13) din Legea nr. 334/2006; 

▪ sunt stabilite elementele pe care trebuie să le conțină formularul listei susținătorilor;  

▪ partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând 

minorităților naționale și candidații independenți vor asigura informarea susținătorilor cu privire la 
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prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul general privind protecția 

datelor. Informarea se realizează prin intermediul paginilor proprii de internet, în mod direct de 

către persoanele care colectează semnăturile de susținere sau prin orice alt mijloc de informare; 

▪ desemnarea președinților birourilor electorale ale secţiilor de votare din țară și a locțiitorilor 

acestora se va face cu aplicarea corespunzătoare a art. 15 alin. (2) din Legea nr. 208/2015. 

Funcţionarii publici şi funcţionarii publici cu statut special pot fi preşedinţi şi locţiitori în birourile 

electorale ale secţiilor de votare şi pot activa ca personal tehnic auxiliar pe lângă birourile 

electorale, operatori de calculator și informaticieni; 

▪ sunt stabilite principalele categorii de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea alegerii 

membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019, precum și autoritățile responsabile 

de efectuarea acestora; 

▪ întrucât textul Legii nr. 33/2007 nu mai stabilește un termen pentru organizarea și aducerea la 

cunoștință publică a secțiilor de votare din străinătate se propune ca, până cel mai târziu cu 30 de 

zile înaintea zilei de referință, Ministerul Afacerilor Externe să asigure organizarea și aducerea la 

cunoștință publică a secțiilor de votare din străinătate;  

▪ stabilirea indemnizațiilor acordate preşedinţilor birourilor electorale ale secțiilor de votare, 

locțiitorilor acestora și membrilor birourilor electorale, operatorilor de calculator, statisticienilor, 

informaticienilor şi personalului tehnic auxiliar. 

Autoritatea Electorală Permanentă şi Ministerul Afacerilor Interne au elaborat şi au înaintat 

Guvernului României, în vederea adoptării, proiectele a 9 hotărâri pentru organizarea alegerilor pentru 

membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, respectiv:  

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

din România în Parlamentul European din anul 2019,  

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

acțiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019,  

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

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

4. Hotărârea 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, 

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

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

6. 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, 

7. 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, 

8. Hotărârea Guvernului nr. 102/2019 privind modelul, dimensiunile, condițiile 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 ștampilei cu mențiunea „VOTAT”, care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din 

România în Parlamentul European din anul 2019. 
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 Totodată, Guvernul a adoptat Hotărârea 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. 

Autoritatea Electorală Permanentă a adoptat 3 hotărâri privind 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 20198, procedura de eliberare a adeverințelor care atestă 

îndeplinirea condițiilor 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 European9, măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru 

membrii din România în Parlamentul European din anul 201910.  

Consiliul Național al Audiovizualului, autoritate unică de reglementare în domeniul serviciilor 

media audiovizuale, a adoptat Decizia nr. 308/2019 privind regulile de desfășurare în audiovizual a 

campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.  

 

 

1.2.   ACTUALIZAREA LEGISLAȚIEI PRIVIND REFERENDUMUL NAȚIONAL ȘI  

CORELAREA CU LEGISLAȚIA PRIVIND ALEGERILE PENTRU PARLAMENTUL 

EUROPEAN 

 

Decretul Președintelui României nr. 420/2019 pentru organizarea unui referendum național în 

data de 26 mai 2019, simultan cu data alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European, 

a impus adoptarea Ordonanței 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 național din 26 mai 

201911, care a vizat corelarea prevederilor legislative specifice celor două tipuri de consultări electorale, 

respectiv clarificări legislative suplimentare cu privire la aplicabilitatea prevederilor Ordonanței de 

urgență nr. 6/2019, la listele electorale, urnele de vot, ștampilele cu mențiunea „VOTAT” și timbrele 

autocolante utilizate, precum și o serie de măsuri noi privind: 

− asigurarea transparenței tuturor cheltuielilor efectuate de competitorii electorali, 

− stabilirea la nivel de lege a numărului de mandate ce vor fi repartizate ca urmare a alegerilor pentru 

membrii din România în Parlamentul European din 26 mai 2019, 

− majorarea indemnizațiilor președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare, ale locțiitorilor 

acestora, ale operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, ale membrilor 

birourilor electorale județene, ale membrilor birourilor electorale ale sectoarelor municipiului 

 
8 Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 6/2019. 
9 Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 9/2019. 
10 Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11/2019. 
11 Denumită în continuare Ordonanța de urgență nr. 29/2019. 
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București, ale membrilor și ale personalului tehnic auxiliar al Biroului electoral pentru secțiile de 

votare din străinătate. 

  Autoritatea Electorală Permanentă şi Ministerul Afacerilor Interne au elaborat şi au înaintat 

Guvernului României, în vederea adoptării, proiectul Hotărârii privind organizarea și desfășurarea 

referendumului național 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, devenită 

Hotărârea Guvernului nr. 278/2019. 

  În contextul organizării referendumului național simultan cu alegerile europarlamentare, 

Autoritatea Electorală Permanentă a adoptat Hotărârea nr. 12/2019 privind unele măsuri pentru buna 

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

Hotărârii 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. 
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2.    EVIDENŢA ALEGĂTORILOR 

 
2.1.  REGISTRUL ELECTORAL 

 

 Registrul electoral 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. Datele şi informațiile conținute în Registrul electoral sunt destinate exclusiv proceselor 

electorale. În conformitate cu prevederile Legii nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, 

Registrul electoral este administrat de Autoritatea Electorală Permanentă. 

 În vederea bunei desfășurări a alegerilor europarlamentare din anul 2019, AEP: 

− a efectuat periodic importuri de date de la Direcția pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea 

Bazelor de Date (DEPABD) și de la Directia Generală de Pașapoarte (DGP) și a adus la cunoștință 

publică, lunar, numărul alegătorilor înregistrați în Registrul electoral,  

− prin compartimentele specializate şi prin filialele sale, a asigurat suport tehnic şi de specialitate 

persoanelor autorizate din cadrul primăriilor în derularea tuturor acțiunilor desfășurate de aceștia 

în Registrul electoral.  

 

2.1.1. Operaţiuni efectuate de Autoritatea Electorală Permanentă în Registrul Electoral 

  

 Importurile de date privind alegătorii 

În perioada electorală, în vederea creșterii acurateței listelor electorale permanente, Direcția 

Generală pentru Coordonarea Sistemului Informațional Electoral Național din cadrul Autorității a mărit 

frecvența actualizărilor de date de la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de 

Date (DEPABD) și de la Direcția Generală de Pașapoarte (DGP), fiind efectuate două importuri complete 

de date și o actualizare de date de la DEPABD, precum și două importuri de date de la DGP, după cum 

urmează: 

 

Importul de date din 12.04.2019: 

- s-au primit de la DEPABD date privind domiciliul pentru 18.435.979 de persoane, 

- s-au primit date pentru 181.138 de persoane privind reședința, 

- s-au primit 15.839 de documente de radiere a dreptului de vot; 



  

12 
 

 
 

Importul de date din 09.05.2019: 

- s-au primit de la DEPABD date privind domiciliul pentru 18.421.143 de persoane, 

- s-au primit date pentru 191.387 de persoane privind reședința, 

- s-au primit 16.053 de documente de radiere a dreptului de vot; 

 

 
 

Importul parțial de date (actualizare) din 19.05.2019: 

- s-au primit de la DEPABD date actualizate pentru 206.497 de persoane, privind schimbările 

intervenite în perioada 04.05.2019-19.05.2019, cu privire la domiciliu, actul de identitate, respectiv 

numele/prenumele persoanei, 

- s-au primit date pentru 13.551 de persoane decedate, înregistrate în Registrul Naţional de Evidență 

a Persoanelor (RNEP) în perioada 04.05.2019-19.05.2019, 

- s-au primit date pentru 5.566 de cetățeni români cu domiciliul în străinătate (CRDS)/persoane care 

au renunțat la cetățenie, informații înregistrate în RNEP în perioada 04.05.2019-19.05.2019, 
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- s-au primit date pentru 8.676 de persoane privind actualizarea reședinței, înregistrate în RNEP în 

perioada 04.05.2019-19.05.2019, 

- s-au primit date pentru 73 de persoane cu mențiuni de punere sub interdicție, înregistrate în RNEP 

în perioada 04.05.2019-19.05.2019, 

- s-au primit date pentru 85 de persoane cu mențiuni de interzicere a dreptului de a vota, înregistrate 

în RNEP în perioada 04.05.2019-19.05.2019. 

 

 
 

Crearea machetelor listelor electorale 

În vederea generării pachetelor electorale și a tipării listelor electorale permanente atât pentru 

alegerea membrilor din România în Parlamentul European cât și pentru referendumul național, în 

Registrul Electoral au fost create machetele modelelor listelor electorale publicate în Monitorul Oficial 

al României.  

 

2.1.2. Monitorizarea operațiunilor efectuate de primari în Registrul Electoral 

 

Principalele operaţiuni efectuate în Registrul electoral de către primari, prin intermediul 

persoanelor autorizate, au fost: 

- radierea alegătorilor din Registrul electoral în caz de deces, interzicere a exercitării drepturilor 

electorale sau de punere sub interdicție – activitate permanentă, efectuată în 48 ore de la data 

emiterii actului de deces sau în termen de 24 de ore de la data comunicării de către instanța 

judecătorească a copiei de pe dispozitivul hotărârii; 

- delimitarea secțiilor de votare, prin dispoziție și aprobarea Registrului secțiilor de votare; 

- generarea pachetelor electorale şi tipărirea listelor electorale permanente – în perioada 21-24 mai 

2019; 

- introducerea în Registrul Electoral a cererilor depuse de alegătorii comunitari pentru înscrierea în 

listele electorale speciale; 

- introducerea în Registrul Electoral a cererilor de vot la reședință. 
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Radierea alegătorilor din Registrul Electoral se face de către persoanele autorizate din cadrul 

primăriilor localităților din România, permanent, conform art. 36-39 din Legea nr. 208/2015, cu 

modificările și completările ulterioare.  

Situația radierilor efectuate în perioada martie-mai 2019 este prezentată în graficul de mai jos: 

 

 
 

Totodată, AEP, prin compartimentul de resort, a acordat suport tehnic persoanelor din cadrul 

primăriilor autorizate să opereze în Registrul Electoral pentru: resetare parole, deblocare IP, asistență în 

vederea efectuării radierilor, asistență în vederea descărcării pachetelor electorale. 

 

2.1.3. Utilizarea publică a Registrului electoral  

 

Prin interfața publică a Registrului electoral, alegătorii pot verifica secția de votare la care au fost 

arondați în funcție de adresa de domiciliu. Această funcționalitate a fost îmbunătățită prin adăugarea în 

Registrul Electoral a coordonatelor GPS ale secțiilor de votare și, astfel, alegătorii pot vizualiza locația 

secției de votare și drumul până la aceasta. 
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De asemenea, a fost pusă la dispoziția alegătorilor o hartă ce conține toate secțiile de votare 

organizate cu ocazia alegerilor din 26 mai 2019, atât pe teritoriul României cât și în diaspora.  Cu ajutorul 

acestei hărți alegătorii pot identifica locația secției de votare și drumul până la aceasta, fie din locația 

curentă, fie dintr-o locație selectată pe hartă. 
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Numărul de căutări publice în Registrul Electoral a crescut în luna mai 2019, după cum se poate 

observa în graficul de mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. FURNIZAREA DATELOR PRIVIND NUMĂRUL DE ALEGĂTORI ÎNSCRIȘI ÎN 

REGISTRUL ELECTORAL ȘI ÎN LISTELE ELECTORALE PERMANENTE 

 

Lunar, inclusiv în timpul perioadei electorale, Autoritatea Electorală Permanentă aduce la 

cunoștință publică, pe site-ul propriu, numărul de alegători înscriși în Registrul electoral12. 

Potrivit Comunicatului de presă al AEP privind numărul total de alegători înscriși în Registrul 

electoral la data de 25.05.201913, la data menționată, situația alegătorilor se prezenta astfel: 

 

„Numărul total de alegători înscriși în Registrul 

Electoral este de 18.987.675 de persoane, din care 

18.835 au drepturile de vot radiate la data 26.05.2019, 

ca urmare a încadrării în prevederile art. 39 din Legea 

nr. 208/2015(…). 

Din totalul de alegători înscriși în Registrul 

electoral, exceptându-i pe cei cu drepturile de vot 

 
12 A se vedea – Comunicat de presă privind numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de 28 februarie 

2019, la adresa http://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-numarul-total-de-alegatori-

inscrisi-in-registrul-electoral-la-data-de-28-februarie-2019/ , Comunicat de presă privind numărul total de alegători înscriși în 

Registrul electoral la data de 31 martie 2019, la adresa http://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-

presa-privind-numarul-total-de-alegatori-inscrisi-in-registrul-electoral-la-data-de-31-martie-2019/ etc. 
13  Accesibil la adresa http://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-numarul-total-de-

alegatori-inscrisi-in-registrul-electoral-2/.  

Comunicatul prezintă și următoarele date centralizate:  

- Anexa nr. 1 cuprinde numărul de alegători înscriși în listele electorale permanente (LEP) pentru alegerile europarlamentare, 

defalcat pe secții de votare, 

- Anexa nr. 2 cuprinde numărul alegătorilor înscriși în listele electorale permanente (LEP) pentru referendumul național, 

defalcat pe  secții de votare,  

- Anexa nr. 3 cuprinde numărul de alegători români cu domiciliul în străinătate, posesori de pașaport CRDS, structurat pe țări, 

cu precizarea că în acest număr sunt incluși și cei 75 de alegători români care s-au înscris pe listele electorale ale altor state 

din Uniunea Europeană pentru a vota membrii acestora în Parlamentul European. 

radiate, un număr de 700.843 de cetățeni români cu 

drept de vot au domiciliul sau reședința în străinătate și 

sunt posesori de pașaport CRDS. 

Numărul total de alegători români înscriși în 

„listele electorale permanente (persoane care au 

domiciliul sau reședința în România) este 18.267.997 

de persoane.”
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Totodată, în cadrul Comunicatului amintit se prezintă Situația privind cetățenii cu drept de vot la 

alegerea membrilor din România în Parlamentul European: 

 

„În urma comunicărilor primite din partea 

instituțiilor cu atribuții similare ale statelor membre 

UE privind cetățenii români care s-au înscris pe listele 

de votare ale acestor state, au fost identificate în 

Registrul Electoral 454 de persoane. Dintre acestea, 

379 se aflau pe listele electorale permanente, având 

domiciliul sau reședința în țară și au fost radiate de pe 

listele aferente scrutinului europarlamentar, iar 75 se 

regăsesc în evidența cetățenilor români cu domiciliul 

sau reședința în străinătate. Toate cele 454 de persoane 

vor apărea în evidența dedicată din Sistemul de 

monitorizare a prezenței la vot și prevenire a votului 

ilegal (SIMPV) pentru alegerile europarlamentare și 

au fost transmise către Biroul electoral nr. 48 pentru 

secțiile de votare din străinătate. 

Mai  menționăm că în listele electorale speciale 

s-au înscris 114 cetățeni comunitari care și-au 

exprimat dorința de a vota pentru reprezentanții din 

România în Parlamentul European. 

După efectuarea tuturor actualizărilor, listele 

electorale pentru alegerile europarlamentare se 

prezintă astfel: 

Numărul total al alegătorilor înscriși în listele 

electorale permanente (LEP) este de 18.267.618 

persoane; 

Numărul total al alegătorilor înscriși în listele 

electorale speciale (LES) este 114 persoane; 

Numărul total de cetățeni români cu domiciliul 

sau reședința în străinătate cu drept de vot la acest 

scrutin este de 700.768 de persoane.” 

 

Distinct, este prezentată Situația privind cetățenii cu drept de vot la Referendumul național: 

 

„La generarea listelor electorale permanente 

pentru referendumul național consultativ, convocat de 

președintele României, nu au fost radiați din liste cei 

379 de cetățeni români care s-au înscris pe listele de 

votare ale altor state pentru a vota reprezentanții 

acestora în Parlamentul European. Precizăm, de 

asemenea, că nu există posibilitatea ca un cetățean 

comunitar să voteze la acest scrutin. Prin urmare, 

pentru referendumul național, numărul total al 

alegătorilor înscriși în listele electorale permanente 

(LEP) este 18.267.997 de persoane. 

Pe lângă aceștia, în Registrul Electoral mai 

figurează 700.843 cetățeni români cu domiciliul în 

străinătate care au drept de vot la acest scrutin.” 

 

Totodată, pe tot parcursul perioadei electorale a fost transmis către instituțiile prefectului 

numărul total de alegători corespunzător fiecărei secții de votare pentru stabilirea numărului minim 

necesar de buletine de vot și numărul de alegători care dețin carte de identitate corespunzător fiecărei 

secții de votare, în vederea stabilirii numărului minim necesar de timbre autocolante.  
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3.    ORGANIZAREA SECŢIILOR DE VOTARE 
 

3.1. SECȚIILE DE VOTARE DIN ȚARĂ 

3.1.1. Administrarea Registrului secţiilor de votare din țară 

   

  Autoritatea Electorală Permanentă administrează Registrul secțiilor de votare din țară. Pentru buna 

desfășurare a alegerii membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019 și pentru 

Referendumul național din 26 mai 2019, Autoritatea Electorală Permanentă a realizat operaţiuni de 

verificare, prelucrare şi actualizare a datelor şi informațiilor cuprinse în Registrul secţiilor de votare din 

țară, 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 pentru toate unitățile și subdiviziunile administrativ-teritoriale. 

Conform datelor din Registrul secțiilor de votare, pentru alegerea membrilor din România în 

Parlamentul European din anul 2019 și pentru Referendumul național din 26 mai 2019 au fost organizate 

18.730 de secții de votare în țară, cu 68 de secții de votare mai mult față de finele anului 2018, după 

cum urmează: 5.137 secții în municipii, 1.269 de secții în municipiul București, 1.757 de secții în 

orașe și 10.567 secții în comune. Majoritatea secțiilor de votare sunt situate în mediul rural, respectiv 

56,42%. Situația privind numărul secțiilor de votare din țară, pe județe, respectiv pe municipiul 

București se regăsește în Anexa nr. 1. 

Situația privind numărul secțiilor de votare din țară și numărul de alegători arondați acestora la 

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

Referendumul național din 26 mai 2019, în funcție de tipul unităților administrativ-teritoriale, se prezintă 

astfel14:  
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europarlamentare referendum 

Municipii 5.137 6.751.291 6.751.442 1314,28 1314,28 20 1 

Oraşe 1.757 1.917.775 1.917.809 1091,51 1091,52 2 4 

Subdiviziuni UAT  

(Mun. Bucureşti) 

1.269 1.799.032 1.799.075 1417,67 1417,71 30 0 

Comune 10.567 7.799.520 7.799.671 738,10 738,12 14 56 

TOTAL 18.730 18.267.618 18.267.997 975,3115 975,3316 66 61 

 
14 Numărul cuprinde numărul total de înscriși în listele electorale permanente pentru alegerile europarlamentare, respectiv 

pentru referendumul din 26 mai 2019, valabil la data de 25 mai 2019, aferent fiecărei localități, disponibil la adresa 

http://www.roaep.ro/prezentare/en/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-numarul-total-de-alegatori-inscrisi-in-

registrul-electoral-2/  
15 Acest număr rezultă prin raportatrea numărului total de secții de votare organizate în țară la numărul total de persoane 

înscrise în listele electorale permanente. 
16 Idem.  

http://www.roaep.ro/prezentare/en/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-numarul-total-de-alegatori-inscrisi-in-registrul-electoral-2/
http://www.roaep.ro/prezentare/en/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-numarul-total-de-alegatori-inscrisi-in-registrul-electoral-2/
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Se poate observa că la nivel național, pentru cele două scrutine din data de 26 mai 2019, au fost 

organizate 66 de secții de votare cu un număr de peste 2000 de alegători arondați, cu 58 mai puțin față 

de finele anului 2019. Factori 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 

persoanelor cu cetățenie moldovenească care au redobândit cetățenia română. Totodată, au fost 

organizate 61 de secții de votare cu un număr mai mic de 50 de alegători arondați, 91,80% dintre acestea 

fiind în mediul rural. Factori 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. 

 

 

 Emiterea avizelor pentru modificarea delimitării secțiilor de votare și/sau a sediilor acestora  

          și pentru înființarea unor secții de votare17 

În perioada ianuarie – 17 aprilie 201918 s-au primit, de la primari, 446 de solicitări de aviz pentru 

modificarea delimitărilor/sediilor secțiilor de votare, respectiv pentru înființarea unor secții de votare, 

care au fost soluționate astfel: 

- în cazul a 442 dintre solicitări19, a fost emis avizul conform favorabil la care, după analizarea 

datelor şi informațiilor au fost indicate soluțiile optime pe baza cărora au fost aduse modificări 

delimitărilor și sediilor unui număr de 1.301 de secții de votare (6,95% din numărul total al secțiilor 

de votare); 

 
17 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 arondați 

la acestea şi există cereri scrise motivate din partea acestora privind schimbarea sediului secţiei de votare. 
18  Conform Hotărârii Birourilor Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 2/2019 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcționare a Autorității Electorale Permanente, potrivit art. 29 lit. l), filialele AEP emit 

avizele conforme privind delimitarea secţiilor de votare din țară şi stabilirea sediilor acestora, conform legii şi normelor 

aplicabile. Până la data intrării în vigoare a Hotărârii amintite, compartimentul de resort din cadrul AEP abilitat în acest sens 

a emis 372 de avize conforme și, ulterior datei menționate, filialele AEP au emis încă 74 de avize conforme. 
19  În cazul a 2 dintre solicitări, primarul a comunicat AEP renunțarea parțială la solicitare, astfel: primarul comunei Borș 

din județul Bihor a renunțat la solicitarea de schimbare a sediului unei secții de votare din cele 2 solicitate inițial a fi schimbate, 

iar primarul comunei Nușeni din județul Bistrița-Năsăud a renunțat la solicitarea de schimbare a sediului unei secții de votare 

din cele 3 solicitate inițial a fi schimbate. 
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- în cazul a 2 dintre solicitări a fost emis avizul conform neoportun pentru solicitarea de modificare 

a 2 secții de votare din comuna Ion Creangă, județul Neamț, respectiv pentru solicitarea de 

înființare a unei secții de votare și modificarea delimitării secțiilor de votare din orașul Babadag, 

județul Constanța;  

- în cazul uneia dintre solicitări, primarul a comunicat AEP renunțarea în totalitate la solicitare 

(solicitarea primarului comunei Valcău de Jos din județul Sălaj privind modificarea sediului unei 

secții de votare); 

- în cazul uneia dintre 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 însumând 6.646 de solicitări de modificări 

punctuale (precum arterele, segmentele de artere, imobilele, respectiv numere administrative arondate 

unei secții de votare, modificarea sediului secției de votare, înființare/desființare secții de votare) cu 

următoarele rezultate:  

a. modificarea sediilor a 407 secții de votare. 69,30% din totalul sediilor modificate sunt situate în 

mediul rural. 

 

 
 

73,26%

14,83%

10,79% 1,12%

Situația solicitărilor de emitere a avizului conform, 

în funcție de tipul solicitantului

Primării de comună

Primării de municipiu

Primării de oraș

Primării de sector

278; 68,30%

99; 24,32%

26; 6,39% 4; 0,98%

Situația numărului de modificări ale sediilor secțiilor de votare 

supuse analizei și verificării prin procedura avizului conform, în 

funcție de tipul unității administrativ-teritoriale

Comună

Municipiu

Oraș

Sector
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În situațiile 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 AEP nr. 19/2017 pentru 

aprobarea Metodologiei de avizare a actualizării delimitării secţiilor de votare din ţară şi a stabilirii 

sediilor acestora, reprezentanții filialelor sau birourilor județene ale AEP au efectuat verificări la faţa 

locului privind asigurarea condițiilor legale în imobilul propus pentru a deveni sediu al secţiei de votare.  

b. au fost supuse analizei și verificării 3620 de solicitări de înființare a unor secții de votare, fiind 

acordat aviz conform favorabil pentru înființarea a 66 de secții de votare, respectiv: 

 

Județul Unități / Subdiviziuni administrativ-teritoriale Nr. secții de votare  

înființate 

Bihor Municipiul Oradea 2 

Bihor Comuna Nojorid 1 

Brașov Municipiul Săcele 1 

Brașov Municipiul Brașov 4 

Cluj Comuna Florești 6 

Cluj Municipiul Cluj-Napoca 2 

Dâmbovița Comuna Corbii Mari 1 

Dolj Comuna Malu Mare 1 

Iași Municipiul Pașcani 2 

Iași Municipiul Iași 6 

Iași Comuna Miroslava 2 

Ilfov Oraș Bragadiru 1 

Ilfov Comuna Tunari 1 

Ilfov Comuna Dobroești 1 

Ilfov Comuna Chiajna 3 

Ilfov Comuna Balotești 1 

Maramureș Comuna Vadu Izei 1 

Maramureș Comuna Coltău 1 

Mehedinți Comuna Stângăceaua 1 

Mehedinți Comuna Șișești 1 

Mehedinți Comuna Corcova 1 

Mun. București Sectorul 3 4 

Mun. București Sectorul 4 1 

Neamț Comuna Secuieni 1 

Neamț Comuna Borlești 1 

Olt Comuna Slătioara 1 

Satu Mare Comuna Lazuri 1 

Satu Mare Comuna Odoreu 1 

Satu Mare Comuna Viile Satu Mare 1 

Suceava Oraș Vicovu De Sus 1 

Suceava Municipiul Rădăuți 1 

Timiș Comuna Giroc 1 

Timiș Comuna Dumbrăvița 1 

Vaslui Municipiul Vaslui 10 

Vâlcea Oraș Horezu 1 

TOTAL - 66 

 

c. au fost avizate 6.173 de modificări ale delimitărilor secțiilor de votare. Acestea au vizat, în 

principal: arondarea/rearondarea unor sate în delimitarea secțiilor de votare; arondarea arterelor 

 
20 Pentru solicitarea de înființare a unei secții de votare și modificarea delimitării secțiilor de votare din orașul Babadag, 

județul Constanța a fost emis aviz conform neoportun. 
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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). 

 

 

 

 

  Soluționarea solicitărilor de deblocare a Registrului electoral 

  Pe lângă solicitările de obținere a avizului conform emis de AEP pentru înfiinţarea de secţii de 

votare, ori pentru modificarea delimitării şi/sau a sediului acestora, primăriile unităților administrativ-

teritoriale din 35 de județe și dintr-o subdiviziune administrativ-teritorială din municipiul București au 

formulate 344 de solicitări de deblocare a Registrului electoral pentru autorizarea efectuării 

următoarelor operaţiuni: 

a) 294 de solicitări privind efectuarea operaţiunilor de arondare manuală a alegătorilor; 

b) 50 de solicitări pentru efectuarea unor corecţii ale unor erori materiale în ceea ce priveşte 

tipul, denumirea şi adresa secţiei de votare. 
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Arondare/rearondare sate/localități 
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Arondare/rearondare artere

Arondare/rearondare număr administrativ

"0"
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Arondare/rearondare segmente

Arondare/rearondare delimitări descriptive
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Situaţia numărului de modificări ale delimitărilor secţiilor de votare supuse 

analizei şi verificării prin procedura avizului conform, în funcție de tipul 

modificărilor și tipul unității administrativ-teritoriale 

Sector Oraș Municipiu Comună

33; 9,59%

29; 8,43%

280; 81,40%

2; 0,58%

Situația solicitărilor de deblocare a Registrului electoral, în 

funcție de tipul solicitantului

Primării de municipii

Primării de oraș

Primării de comună

Primării de sector
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Aducerea la cunoștință publică a 

datelor şi informațiilor din Registrul 

secţiilor de votare 

Pentru informarea corectă a alegătorilor 

au fost postate pe site-ul AEP 21  variante 

actualizate ale Registrului secțiilor de votare 

cuprinzând delimitarea, numerotarea și sediile 

secțiilor de votare.  

 

 

3.1.2. Măsuri pentru accesibilizarea secțiilor de votare 

   

  În perioada premergătoare scrutinelor din 26.05.2019, mai multe persoane fizice, organizații 

neguvernamentale reprezentând drepturile persoanelor cu dizabilități22, partide politice23 și autorități ale 

statului24 s-au adresat Autorității Electorale Permanente cu privire la necesitatea sporirii accesului în 

secțiile de votare, sesizând faptul că o parte dintre secțiile de votare organizate la alegerile anterioare au 

fost situate la etajul imobilelor, nebeneficiind de rampe de acces.  

    În urma sesizărilor primite, Autoritatea Electorală Permanentă a inițiat demersuri pentru sporirea 

accesibilității secțiilor de votare: 

• având în vedere faptul că Autoritatea Electorală Permanentă a stabilit încă din anul 201625, un set 

de condiții minimale pe care trebuie să le îndeplinească locațiile în care funcționează secţiile de 

votare, condiții care vizează, printre altele, și accesibilizarea secțiilor de votare pentru persoanele 

cu dizabilități, în textul Legii nr. 208/2015, astfel cum a fost modificat prin Ordonanța de urgență 

nr. 29/2019, al cărei proiect a fost elaborat de AEP, a fost stabilită obligația primarilor de a asigura 

accesibilitatea localurilor de vot conform metodologiei aprobate prin hotărâre a Autorității 

Electorale Permanente,26 

• în vederea stabilirii situației concrete a secțiilor de votare în care se vor desfășura scrutinele din 26 

mai 2019, Autoritatea Electorală Permanentă a solicitat, în data de 14.04.2019, tuturor primăriilor 

 
21 La adresa: http://www.roaep.ro/logistica/geografie-electorala/registrul-sectiilor-de-votare/ . 
22  Asociația Persoanelor cu Dizabilități „Well” – Adresa înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 

5202/21.03.2019, Consiliul Național al Dizabilității din România - Adresa înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă 

cu nr. 9525 din 08.05.2019.  
23 Alianța 2020 USR PLUS – Adresa înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 7574 din 12.04.2019. 
24 Biroul electoral nr. 46 – Sectorul 5 al Municipiului București – Adresa înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu 

nr. 10189 din 15.05.2019 
25 În cadrul Hotărârii Autorității Electorale Permanente 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, accesibilă la 

http://www.roaep.ro/legislatie/articole-legislatie/hotararea-autoritatii-electorale-permanente-nr-442016-privind-setul-de-

conditii-minimale-pe-care-trebuie-sa-le-indeplineasca-locatiile-in-care-functioneaza-sectiile-de-votare-precum-si-dotarea-

mini/ . 
26 Autoritatea Electorală Permanentă a inclus în proiectul Ordonanței de urgență amintite și alte măsuri pentru sporirea 

accesului la vot al persoanelor cu dizabilități, respectiv posibilitatea alegătorilor cu mobilitate redusă de a vota la orice secţie 

de votare care le asigură accesul la procesul de votare, precum și obligația primarilor şi a Autorității Electorale Permanente 

de a aduce la cunoștință publică lista secţiilor de votare care asigură accesul la vot al alegătorilor cu mobilitate redusă, până 

cel mai târziu cu 5 zile înaintea zilei de referință.” Aceste prevederi nu au fost însă menținute în textul Ordonanței de urgență 

nr. 29/2019 adoptată de Guvernului României. 

http://www.roaep.ro/logistica/geografie-electorala/registrul-sectiilor-de-votare/
http://www.roaep.ro/legislatie/articole-legislatie/hotararea-autoritatii-electorale-permanente-nr-442016-privind-setul-de-conditii-minimale-pe-care-trebuie-sa-le-indeplineasca-locatiile-in-care-functioneaza-sectiile-de-votare-precum-si-dotarea-mini/
http://www.roaep.ro/legislatie/articole-legislatie/hotararea-autoritatii-electorale-permanente-nr-442016-privind-setul-de-conditii-minimale-pe-care-trebuie-sa-le-indeplineasca-locatiile-in-care-functioneaza-sectiile-de-votare-precum-si-dotarea-mini/
http://www.roaep.ro/legislatie/articole-legislatie/hotararea-autoritatii-electorale-permanente-nr-442016-privind-setul-de-conditii-minimale-pe-care-trebuie-sa-le-indeplineasca-locatiile-in-care-functioneaza-sectiile-de-votare-precum-si-dotarea-mini/
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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 

din țară.  

Raportul preliminar întocmit în urma centralizării datelor primite de la primari în perioada 

14.04.2019-15.05.2019 poate fi consultat pe site-ul AEP27. Prezentăm mai jos o situație sintetică 

privind accesibilitatea secțiilor de votare, așa cum rezultă din conținutul Raportului amintit. 

 

Situație sintetică privind accesibilitatea secțiilor de 

votare  

  Din totalul de 18.730 de secții de votare 

organizate în țară, un număr de 537 de secții de votare 

sunt 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 „nu” criteriul „există rampe speciale pentru 

accesul persoanelor cu handicap locomotor care 

intenționează să își exercite dreptul de vot”, cu 

mențiunea că pentru 89 din acestea există rampă de 

acces mobilă sau fixă doar la intrarea în clădire.  

  De asemenea, din cele 13 secții de votare 

amplasate la demisol, pentru un număr de 11 secții de 

votare a fost bifat „nu” criteriul „există rampe speciale 

pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor 

care intenționează să își exercite dreptul de vot”, cu 

precizarea că pentru cele 6 secții de votare din Sectorul 

3 al municipiului București s-a făcut mențiunea că „se 

vor instala rampe”, iar pentru secția de votare din 

municipiul 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 de secții de votare28 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 votare29 

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”, etc.  

 

 

3.1.3. Monitorizarea modului de asigurare a logisticii electorale 

 

În perioada premergătoare scrutinelor din 26 mai 2019, cu ocazia acțiunilor de control și îndrumare 

electorală desfășurate de către filialele și birourile județene ale AEP în unitățile administrativ-teritoriale, 

 
27 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/.  

Trebuie menționat faptul 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 finală să poată fi utilizată ca un „tablou de bord” 

pentru viitorul proiect al AEP de evaluare la scară națională a sediilor secțiilor de votare. 
28 Pentru acestea criteriul „se află la parterul clădirilor” a fost completat cu „da”. 
29 Pentru acestea criteriul „se află la parterul clădirilor” a fost completat cu „da”. 

http://www.roaep.ro/management-electoral/management-electoral/evaluare-monitorizare-planificare-strategica/
http://www.roaep.ro/management-electoral/management-electoral/evaluare-monitorizare-planificare-strategica/
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a fost monitorizată situația logisticii electorale de care dispun primăriile pentru organizarea şi amenajarea 

secţiilor de votare.  

 În urma verificărilor efectuate și a datelor comunicate de primării, s-a constatat că unele unități 

administrativ-teritoriale depozitează materialele de logistică electorală în condiții foarte bune 

(18,62%), altele depozitează materialele de logistică electorală în condiții bune (75,25%) și 

corespunzătoare (6,01%), niciuna dintre unitățile administrativ-teritoriale verificate nu depozitează în 

condiții necorespunzătoare. 

 

 

  

 În perioada premergătoare scrutinelor din 26 mai 2019 s-a realizat evaluarea dotărilor specifice 

secțiilor de votare precum și a modului de păstrare a acestora între perioadele electorale în 342 de unități 

administrativ-teritoriale, reprezentând 10,75% din numărul total al acestora (3.181 de unități 

administrativ-teritoriale la nivel național), respectiv: 48 de municipii, 106 orașe, 1.069 de comune.  
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 În urma controalelor efectuate, gradul de reutilizare al materialelor de logistică electorală se 

prezintă după cum urmează:   

 

 

 

Nu au fost raportate incidente privind logistica electorală la scrutinele din 26.05.2019. Totuși, chiar 

dacă se constată o tendință către modernizarea procesului electoral, în special prin informatizarea 

acestuia, ce permite îmbunătățirea exercitării drepturilor electorale, logistica electorală utilizată este 

învechită, utilizându-se resursele de la procesele electorale anterioare.  

Aprceiem că este necesară demararea unui program de modernizare a logisticii electorale care 

să aibă la bază fie modernizarea logisticii electorale în forma clasică (urne, cabine) fie cea bazată pe 

echipamente şi soluții ICT (tehnologia informației şi comunicațiilor). 

 

 

3.2. SECȚIILE DE VOTARE DIN STRĂINĂTATE 

 

Numeroși cetățeni români cu domiciliul/reședința în afara țării au transmis atât Autorității 

Electorale Permanente30, cât și Ministerului Afacerilor Externe31, solicitări referitoare la necesitatea 

suplimentării numărului de secții de votare din străinătate, pentru scrutinele din data de 26 mai 2019.  

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, 

 
30 Comisia pentru comunitățile de români din afara țării a Senatului României a centralizat și a transmis Autorității 

Electorale Permanente mai multe solicitări ale cetățenilor români din diaspora, care au solicitat înființarea de secții de votare 

în localități din străinătate în care există o comunitate semnificativă de alegători români. 
31 MAE a primit 440 de petiții prin care se solicita înființarea de secții de votare. 194 dintre acestea au fost soluționate, în 

sensul în care în localitățile respective au fost organizate secții. În privința celorlalte 246 de petiții, situația este următoarea: 

• 123 de solicitări de organizare de secții de votare în 123 de locații diferite, unice, dublate de alte 42 de petiții; 

• 34 de solicitări de organizare de secții de votare pe teritoriile unor state precum Belgia, Finlanda, Marea Britanie, 

Spania sau Suedia, fără a se preciza locația exactă; 

• 47 de solicitări de organizare de secții de votare formulate prin intermediul unor platforme online, care nu conțineau 

date cu privire la localități. 
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cu modificările ulterioare32,  au fost înființate 441 de secții de votare, cele mai multe secții organizate 

în cadrul unui scrutin până în prezent, respectiv: 

− comparativ cu alegerile anterioare pentru Parlamentul European (2014, 2009 și 2007 – când au fost 

organizate 190 de secții), numărul de secții de votare a fost suplimentat cu 251;  

− în comparație cu referendumul național pentru revizuirea Constituției din 2018 (378 secții 

organizate), au fost organizate 63 de secții în plus;  

− față de alegerile parlamentare din 2016 (417 secții organizate), s-au înființat 24 de secții în plus. 

Organizarea secțiilor din străinătate la alegerile pentru Parlamentul European s-a făcut în 

conformitate cu prevederile art. 34 alin. (7) - (10) din Legea nr. 33/2007, potrivit căruia: 

− pe lângă misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României se organizează una sau mai multe 

secții de votare pentru alegătorii care se află în străinătate în ziua de referință;  

− în afara secțiilor de votare prevăzute la alin. (7), pot fi organizate, cu acordul guvernului din țara 

respectivă, secții de votare și în alte localități decât cele în care își au sediul misiunile diplomatice 

sau oficiile consulare; 

− sediile secțiilor de votare prevăzute la alin. (7) și (8) se organizează și se dotează prin grija 

Ministerului Afacerilor Externe. În acest scop, Ministerul Finanțelor Publice alocă fondurile 

necesare.  

Numărul secțiilor organizate în principalele țări la diferite scrutine poate fi consultat în Anexa nr. 

2. 

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 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 de români. Exemple: 

Freiburg im Breisgau, Würzburg, Regensburg, Ingolstadt, Augsburg, Köln, Bochum, Karslruhe 

(Germania), Lecce, Taranto, Crotone, Catanzaro, Potenza, Parma, Siena, Pisa, Vittoria, Lodi, Chieri, 

Valeggio sul Mincio (Italia), Le Blanc Mesnil, Trappes, Rennes (Franța), Linz, Innsbruck (Austria), 

Moncton (Canada), Ringkobing, Vejle, Sonderborg (Danemarca), Mariehamn (Finlanda), Zurich, Basel 

(Elveția), Cork (Irlanda), Vatne, Kristiansand (Norvegia), Amsterdam, Eindhoven (Olanda), Plymouth, 

Colchester, Northampton, Peterborough, Leicester, Nottingham, Doncaster (Marea Britanie), Tenerife, 

Santander (Spania), Creta (Grecia), Durlești/Chișinău (Republica Moldova).   

 
32 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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4.    ADMINISTRAŢIA ELECTORALĂ 
 

4.1.  AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

 

Autoritatea Electorală Permanentă, instituție administrativă autonomă cu personalitate juridică 

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

alegerilor şi a referendumurilor, precum şi controlul finanţării partidelor politice şi a campaniilor 

electorale, cu respectarea Constituţiei, a legii şi a standardelor internaţionale şi europene în materie. 

Potrivit competenței stabilite prin Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările 

ulterioare, pentru buna organizare și desfășurare a scrutinelor din 26.05.2019, AEP a exercitat 

următoarele atribuții principale: 

− elaborarea, promovarea și adoptarea cadrului normativ secundar pentru buna organizare și 

desfășurare a alegerilor pentru Parlamentul European și a referendumului național;  

− monitorizarea și controlul actualizării Registrului Electoral; 

− administrarea Registrului secţiilor de votare; 

− urmărirea realizării din timp a dotărilor specifice secţiilor de votare: urne şi cabine tipizate, 

ştampile, tuşiere, recipiente pentru transportul buletinelor de vot şi alte materiale; 

− sprijinirea activității birourilor și oficiilor electorale; 

− controlul finanțării campaniei electorale și a campaniei pentru referendum; 

− asigurarea informării şi/sau instruirii participanţilor la procesul electoral, prin realizarea, 

distribuirea şi/sau difuzarea de publicaţii, ghiduri, broşuri, pliante în materie electorală, 

respectiv: 

▪ instruirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor 

acestora; 

▪ instruirea mandatarilor financiari; 

▪ informarea alegătorilor. 

 

 

4.1.1. Selecția experților electorali  

  

 Actualizarea Corpului experților electorali din țară33  

În perioada 1 ianuarie - 25 mai 2019 au fost prelucrate, verificate și analizate în cadrul AEP 

5.872 de cereri de admitere în Corpul experților electorali din țară, dintre care 957 pe bază de 

aviz favorabil și 4.915 pe bază de examen. S-au înregistrat 297 de renunțări la cererile depuse, 7 

cereri pe bază de aviz favorabil au rămas în lucru la nivelul compartimentului de specialitate deoarece 

nu a putut fi identificată experiența anterioară conform informațiilor comunicate de persoane în 

cerere, iar 2.455  de cereri de admitere în Corpul experților electorali au rămas în lucru la nivelul 

structurilor teritoriale ale AEP, nefiind transmise spre analiză compartimentului de specialitate, fie 

din cauza faptului că persoanele nu au depus toate documentele necesare (copie act de studii și/sau 

 
33 Corpul experților electorali (CEE) reprezintă o evidență permanentă a persoanelor din rândul cărora sunt selectați 

președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și din străinătate și locțiitorii acestora, înființată, gestionată 

și actualizată de AEP, în conformitate cu dispozițiile art. 16 alin. (13) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și 

completările ulterioare și ale Hotărârii AEP nr. 11/2015 privind aprobarea Metodologiei de admitere în Corpul experților 

electorali, cu modificările și completările ulterioare. 
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copie act de identitate), fie pentru că persoanele nu s-au prezentat sau nu s-au programat la sesiunile 

de examinare. 

 Situația cererilor de admitere în Corpul experților electorali depuse în perioada ianuarie-mai 

2019, în funcție de județul de domiciliu poate fi consultată în Anexa nr. 3. 

Ca și în cazul proceselor electorale anterioare, principalele dificultăți întâmpinate cu ocazia 

analizei dosarelor conținând solicitări de admitere în Corpul experților electorali au rezultat din: 

• documentele depuse de către solicitanți: 

− lipsa documentelor care să probeze mențiunile din cerere (act de studii, dovada reședinței), 

− în unele cazuri informațiile consemnate în cerere sunt inexacte. Spre exemplu, nu se confirmă 

participarea la scrutinul/anul declarat, ori în calitatea menționată (nu a participat în calitate de 

președinte/locțiitor la biroul electoral al secției de votare, ci la biroul electoral de circumscripție 

comunală, orășenească, municipală, ori ca reprezentant al unei formațiuni politice),  

− datele de contact transmise de solicitant nu s-au confirmat atunci când s-a încercat contactarea 

acestuia; 

• aplicarea procedurilor adoptate prin Hotărârea AEP nr. 11/2015, cu modificările și 

completările ulterioare: 

− încadrarea pe nivele de studii/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 (distincție necesară pentru încadrarea ca absolvent de studii 

universitare de licență în domeniul juridic), 

− au fost depuse documente care probează insuficient/indirect nivelul de studii (adeverințe de 

absolvire, adeverințe simple, cărți de muncă etc.). 

În urma procesului de verificare și analizare a cererilor de admitere în Corpul experților 

electorali din țară, AEP a emis 8 decizii de admitere pe bază de aviz favorabil și 13 decizii de 

admitere pe bază de examen34, pentru un total de 5.793 de persoane.  

Totodată, în perioada 1 ianuarie - 25 mai 2019 au fost adoptate 21 de decizii de încetare a 

calității de expert electoral35, pentru un total de 1.953 de persoane.  

 Situația de ansamblu a deciziilor privind Corpul experților electorali emise în perioada ianuarie 

– mai 2019 se prezintă astfel: 
 

Decizii privind Corpul experților 

electorali 

Număr 

decizii 
Număr de persoane 

Decizii de admitere în Corp pe bază de 

aviz favorabil 
8 883 de persoane admise pe bază de aviz favorabil 

Decizii de admitere în Corp pe bază de 

examen 
13 

4.910 de persoane admise în urma promovării 

examenului pentru admiterea în Corpul experților 

electorali 

 
34 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, la adresa 

http://www.roaep.ro/logistica/management-electoral/corpul-expertilor-electorali/. 
35 Conform art. 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. 

http://www.roaep.ro/logistica/management-electoral/corpul-expertilor-electorali/
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Decizii de încetare a calității de 

membru în Corp în urma retragerii 
3 1.824 de persoane retrase 

Decizii de încetare a calității de 

membru în Corp în urma decesului 
9 58 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 

9 
71 persoane care nu mai îndeplinesc condițiile legale 

pentru a deține calitatea de expert electoral 

 

Pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019 și referendumul 

național din 26.05.2019, în urma fluxului de intrări/ieșiri din Corpul experților electorali, situația s-a 

prezentat astfel:  

 

Corpul experților electorali Număr persoane 

Persoane admise în Corp 58.047 

Persoane excluse din Corp 159 

Persoane cărora le-a încetat calitatea de membru în Corp 5.156 

Persoane retrase anterior emiterii deciziilor de retragere 760 

Persoane suspendate  5.181 

 

 

Date statistice privind structura Corpului experților electorali din țară  

Din punct de vedere al studiilor absolvite, cele mai multe dintre persoanele admise în Corp au 

studii de licență în alte domenii (51,06%), urmate de cele cu învățământ general obligatoriu 

(28,72%) și de cele cu studii de licență în domeniul științelor juridice (20,20%). Astfel, necesarul de 

37.460 de experți electorali poate fi acoperit în proporție de 34,10% cu persoane care au absolvit 

studii universitare de licență în domeniul științelor juridice, dacă aceștia nu se suspendă pentru un 

scrutin în curs de desfășurare.  

Cu privire la vârsta persoanelor înscrise în Corpul experților electorali, cei mai mulți experți se 

încadrează în intervalul de vârstă 35-54 de ani. 

 Situația persoanelor admise în Corpul experților electorali în funcție de nivel de studii și de 

vârstă se prezintă astfel: 

 

Vârsta 

Număr persoane în funcție de studiile absolvite 

Nr. total persoane Învățământ 

general 

obligatoriu 

Studii licență juridice 
Studii licență-alte 

domenii 

Între 18 și 24 ani 996 39 144 1.179 

Între 25 și 34 ani 2.028 1.914 4.998 8.940 

Între 35 și 44 ani 2.996 4.675 9.284 16.955 

Între 45 și 54 ani 5.641 4.150 11.103 20.894 

Între 55 și 64 ani 4.351 1.569 5.427 11.347 

Între 65 și 74 ani 2.050 401 1.228 3.679 

Peste 75 ani 102 27 105 234 

Total 18.164 12.775 32.289 63.228 

 

Referitor la distribuția experților electorali în funcție de mediul de proveniență (rural/urban), 

gen și vârstă, din tabelul de mai jos rezultă că 50,62% din totalul experților electorali sunt persoane 
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din mediul urban, iar 70,65% din totalul experților electorali sunt femei. Totodată, marea majoritate 

a experților electorali sunt femei din mediul urban, cu vârsta cuprinsă între 35 și 54 de ani, urmate 

de cele din mediul rural, din același interval de vârstă.  

 

Mediu/Vârstă 
Gen 

Total 
Feminin Masculin 

Rural 22.430 8.788 31.218 

Între 18 și 24 ani 521 176 697 

Între 25 și 34 ani 3.529 1.240 4.769 

Între 35 și 44 ani 5.720 1.753 7.473 

Între 45 și 54 ani 8.054 2.635 10.689 

Între 55 și 64 ani 3.773 1.926 5.699 

Între 65 și 74 ani 819 982 1.801 

Peste 75 ani 14 76 90 

Străinătate −  2 2 

Între 45 și 54 ani −  1 1 

Peste 75 ani −  1 1 

Urban 22.243 9.765 32.008 

Între 18 și 24 ani 287 195 482 

Între 25 și 34 ani 2.909 1.262 4.171 

Între 35 și 44 ani 6.911 2.571 9.482 

Între 45 și 54 ani 7.628 2.576 10.204 

Între 55 și 64 ani 3.671 1.977 5.648 

Între 65 și 74 ani 805 1.073 1.878 

Peste 75 ani 32 111 143 

Total 44.673 18.555 63.228 

 

 Situația persoanelor admise în Corpul experților electorali în funcție de modalitatea de 

admitere, domiciliu și studii poate fi consultată în Anexa nr. 4 

 

4.1.2. Instruirea și îndrumarea primarilor și a secretarilor unităților administrativ-teritoriale 

 

 În aplicarea dispozițiilor art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 101/2019, personalul 

filialelor și birourilor județene ale Autorității Electorale Permanente a participat la sesiunile de 

instruire  a primarilor și a secretarilor unităților administrativ-teritoriale în vederea organizării în bune 

condiții a scrutinelor din data de 26.05.2019. În cadrul instruirilor, reprezentanții Autorității au 

prezentat principalele sarcini și măsuri tehnice pe care trebuie să le ducă la îndeplinire primarii și  

secretarii unităților administrativ-teritoriale, potrivit legislației în materie și Programului calendaristic 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 81/2019.  

 Situația centralizată a acțiunilor de instruire a primarilor și a secretarilor unităților 

administrativ-teritoriale se regăsește în Anexa nr. 5. 

 De asemenea, personalul filialelor și birourilor județene ale Autorității Electorale Permanente: 

a acordat sprijin de specialitate primarilor în vederea realizării în termen a sarcinilor ce le revin, 

a acordat sprijin persoanelor autorizate de aceștia să efectueze operațiuni în Registrul electoral 

cu privire la arondarea alegătorilor nerepartizați și radierea persoanelor decedate, puse sub interdicție 
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sau condamnate și a acordat îndrumare privind întocmirea documentației necesare pentru 

modificarea delimitării, schimbarea sediului și înființarea sau desființarea unor secții de votare.  

 

 

4.1.3. Desemnarea și instruirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a    

locțiitorilor acestora  

 

Potrivit art. 8 alin. (2) din Ordonanța de urgenţă nr. 6/2019 şi art. 15 alin. (2) din Legea nr. 

208/2015, modificările şi completările ulterioare, în data de 12.05.2019 a avut loc desemnarea 

președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și a locțiitorilor acestora, prin 

tragere la sorți. 

În perioada 15 – 23.05.2019 au avut loc sesiunile de instruire a președinților birourilor 

electorale ale secțiilor de votare din țară și a locțiitorilor acestora, cu participarea reprezentanților 

AEP în birourile electorale județene și ale sectoarelor municipiului București, împreună cu 

președinți/reprezentanți ai birourilor electorale județene, reprezentanți ai Serviciului de 

Telecomunicații Speciale și ai Institutului Național de Statistică, Instituției Prefectului, Direcției 

Județene de Statistică, Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Inspectoratului de Jandarmi, 

Inspectoratului de Poliție Județean.  

Graficul instruirilor președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și ale locțiitorilor 

acestora poate fi consultat în Anexa nr. 6. 

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 cu ocazia alegerilor 

pentru membrii din România în Parlamentul European şi referendumul național din 26 mai 2019, 

respectiv: 

▪ organizarea şi funcționarea biroului electoral al secției de votare; 

▪ persoanele care pot asista la operațiunile electorale; 

▪ listele electorale, ștampilele, buletinele de vot; 

▪ operațiuni în preziua alegerilor - sâmbătă, 25 mai 2019; 

▪ operațiuni în ziua alegerilor, duminică, 26 mai 2019, intervalul orar 06.00 – 07.00; 

▪ desfășurarea votării – intervalul orar 07.00 – 21.00; 

▪ verificarea condițiilor de exercitare a dreptului de vot, exercitarea dreptului de vot, contestarea 

identității alegătorului; 

▪ suspendarea votării, sesizări cu privire la nereguli produse în timpul procesului de votare; 

▪ votarea cu urna specială;  

▪ colectarea datelor şi informarea privind prezența la vot; 

▪ încheierea votării, numărarea buletinelor de vot şi consemnarea 

rezultatului votării; 

▪ întocmirea dosarelor pentru biroul electoral ierarhic superior; 

▪ grafice de distribuire/predare a materialelor electorale, informații 

privind plata indemnizațiilor membrilor birourilor electorale ale 

secțiilor de votare, decontarea transportului etc. 

Autoritatea Electorală Permanentă a realizat și a pus la dispoziția 

președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare materialul 

informativ „Legislație privind alegerile pentru membrii din 
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România în Parlamentul European din anul 2019”36 și „Ghidul birourilor electorale ale secțiilor 

de votare”37, conceput ca un instrument de lucru care să îi sprijine în activitatea pe care o desfășoară 

începând cu momentul învestirii, în preziua votării, în ziua votării și până la momentul predării 

materialelor electorale către organismul electoral ierarhic superior.  

De asemenea, în cadrul acțiunilor de instruire, reprezentanții Autorității au distribuit copii ale 

deciziilor şi circularelor emise de Biroul Electoral Central privind operațiunile realizate de birourile 

electorale ale secţiilor de votare, precum şi tipizatele speciale utilizate în activitate (Circulara nr. 

696/C/16.05.2019 privind predarea documentelor după încheierea votării, etc.).  

Pe site-ul AEP, în secțiunea Experți 

electorali au fost publicate: 

− legislația aplicabilă experților 

electorali, 

− clipul de informare a experților 

electorali realizat de AEP în 

parteneriat cu TVR – Alegeri 

Europarlamentare 2019,  care 

descrie succint atribuțiile acestora în 

preziua și în ziua votării. 

 

4.1.4. Selecția, desemnarea și instruirea operatorilor de calculator din țară 

În vederea desfășurării alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2019, Autoritatea 

Electorală Permanentă a desfășurat activități specifice pentru identificarea persoanelor interesate să 

participe ca operatori de calculator în birourile electorale ale secțiilor de votare, înregistrarea și 

încărcarea în aplicația informatică a cererilor de înscriere depuse de persoanele interesate, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 9/2015 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a 

prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, cu modificările și completările ulterioare.   

Începând cu luna noiembrie 2018, în urma evaluărilor persoanelor care doresc sa fie desemnate 

ca operatori de calculator, au fost admise 8.947 de persoane și respinse 

245.  

Din totalul de 31.761 de persoane declarate admise ca urmare a 

examinării, în urma tragerii la sorți computerizate, desfășurate în data de 

02.05.2019, ora 14, la sediul central al AEP, în ședință publică, au fost 

desemnate ca operatori de calculator pentru alegerile din data de 

26.05.2019 22.476 de persoane, dintre care: 18.730 de persoane 

repartizate ca  operatori de calculator pe secții de votare și 3.746 

persoane, ca operatori de calculator care nu sunt repartizați pe secții de 

votare38.  

 
36 Acesta cuprinde materiale de informare destinate membrilor birourilor electorale și personalului tehnic auxiliar al 

acestora, participanți la organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din 

anul 2019 și a fost realizat într-un tiraj de 1.000 de exemplare, în limba română. 
37 Realizat într-un tiraj de 38.000 de exemplare, în limba română.  
38 A se vedea Decizia AEP nr. 37 din 2 mai 2019 privind desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale 

ale secţiilor de votare constituite pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019, pe site-

ul AEP, la adresa http://www.roaep.ro/instruire/operatori-de-calculator-sectii-votare/.  

http://www.roaep.ro/instruire/operatori-de-calculator-sectii-votare/
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Operatorii de calculator care nu au fost repartizați pe secții de votare au avut rolul de a acorda 

suport tehnic, sub coordonarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, pentru asigurarea 

funcţionalităţii Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal 

și de a  înlocui operatorii de calculator repartizaţi pe secţii de votare în cazul în care aceştia nu îşi mai 

pot îndeplini atribuţiile. 

Situația centralizată a operatorilor de calculator desemnați la data de 02.05.2019, pe județe, 

se prezintă astfel:  
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 După desemnare, au fost înlocuiți 2.017  operatori de calculator ai birourilor electorale 

ale secțiilor de votare39. 

  Instruirea operatorilor de calculator desemnați și distribuirea tableteleor s-a realizat, în 

colaborare, de către direcțiile județene ale Serviciului de Telecomunicații Speciale și filialele și 

birourile județene ale AEP . În cadrul sesiunilor de instruire au fost puse la dispoziția participanților 

extrase din Decizia AEP nr. 37/2019 și le-au fost prezentate atribuțiile operatorilor de calculator și 

legislația aplicabilă.  

„Îndrumarul operatorului de calculator din secţia de votare”  a fost publicat şi actualizat pe 

platforma de instruire a operatorilor de calculator SIMPV – platformă de tip e-learning. 

  Graficul sesiunilor de instruire a operatorilor de calculator desemnați  poate fi consultat în 

Anexa nr. 7. 

  Toți operatorii de calculator desemnaţi de Autoritatea Electorală Permanentă au semnat o 

declarație de confidențialitate prin care s-au angajat să păstreze confidențialitatea datelor cu 

caracter personal a căror prelucrare o efectuează în condițiile legii, în virtutea atribuțiilor primite, 

inclusiv după încetarea activităților de prelucrare a acestor date. 

  Totodată, pe site-ul Autorității Electorale Permanente, în secțiunea „Operatori de calculator” 

au fost publicate: 

− legislația aplicabilă operatorilor de calculator, 

− deciziile AEP de desemnare, respectiv de înlocuire a acestora, 

− „Lista persoanelor desemnate operator de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de 

votare constituite pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 

2019 prin tragere la sorți în data de 02.05.2019 (pe județe)”,  

− „Lista persoanelor desemnate operator de calculator pentru alegerea membrilor din România 

în Parlamentul European din anul 2019 prin tragere la sorți în data de 02.05.2019 la nivel de 

UAT – rezerve (pe județe)”40,  

− clipul informativ destinat operatorilor de calculator, realizat de AEP în parteneriat cu 

TVR, care descrie atribuțiile operatorilor de calculator, în preziua și în ziua votării. 

 

 
39 A se vedea Decizia AEP nr. 78 din 25.05.2019 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 și Decizia AEP nr. 

84 din 26.05.2019 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, la adresa http://www.roaep.ro/instruire/operatori-de-

calculator-sectii-votare/ . 
40 Cele două liste sunt accesibile la adresa http://www.roaep.ro/instruire/operatori-de-calculator-sectii-votare/.  

http://www.roaep.ro/instruire/operatori-de-calculator-sectii-votare/
http://www.roaep.ro/instruire/operatori-de-calculator-sectii-votare/
http://www.roaep.ro/instruire/operatori-de-calculator-sectii-votare/
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4.1.4. Participarea reprezentanților AEP la activitatea birourilor electorale și a comisiilor 

tehnice  

 

Potrivit prevederilor legale, Autoritatea Electorală Permanentă a avut reprezentanți (membri) 

în Biroul Electoral Central, birourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate. Astfel, din 

componența BEC au făcut parte președintele și cei doi vicepreședinți ai Autorității Electorale 

Permanente. Reprezentanții Autorității Electorale Permanente în birourile electorale județene, 

birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare 

din străinătate, constituite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 

2019 au fost desemnați prin Hotărârea AEP nr. 10/2019. 

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

Autoritatea Electorală Permanentă a asigurat, alături de alte instituții, personalul tehnic 

auxiliar al Biroului Electoral Central41, al birourilor electorale ale sectoarelor municipiului 

Bucureşti, al  birourilor electorale județene şi al biroului electoral pentru secţiile de votare din 

străinătate.  

Astfel, personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central a fost asigurat de către 

Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Afacerilor Interne şi Institutul Național de Statistică, 

fiind coordonat de funcționari ai Autorității Electorale Permanente, desemnaţi în acest sens.  

Personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale judeţene a fost asigurat de către Autoritatea 

Electorală Permanentă, prefecţi şi Institutul Naţional de Statistică, acesta putând fi suplimentat acolo 

unde era necesar cu personal asigurat de către preşedinţii consiliilor judeţene şi primari. În aplicarea 

dispoziţiilor mai sus enunţate, cea mai mare parte a personalului birourilor judeţene ale AEP a 

fost desemnat în calitate de personal tehnic auxiliar al birourilor electorale judeţene, cu excepţia 

angajaților desemnaţi membri în birourile electorale judeţene. 

Pe toată perioada exercitării atribuţiilor privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 

membrii din România în Parlamentul European şi a referendumului naţional din 26.05.2019, 

personalul AEP şi-a desfășurat activitatea cu respectarea normelor de conduită profesională prevăzute 

de lege, având, potrivit dispozițiilor art. 23 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 

1/H/07.03.2019, următoarele atribuții:  

▪ realizarea lucrărilor de secretariat ale biroului electoral; 

▪ redactarea proceselor-verbale de ședință, a deciziilor, hotărârilor şi a oricăror 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. 

Totodată, Autoritatea Electorală Permanentă a avut reprezentanți în componența 

Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru membrii 

din România în Parlamentul European și a comisiilor tehnice județene/a municipiului București42. 

 

 
41 Angajații Autorității Electorale Permanente care și-au desfășurat activitatea în aparatul tehnic auxiliar al Biroului 

Electoral Central au fost desemnați prin Ordinul Președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 92/2019, modificat 

și completat prin Ordinul nr. 185/2019. 
42 Prin Ordinul nr. 101/04.03.2019, președintele Autorității Electorale Permanente a desemnat reprezentanții AEP în 

comisiile tehnice județene și a municipilui București. 
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4.2.   BIROURILE ELECTORALE  

 

  La alegerile europarlamentare din anul 2019 au funcționat Biroul Electoral Central, 41 de 

birouri electorale județene, 6 birouri electorale pentru sectoarele municipiului București, Biroul 

electoral pentru secțiile de votare din străinătate și birourile electorale ale secțiilor de votare din țară 

și din străinătate. 

   

4.2.1. Biroul Electoral Central  

Biroul Electoral Central are rolul de a urmări şi de a asigura respectarea şi aplicarea corectă a 

dispozițiilor legale privitoare la alegeri pe întreg teritoriul țării.  

Începând cu data de 01.03.2019, Autoritatea Electorală Permanentă a asigurat sediul43, dotarea 

tehnică şi materială44 necesară bunei desfășurări a activității Biroului Electoral Central.  

  Biroul Electoral Central pentru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European 

s-a constituit la data de 03.03.201945 și a avut în componență 18 membri: 5 judecători de la Înalta 

Curte de Casație şi Justiție46, 3 reprezentanți ai Autorității Electorale Permanente47 şi 10 reprezentanți 

ai competitorilor electorali48.  

Prin Hotărârea nr. 1H/07.03.2019, Biroul Electoral Central a aprobat Regulamentul de 

organizare și funcționare a birourilor electorale constituite pentru alegerea membrilor din 

România în Parlamentul European din anul 201949. 

În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, Biroul Electoral Central 

a avut următoarele atribuții principale: 

− asigurarea aplicării şi interpretării unitare a dispozițiilor legii;  

− asigurarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a listei cuprinzând denumirea 

şi semnele electorale ale partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale şi 

organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale legal constituite, care au dreptul să 

participe la alegeri; 

− constatarea îndeplinirii condițiilor de fond şi de formă prevăzute de lege pentru candidaturi; 

− comunicarea către birourile electorale județene, birourile electorale de sector şi biroul electoral 

pentru secţiile de votare din străinătate a candidaturilor admise şi aducerea la cunoștință publică 

a acestora prin intermediul serviciilor publice de radio şi de televiziune; 

 
43 În str. Eugeniu Carada nr. 1, Sector 3, București.  
44 Tel.: 021/313.74.79, 021/313.67.66, 021/313.02.10, Fax: 021/313.51.96, E-mail: secretariat@bec.ro , pagină internet: 

www.bec.ro.  
45 A se vedea Procesul-verbal al BEC nr. 1/PVC/03.03.2019 privind constituirea Biroului Electoral Central pentru 

alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019 și Procesul-verbal al BEC nr. 

2/PVC/19.04.2019 cu ocazia completării Biroului Electoral Central cu reprezentanții partidelor politice care nu au 

membri în Parlamentul European şi care participă la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 

anul 2019, la adresa http://europarlamentare2019.bec.ro/comunicate-ale-biroului-electoral-central/.  
46 Georgeta Carmen Negrilă – Președinte, Mirela Vișan – Locțiitor președinte, Geanina Cristina Arghir, Alina Sorinela 

Macavei și Anca Mădălina Alexandrescu. 
47  Constantin – Florin Mitulețu – Buică – Preşedinte al Autorității Electorale Permanente, Marian Muhuleţ – 

Vicepreşedinte – Purtător de cuvânt al BEC, Zsombor Vajda – Vicepreşedinte. 
48  Cristian Ene – PNL, Daniela Călin – ALDE, Răzvan-Alexandru Pavelescu – PSD, Viorica Stoica – Partidul 

PRODEMO, Dóra-Emese Szilagyi – UDMR, Valentin-Olivian Trofin – Partidul PRO ROMÂNIA, Tiberiu-Ionuț Petrescu 

– PLUS, Mihai Traian Mustăciosu – PPU, Gabriela Tudor – PSR, Tatiana-Alina Frăsineanu – BUN. 
49 Modificat prin  Hotărârea BEC 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. 

mailto:secretariat@bec.ro
http://www.bec.ro/
http://europarlamentare2019.bec.ro/comunicate-ale-biroului-electoral-central/
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− rezolvarea întâmpinărilor referitoare la propria sa activitate şi a contestaţiilor cu privire la 

activitatea birourilor electorale județene, a birourilor electorale ale sectoarelor municipiului 

Bucureşti şi a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate;  

− constatarea, pe baza comunicărilor primite de la birourile electorale ierarhic inferioare, a 

partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale care au întrunit pragul electoral şi a candidaților independenți 

care au întrunit coeficientul electoral și aducerea la cunoștință publică a listei acestora; 

− centralizarea voturilor valabil exprimate pentru fiecare partid politic, alianță politică, alianță 

electorală, organizație a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidat independent, 

repartizarea şi atribuirea mandatelor; 

− organizarea şi implementarea sistemului de colectare de date şi de informare periodică a opiniei 

publice privind prezența populației la vot. 

Totodată, în temeiul art. 25 alin. (1) lit. g) și h) și alin. (4) din Legea nr. 33/2007, Biroul 

Electoral Central anulează rezultatul alegerilor în cazul în care constată că votarea sau stabilirea 

rezultatului alegerilor a avut loc prin fraude de natură să modifice atribuirea mandatelor şi dispune 

repetarea scrutinului în secţiile de votare unde s-a constatat frauda și poate dispune renumărarea 

voturilor într-o secţie de votare sau refacerea centralizării voturilor şi a rezultatului alegerilor dintr-

un județ, sector sau din secţiile de votare din străinătate, în situația în care constată, pe baza probelor 

administrate, că au fost comise erori sau au fost înregistrate neconcordanțe între datele înregistrate în 

procesele-verbale. După soluţionarea cererilor de anulare a alegerilor pentru fraudă electorală şi 

centralizarea rezultatului alegerilor, Biroul Electoral Central validează alegerile şi asigură publicarea 

rezultatului acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

În exercitarea atribuțiilor legale amintite, Biroul Electoral Central s-a întrunit într-un număr de 

52 de ședințe50, a adoptat 4 hotărâri, 15 decizii în aplicarea unitară a prevederilor legale și 122 

decizii în soluţionarea întâmpinărilor şi contestaţiilor51 și a soluționat un număr de aproximativ 

1.850 de lucrări curente/petiții/solicitări diverse.  

Activitățile pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor europarlamentare și a referendumului 

național din 26 mai 2019 s-au realizat cu respectarea dispoziţiilor actelor normative elaborate pentru 

organizarea şi desfăşurarea celor două tipuri de scrutin.  

În perioada 26 – 28.03. 2019, Biroul Electoral Central a înregistrat candidaturile depuse de 

partidele politice, alianțele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale legal 

constituite, alianțele electorale și candidații independenți și, potrivit art. 19 alin. (2) din Legea nr. 

33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, s-a pronunțat asupra admiterii sau respingerii 

candidaturilor prin 33 de decizii. 

Conform dispozițiilor art. 43 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările 

ulterioare, Biroul Electoral Central s-a pronunțat asupra admiterii sau respingerii semnelor 

electorale prin 7 decizii. 

În ședința din 17.04.2019, Biroul Electoral Central a constatat rămânerea definitivă a 

candidaturilor, prin Procesul - verbal nr. 470/C/BEC/PE/2019/17.04.2019 privind constatarea 

rămânerii definitive a candidaturilor la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul 

European din anul 2019. Conform dispozițiilor art. 20 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu 

modificările ulterioare, candidaturile definitive au fost aduse la cunoștință publică prin afișare la 

 
50 http://europarlamentare2019.bec.ro/ordinea-de-zi-a-sedintelor-biroului-electoral-central/ 
51 http://europarlamentare2019.bec.ro/documente/ 

http://europarlamentare2019.bec.ro/ordinea-de-zi-a-sedintelor-biroului-electoral-central/
http://europarlamentare2019.bec.ro/documente/
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sediul Biroului Electoral Central, la sediile birourilor electorale constituite, precum și prin intermediul 

Societății Române de Televiziune și al Societății Române de Radiodifuziune. 

În ședința din 19.04.2019, conform art. 24 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu 

modificările ulterioare, Biroul Electoral Central a fost completat, prin tragere la sorți, cu 2 

reprezentanți ai partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, 

alianțelor politice sau electorale dintre acestea care au participat la alegeri și care nu au avut membri 

în Parlamentul European52. 

În ședința din 23.04.2019, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 6/2019, reprezentantul R.A. Monitorul Oficial a prezentat membrilor 

Biroului Electoral Central, delegaților împuterniciți ai partidelor politice şi candidaților independenți 

macheta buletinului de vot care a fost folosit la alegerile pentru membrii din România în 

Parlamentul European din anul 2019. 

Conform Procesului – verbal nr. 522/C/23.04.2019, s-a constatat că macheta prezentată este 

conformă modelului stabilit prin 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, precum şi faptul că aceasta respectă Decizia Biroului Electoral Central nr. 58/D/2019 

privind stabilirea dimensiunilor literelor și 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. Nu s-au formulat alte obiecții sau solicitări privind modificarea machetei şi tipărirea 

corectă a buletinelor de vot53. 

De asemenea, s-a transmis către toate birourile electorale județene și de sector Circulara nr. 

602/C/06.05.2019 privind modul de completare a birourilor electorale ale secțiilor de votare, însoțită 

de Modelul orientativ al listei reprezentanților formațiunilor politice în birourile electorale ale 

secțiilor de votare.  

În ședința din 10.05.2019, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 6/2019, reprezentantul R.A. Monitorul Oficial a prezentat membrilor 

Biroului Electoral Central macheta buletinelor de vot care vor fi folosite la Referendumul 

național din 26 mai 2019. Conform Procesului – verbal nr. 638/C/10.05.2019, s-a constatat că 

macheta prezentată este conformă modelelor stabilite prin anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului 

nr. 278/2019 și nu s-au formulat obiecţiuni sau solicitări privind modificarea machetei şi tipărirea 

corectă a buletinelor de vot.54 

În perioada de activitate, Biroul Electoral Central a soluționat 31 de contestații împotriva 

deciziilor birourilor electorale județene. 

În data de 26 mai 2019, s-a transmis către toate birourile electorale județene și de sector 

Circulara nr. 888/C/06.05.2019 privind predarea documentelor și materialelor la Biroul Electoral 

Central. 

Potrivit art. 50 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare 

coroborat cu art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2019, până la data de 29.05.2019, 

 
52 A se vedea Procesul - 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, la adresa http://europarlamentare2019.bec.ro/comunicate-ale-biroului-electoral-

central/.  
53 Specimenul buletinului de vot care a fost folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 

anul 2019 a fost publicat pe pagina de internet www.bec.ro, în secțiunea COMUNICATE. 
54 Specimenele buletinelor de vot care au fost folosite la Referendumul național din 26 mai 2019 au fost publicate pe 

pagina de internet www.bec.ro, în secțiunea COMUNICATE: http://europarlamentare2019.bec.ro/comunicate-ale-

biroului-electoral-central/  

http://europarlamentare2019.bec.ro/comunicate-ale-biroului-electoral-central/
http://europarlamentare2019.bec.ro/comunicate-ale-biroului-electoral-central/
http://europarlamentare2019.bec.ro/comunicate-ale-biroului-electoral-central/
http://europarlamentare2019.bec.ro/comunicate-ale-biroului-electoral-central/
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Biroul Electoral Central a primit de la birourile electorale județene și de sector, procesele - verbale 

privind consemnarea rezultatelor votării la alegerile pentru Parlamentul European, procesele – 

verbale privind consemnarea rezultatelor votării la referendumul național, împreună cu 

întâmpinările / contestațiile de competența BEC. 

Urmare a centralizării rezultatelor la nivel național, în data de 03.06.2019, Biroul Electoral 

Central a comunicat lista partidelor politice, organizaţiilor cetățenilor aparținând minorităţilor 

naţionale, alianțelor politice, alianțelor electorale şi candidaților independenţi cărora li se pot 

repartiza mandate pentru Parlamentul European 26 mai 2019. 

De asemenea, s-au încheiat Procesul verbal nr. 1/PVCVAM/BEC/PE/2019/03.06.2019 

privind centralizarea voturilor și atribuirea mandatelor la alegerile pentru Parlamentul European din 

26 mai 2019, Procesul-verbal nr. 1/RFR1/BEC/PE/2019/03.06.2019 privind rezultatele 

referendumului național privind interzicerea amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de corupție din 

26 mai 2019 și Procesul-verbal nr. 1/RFR2/BEC/PE/2019/03.06.2019 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. 

După soluționarea cererilor de anulare a alegerilor pentru fraudă electorală și centralizarea 

rezultatului alegerilor conform art. 25 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările 

ulterioare, Biroul Electoral Central a validat alegerile și a publicat rezultatul acestora în Monitorul 

Oficial al României, Partea I. 

Potrivit art. 44 din Legea nr. 3/2000 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea 

referendumului, rezultatele Referendumului național au fost înaintate cu pază militară, la 

Curtea Constituţională, în termen de 24 de ore de la încheierea centralizării, în vederea 

confirmării rezultatului acestuia.  

După predarea arhivei la Autoritatea Electorală Permanentă prin Procesul verbal nr. 

1856/C/BEC/PE/2019/28.06.2019 (conform art. 121 alin. (4) din Legea nr. 2018/2015), Biroul 

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

pentru Referendumul național din 26 mai 2019 și-a încetat activitatea la data de 28 iunie 2019. 

 Lista deciziilor BEC în soluţionarea întâmpinărilor şi contestaţiilor poate fi consultată în 

Anexa nr.  8. 

 

 Transparența procesului decizional 

Site-ul oficial al Biroului Electoral Central, http://europarlamentare2019.bec.ro/ , administrat 

de Autoritatea Electorală Permanentă, a avut ca principal obiectiv asigurarea unei comunicări 

eficiente cu instituțiile şi publicul larg, în vederea asigurării transparenței procesului decizional în 

cadrul alegerilor și referendumului. Astfel, în paginile site-ului au fost publicate hotărârile și 

deciziile Biroului Electoral Central, ordinea de zi a ședințelor Biroului și modul de soluționare a 

punctelor din ordinea de zi. De asemenea, pe site sunt disponibile rezultatele alegerilor și 

referendumului în format tabelar, precum și toate procesele-verbale generate în cadrul scrutinelor din 

26.05.2019.  

Periodic, Biroul Electoral Central a publicat comunicate de presă 55  privind derularea 

activităților specifice procesului electoral. 

 

 
55 Accesibile la adresa http://europarlamentare2019.bec.ro/comunicate-ale-biroului-electoral-central/.  

http://europarlamentare2019.bec.ro/
http://europarlamentare2019.bec.ro/comunicate-ale-biroului-electoral-central/
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4.2.2. Birourile electorale județene/ale sectoarelor municipiului București 

 

Fiecare dintre birourile electorale județene/ale sectoarelor municipiului București a avut în 

componență 3 judecători, un reprezentant al Autorității Electorale Permanente şi cel mult 10 

reprezentanți ai partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, 

alianțelor politice sau electorale dintre acestea care au participat la alegeri. 

La data de 28.03.2019 au fost desemnați în ședință publică, prin tragere la sorți, de către 

președinții tribunalelor, judecătorii care au intrat în componența birourilor electorale județene/ale 

sectoarelor municipiului București. Autoritatea Electorală Permanentă și-a desemnat reprezentanții 

în birourile electorale județene și birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti 

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

Hotărârea nr. 10/2019. 

Birourile electorale judeţene/ale sectoarelor municipiului Bucureşti au avut următoarele 

atribuţii principale: 

− urmărirea şi asigurarea aplicării unitare şi respectarea dispoziţiilor legii de către toate 

autorităţile, instituţiile şi organismele cu responsabilităţi în materie electorală din cadrul 

judeţului sau sectorului municipiului Bucureşti;  

− participarea la instruirea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor 

acestora; 

− rezolvarea întâmpinărilor referitoare la propria activitate şi a contestaţiilor cu privire la 

operațiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare;  

− vegherea la organizarea din timp a secţiilor de votare;  

− distribuirea, împreună cu primarii, a materialor necesare procesului electoral birourilor 

electorale ale secţiilor de votare; 
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− totalizarea voturilor valabil exprimate pentru fiecare listă de candidaţi şi fiecare candidat 

independent şi comunicarea rezultatelor Biroului Electoral Central în vederea stabilirii pragului 

electoral; 

− centralizarea rezultatelor numărării voturilor pentru judeţul sau sectorul municipiului Bucureşti 

în care au funcționat. 

  Biroul Electoral Central a adoptat Decizia nr. 15D/29.03.2019 privind aprobarea denumirii 

fiecărui birou electoral judeţean și a fiecărui birou electoral al sectorului municipiului București 

constituite pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019. 

   La nivelul birourilor electorale judeţene/ale sectoarelor municipiului București constituite 

la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European şi referendumul naţional din data 

de 26 mai 2019 s-au înregistrat: 

▪ plângeri şi sesizări privind modul de desfăşurare a campaniei electorale; 

▪ solicitări din partea instituţiilor mass-media pentru acreditarea reprezentanţilor interni; 

▪ solicitări din partea organizaţiilor neguvernamentale pentru acreditarea observatorilor interni; 

▪ cereri din partea formaţiunilor politice care au participat la alegeri pentru acreditarea delegaţilor 

în birourile electorale ale secţiilor de votare; 

▪ contestaţii privind desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a 

locţiitorilor acestora; 

▪ cereri de demisie din partea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a 

locţiitorilor acestora. 

   De asemenea, au fost adoptate decizii pentru soluţionarea unor probleme organizatorice şi 

administrative şi decizii pentru soluţionarea cererilor, plângerilor, întâmpinărilor şi contestaţiilor 

primite,  precum şi pentru efectuarea unor corecții asupra datelor înscrise în procesele-verbale 

întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare, decizii care au avut ca finalitate: 

▪ 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; 

▪ demisii președinți/locțiitori ai birourilor electorale ale secțiilor de votare; 

▪ înlocuirea unor președinți și locțiitori la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul 

European din 26 mai 2019; 

▪ 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 arondate spitalelor, centrelor de reținere și arestare preventivă din 

cadrul IPJ și penitenciarelor; 

▪ redistribuirea buletinelor de vot pentru alegerea pentru membrii din România în Parlamentul 

European și pentru referendumul național din 26 mai 2019 de la o secție la alta; 

▪ corecții efectuate pe procesele verbale de consemnare a rezultatelor votării. 

  Deciziile adoptate au fost aduse la cunoștință publică, prin afișare la sediul birourilor electorale 

județene și pe paginile de internet. 

   Potrivit art. 50 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, coroborat 

cu art. 11 din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 6/2019, birourile electorale județene și ale 

sectoarelor municipiului București au înaintat către Biroul Electoral Central procesele – verbale 
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centralizatoare, împreună cu întâmpinările, contestațiile și procesele - verbale primite de la birourile 

electorale ale secțiilor de votare. Activitatea privind predarea documentelor și materialelor la Biroul 

Electoral Central a fost detaliată în cadrul Circularei Biroului Electoral Central nr. 

888/C/26.05.2019. 

   Birourile electorale județene/ale sectoarelor municipiului București, pentru secţiile de votare 

din străinătate și ale secțiilor de votare și-au încetat activitatea conform prevederilor Deciziei BEC 

nr. 135D/04.06.2019. 

 

4.2.3. Biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate      

      

 Biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate a avut în componență 3 judecători în 

exerciţiu ai Tribunalului Bucureşti, un reprezentant al Autorităţii Electorale Permanente şi 10 

reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale sau organizaţiilor 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au participat la alegeri56. 

 La data de 28.03.2019 au fost desemnați în ședință publică, prin tragere la sorți, de către 

președintele Tribunalului Bucureşti, judecătorii care au intrat în componența Biroului electoral pentru 

secțiile de votare din străinătate. Autoritatea Electorală Permanentă a desemnat, prin Hotărârea nr. 

10/2019, reprezentantul Autorității în Biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate. 

   Biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate a avut următoarele atribuţii principale: 

− urmărirea şi asigurarea aplicării unitare şi respectarea dispoziţiilor legale privitoare la alegeri 

de către toate autorităţile, instituţiile şi organismele cu responsabilităţi în materie electorală 

pentru organizarea scrutinului în străinătate;  

− vegherea la organizarea din timp a secţiilor de votare din străinătate,  

− asigurarea instruirii preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor 

acestora; 

− rezolvarea întâmpinărilor referitoare la propria activitate şi a contestaţiilor cu privire la 

operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate;  

− distribuirea birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, prin Ministerul 

Afacerilor Externe, a materialelor necesare procesului electoral; 

− totalizarea numărului de voturi valabil exprimate pentru fiecare listă de candidaţi şi candidaţi 

independenţi și comunicarea acestuia către Biroul Electoral Central în vederea stabilirii 

pragului electoral; 

− centralizarea rezultatelor alegerilor din secţiile de votare din străinătate.  

 

4.2.4. Birourile electorale ale secțiilor de votare  

      

  Biroul Electoral Central a adoptat Circulara nr. 602/C/06.05.2019 care a detaliat modul de 

completare a birourilor electorale ale secțiilor de votare. 

     La data de 12.05.2019 a avut loc desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de 

votare din țară și a locțiitorilor acestora, de către Autoritatea Electorală Permanentă, prin tragere la 

sorți.  

 
56 Președinte și purtător de cuvant – judecător Florentina Vasilățeanu, Locțiitor – judecător Daria-Isabela Miheț, judecător 

Cornel-Lucian Andrioaei, Radu-Ionuț Bălașa,  reprezentant AEP, UDMR – Vikárius Arany, Alianța 2020 USR PLUS – 

Mereacre Ana, PNL – Zapan Ina, ALDE – Jurcan Petru, PSD – Udangiu Silviu, PRO România – Iovan George-Valentin, 

PRODEMO – Ailinca Alina, BUN – Istrate Alina-Carmen, PSR – Iacov Ion, UNPR – Negoiu Marilena Rodica. 
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  Desemnarea președinților și membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din 

străinătate s-a realizat de către Biroul electoral nr. 48 în data de 17.05.2019, potrivit procedurii 

stabilite prin Decizia Biroului Electoral Central 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.  

  Totodată, prin decizia mai sus menționată a fost stabilit și modul de completare a birourilor 

electorale ale secțiilor de votare cu reprezentanții competitorilor electorali. Cei 7 competitori 

electorali care aveau membri în Parlamentul European au avut dreptul să propună reprezentanți pentru 

toate cele 6 locuri de membri din componența secțiilor de votare57. Lista acestora a fost înaintată 

Ministerului Afacerilor Externe care a transmis-o Biroului electoral nr. 48 în vederea desemnării în 

secțiile de votare din străinătate. Conform aceleiași decizii, în situația în care pentru o secție de votare 

din străinătate competitorii politici au propus mai puțin de 6 membri, completarea s-a făcut, dacă au 

existat persoane propuse, din rândul experților electorali propuși de Ministerul Afacerilor Externe. 

  În vederea obținerii calității de expert electoral, trebuia ca persoanele propuse (atât de misiunile 

diplomatice, cât și de Centrala MAE) să fie avizate de AEP. 

  Biroul electoral nr. 48  a desemnat în secțiile de votare din străinătate 995 de persoane propuse 

de Ministerul Afacerilor Externe și 1.273 de persoane, reprezentanți ai competitorilor 

electorali. 

  Ministerul Afacerilor Externe a sesizat o serie de disfuncționalități referitoare la completarea 

birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate cu membrii propuși de competitorii 

electorali. Astfel, un aspect problematic a fost generat de faptul că multe persoane au fost propuse ca 

delegați ai partidelor politice fără să își dea acordul pentru acest lucru sau fără să fi fost înștiințați de 

partidul respectiv.  

  De asemenea, au existat cazuri în care partidele politice au comunicat numere de telefon 

incorecte ale unor delegați, precum și cazuri în care o persoană a fost propusă ca delegat din partea 

mai multor partide.  

  86 de reprezentanți ai partidelor politice s-au retras sau au refuzat să facă parte din 

birourile electorale ale secțiilor de votare. De asemenea, 66 de delegați ai partidelor politice au 

lipsit de la secțiile de votare în preziua sau chiar în ziua scrutinului, 38 fiind înlocuiți cu 

persoane propuse de Ministerul Afacerilor Externe, pentru alte 28 nefiind identificate persoane 

care să înlocuiască membrii propuși de partide.  90% dintre secțiile la care delegații propuși de 

partide au absentat au fost din Europa. 

  Birourile electorale ale secțiilor de votare s-au reunit în preziua votării, la orele 1800 (ora locală) 

în vederea verificării localului secției de votare (număr de urne, cabine), materialelor necesare votării, 

a conexiunii la internet, funcționării tabletei (SIMPV), sigilării localului secţiei și asigurării 

componenței minime a biroului, în vederea asigurării funcționării secției de votare în ziua următoare. 

Birourile electorale ale secţiilor de votare au exercitat următoarele atribuţii principale: 

− primirea, de la primari, a materialelor necesare procesului electoral; birourile electorale ale 

secţiilor de votare din străinătate au primit aceste materiale din partea Biroului electoral nr. 48, 

pe bază de proces-verbal, cu sprijin logistic din partea Ministerului Afacerilor Externe; 

− conducerea operaţiunilor de votare; 

− numărarea voturilor şi consemnarea rezultatelor votării; 

− soluționarea întâmpinărilor referitoare la propria lor activitate; 

 
57 A se vedea în acest sens Procesul-verbal al Biroului Electoral Central nr. 470 din 17.04.2019.  



  

45 
 

− verificarea, prin mijloace electronice, a îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege pentru 

exercitarea dreptului de vot, precum şi a corelaţiilor din procesele-verbale de consemnare a 

rezultatelor votării; 

− înaintarea, către birourile electorale județene sau oficiul electoral de sector, a proceselor-verbale 

cuprinzând rezultatele votării, prin mijloace electronice şi pe suport hârtie, a buletinelor de vot 

întrebuinţate şi necontestate, buletinelor de vot nule şi a celor contestate, împreună cu 

contestaţiile depuse şi materialele la care acestea se referă, precum şi a listelor electorale 

utilizate în cadrul secţiei de votare, îndosariate pe tipuri de liste; birourile electorale ale secţiilor 

de votare din străinătate au predat aceste materiale Biroului electoral pentru secțiile de votare 

din străinătate, cu sprijin logistic din partea Ministerului Afacerilor Externe, iar în cazul în care 

acesta şi-a încetat activitatea, Tribunalului Bucureşti.  

   

 

4.3.  ALTE INSTITUȚII CU ATRIBUȚII ÎN ORGANIZAREA ŞI  DESFĂȘURAREA  

        ALEGERILOR ȘI REFERENDUMULUI  

 

 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE58  

 

În contextul desfășurării simultane, în data de 26.05.2019, a alegerilor pentru membrii din 

România în Parlamentul European și a referendumului național, Ministerul Afacerilor Interne s-a 

concentrat pe asigurarea mijloacelor necesare funcționării birourilor electorale și sprijinirea AEP și 

BEC în organizarea și coordonarea activităților specifice procesului electoral, respectiv asigurarea 

pazei sediilor și securității transporturilor materialelor electorale, precum şi menținerea climatului de 

siguranţă publică, premergător şi pe timpul procesului electoral. 

Responsabilitățile instituțiilor administrației publice centrale au fost prevăzute în Hotărârea 

Guvernului nr. 101/2019, stabilindu-se că, pentru coordonarea și urmărirea îndeplinirii sarcinilor 

stabilite de legislația în vigoare, va fi constituită Comisia tehnică centrală, iar prin ordin59  al 

ministrului afacerilor interne va fi stabilită componența nominală a acesteia, din reprezentanți ai 

ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, în scopul 

coordonării activităților de organizare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul 

European. 

Coordonarea și urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin ministerelor, celorlalte organe de 

specialitate ale administrației publice centrale, precum și instituțiilor prefectului, s-a realizat pe trei 

paliere: 

▪ național de către Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităților de organizare a 

alegerilor europarlamentare și a referendumului național, sub autoritatea ministrului afacerilor 

interne, din cadrul căreia au făcut parte secretarul de stat pentru ordine și siguranță publică și 

secretarul de stat pentru relația cu instituțiile prefectului; 

▪ central, pentru asigurarea sprijinului conducerii ministerului, a funcționat Grupa de coordonare 

„Alegeri Europarlamentare 2019”, formată din reprezentanți cu funcții de decizie din cadrul 

structurilor Aparatului Central, respectiv din cadrul structurilor MAI cu responsabilități în 

desfășurarea procesului electoral; 

 
58 Informațiile au fost preluate din Adresa MAI nr. 99586 din 16.07.2019, înregistrată la AEP cu nr. 12615 din 19.07.2019 
59 Emis ulterior sub nr. 23 din 5 martie 2019.  
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▪ teritorial, în vederea asigurării caracterului unitar și complementar al măsurilor dispuse pentru 

menținerea ordinii publice, monitorizarea, centralizarea și comunicarea integrată a datelor de 

interes operativ referitoare la evenimentele și misiunile din competență, s-a constituit Grupa MAI 

– Alegeri Parlament European 2019 (la nivelul județelor/municipiului București). 

 Ministerul Afacerilor Interne a urmărit pe durata întregii perioade electorale, ca toate instituțiile 

prefectului să monitorizeze/realizeze acţiunile din Programul calendaristic la termenele aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 81/2019. Astfel, în perioada electorală, prefectul, în calitate de reprezentant al 

Guvernului şi instituţiile prefectului au îndeplinit o serie de atribuţii importante, după cum urmează: 

− prefecţii, împreună cu preşedinţii consiliilor judeţene, respectiv primarii sectoarelor municipiului 

Bucureşti, au asigurat sediile şi dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale judeţene şi ale 

birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti; 

− prefecţii, împreună cu structurile Ministerului Afacerilor Interne, au asigurat menţinerea ordinii 

publice la secţiile de votare, în ziua votării, precum şi în zilele care premerg şi succed acestei zile;  

− instituţiile prefectului au asigurat confecţionarea ştampilelor birourilor electorale judeţene, 

dimensiunea acestora urmând să asigure ca toate datele înscrise să fie lizibile, conform modelului 

stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 103/2019; 

− instituţiile prefectului au asigurat confecţionarea ştampilelor birourilor electorale ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti, precum şi a ştampilelor de control ale secţiilor de votare; 

− instituţiile prefectului au asigurat transportul, amabalarea şi distribuirea materialelor, 

documentelor şi a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea proceselor electorale. 

 

        Activități desfășurate pentru buna organizare a scrutinelor din 26.05.2019 

În vederea derulării într-o concepție unitară a activităților circumscrise procesului electoral, la 

nivelul MAI a fost aprobat Planul general de măsuri privind aplicarea măsurilor din competența 

structurilor MAI, în contextul desfășurării procesului electoral pentru alegerea membrilor din 

România în Parlamentul European (PGM), ale cărui prevederi au fost aplicate și referendumului 

național. Documentul cuprinde responsabilitățile tuturor structurilor implicate, misiunile și 

activitățile desfășurate, precum și modalitățile concrete de cooperare, raportare și coordonare a 

misiunilor, stabilind o serie de paliere de intervenție pentru gestionarea problematicii de referință, la 

nivelul județelor, al inspectoratelor generale, respectiv al aparatului central al MAI. 

În colaborare cu Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Afacerilor Interne a contribuit 

la elaborarea proiectului Ordonanței de urgență nr. 6/2019 și a unor proiecte de hotărâri care au 

fost aprobate de Guvern, contextualizate procesului electoral.  

În scopul unei bune desfășurări a alegerilor europarlamentare și a referendumului național, la 

nivelul MAI au mai fost derulate și următoarele activități: 

− asigurarea personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central; 

− stabilirea cantităților de timbre autocolante, ștampile cu mențiunea "VOTAT” și a buletinelor 

de vot, precum și întocmirea Notei-raport privind achiziționarea acestor materiale, necesare 

pentru buna desfășurare a procesului electoral; 

− convocarea ședințelor și asigurarea secretariatului Comisiei tehnice centrale pentru 

coordonarea activităților de organizare a alegerilor și referendumului; 

− întocmirea informării săptămânale a Guvernului în legătură cu stadiul îndeplinirii acțiunilor 

privind pregătirea şi organizarea procesului electoral; 

− întocmirea graficului de distribuire către instituțiile prefectului a buletinelor de vot și a 

celorlalte materiale necesare votării; 
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− repartizarea alocațiilor bugetare instituțiilor responsabile pentru fiecare categorie de cheltuieli 

necesare pregătirii desfășurării în bune condiții a activităților; 

− în conformitate cu prevederile Protocolului încheiat între Autoritatea Electorală Permanentă 

şi Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, la nivelul acestei 

direcții au fost extrase, prelucrate şi comunicate periodic către AEP, datele cu caracter personal 

din Registrul Național de Evidență a Populației, cu relevanță în domeniul electoral, în vederea 

actualizării periodice a Registrului electoral.  

− aducerea la cunoștință publică a sediilor birourilor electorale de circumscripție și a programului 

de activitate al acestora; 

− instruirea prefecţilor, subprefecţilor și întregului personal al autorităților implicate în 

procesul electoral, respectiv a primarilor, secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale, 

președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora cu privire la 

sarcinile ce le revin în vederea organizării şi desfășurării în bune condiții a activităților. 

 

 Activități desfășurate pentru asigurarea protecției și menținerea ordinii publice 

Activitățile MAI pentru asigurarea protecției şi menținerea ordinii publice au debutat începând 

cu data de 01.03.2019, când au fost instituite astfel de măsuri la sediul Biroului Electoral Central din 

municipiul București și sediile birourilor electorale județene, respectiv de la nivelul sectoarelor 

municipiului București, inclusiv al Biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate. 

La nivel național, structurile MAI au asigurat protecția celor 18.730 secții de votare. În acest 

context, pentru asigurarea protecției sediilor secțiilor de votare, în intervalul 25.05.2019, ora 18.00 - 

26.05.2019, ora 22.00, au fost implicate 37.245 de cadre ale MAI, iar în ziua de 26.05.2019  au fost 

planificate, suplimentar, 8.603 efective pentru menținerea/ asigurarea ordinii publice în localități. 

În continuare, pentru derularea în condiții de normalitate publică a procesului electoral, MAI a 

angrenat un număr suficient de lucrători și a instituit măsuri specifice pentru: 

− desfășurarea, începând cu data de 12.04.2019, de către structurile de specialitate ale MAI, a 

Campaniei de informare, prevenire și conștientizare a cetățenilor privind respectarea legislației 

electorale; 

− stabilirea modului de valorificare a oportunităților de informare privind efectivele și mijloacele 

MAI angrenate, incidentele și măsurile dispuse, precum și alte aspecte de interes instituțional; 

− efectuarea controalelor/verificărilor tehnice de specialitate în domeniul asigurării protecţiei 

localurilor de vot, premergător desfăşurării activităţilor în aceste spații, pentru a verifica condițiile 

pe care trebuie să le îndeplinească locaţiile secţiilor de votare, din punct de vedere al măsurilor de 

protecţie şi securitate, de către structurile teritoriale care asigură efectivele destinate protecţiei 

acestora, împreună cu primarii; 

− efectuarea controalelor de prevenire a situațiilor de urgență premergător desfăşurării activităţii 

în locațiile secțiilor de votare, la toate cele 18.730 de secții de votare; 

− menținerea, asigurarea şi restabilirea ordinii şi siguranței publice, pe întreaga perioadă de 

organizare și desfășurare a alegerilor europarlamentare și a referendumului pe tema justiției; 

− protecția sediilor Biroului Electoral Central, ale birourilor electorale de circumscripție ale 

județelor, biroului electoral de circumscripție al municipiului București, oficiilor electorale ale 

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

birourilor electorale ale secțiilor de votare; 

− asigurarea securității transportului documentelor cu rezultatul votării, buletinelor de vot și a 

celorlalte materiale utilizate în procesul votării, dar și al dosarelor electorale și ștampilelor; 
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− asigurarea măsurilor de prevenire și intervenție în situații de urgență pe timpul perioadei 

electorale. 

 Pe parcursul zilei votării, MAI a emis mai multe declarații de presă privind activitățile 

desfășurate de structurile proprii60. 

În adresa MAI nr. 99586 din 16.07.2019 se concluzionează că „structurile MAI au asigurat, 

prin modul de organizare și desfășurare a activităților, un climat optim de siguranță pentru buna 

desfășurare a alegerilor, în condițiile unei participări ridicate a persoanelor cu drept de vot. De 

asemenea, cooperarea MAI atât la nivel central, cu AEP, BEC și celelalte instituții reprezentate în 

Comisia tehnică centrală, cât și la nivelul structurilor teritoriale s-a realizat în condiții bune, facilitând 

soluționarea în timp cât mai scurt a situațiilor și incidentelor sesizate”. 

 

 

 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE61  

 

Pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, MAE a avut 

următoarele atribuții:  

− organizarea și dotarea secțiilor de votare din străinătate, numerotarea acestora prin ordinul 

ministrului afacerilor externe și aducerea la cunoștință publică a numerotării secțiilor de votare 

și a locurilor de desfășurare a votării, cel mai târziu cu 30 de zile înaintea zilei alegerilor; 

− asigurarea sprijinului logistic necesar pentru pregătirea și organizarea alegerilor pentru 

Parlamentul European; 

− identificarea spațiilor pentru sediile secțiilor de votare din străinătate și obținerea acordului 

autorităților din statele străine pentru organizarea acestora pe teritoriul lor; 

− asigurarea sumelor necesare pentru acoperirea cheltuielilor necesare organizării și dotării 

secțiilor de votare din străinătate; 

− întocmirea listei cu propuneri de persoane (experți electorali avizați de AEP) care să fie 

desemnate ca președinți și membri (în caz de necompletare de către reprezentanții partidelor 

politice) în birourile secțiilor de votare din străinătate; 

−  întocmirea listei cu persoane care să fie avizate de AEP ca operatori de calculator în cadrul 

secțiilor de votare din străinătate; 

− instruirea președinților secțiilor de votare din străinătate; 

− asigurarea serviciilor de comunicații în secțiile de votare din străinătate (art. 6 lit. i) din 

Hotărârea Guvernului nr. 100/2019, art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 101/2019; 

− asigurarea pazei secțiilor de votare din străinătate, cu luarea în considerare a condițiilor 

specifice de organizare a procesului de votare din străinătate; 

− confecționarea ștampilei Biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate și a 

ștampilelor de control ale birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate; 

− comunicarea către AEP, în timp util, a necesarului de buletine de vot, ștampile cu mențiunea 

”VOTAT” și timbre autocolante folosite la secțiile de votare din străinătate; 

− asigurarea, din bugetul MAE, a sumelor pentru plata indemnizațiilor membrilor biroului 

electoral pentru secţiile de votare din străinătate, a indemnizațiilor membrilor birourilor 

 
60Acestea pot fi consultate pe site-ul MAI, la adresa:  

http://www.comunicare.mai.gov.ro/stiri.php?start_from=60&ucat=&archive=&subaction=&id=0&.  
61 Informațiile au fost preluate din Adresa Ministerului Afacerilor Externe nr. F7779 din 02.08.2019, înregistrată la AEP 

cu nr. 12525 din 12.08.2019. 

http://www.comunicare.mai.gov.ro/stiri.php?start_from=60&ucat=&archive=&subaction=&id=0&
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electorale ale secţiilor de votare din străinătate, precum și ale operatorilor de calculator și 

informaticienilor care își desfășoară activitatea pe lângă acestea; 

− distribuirea către birourile secțiilor de votare din străinătate a materialelor necesare votării 

(ștampile, buletine de vot, tipizate, procese-verbale etc), precum și asigurarea sumelor necesare 

pentru acoperirea cheltuielilor pentru ambalarea, transportul şi distribuirea materialelor 

necesare votării; 

− asigurarea sumelor necesare pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare în vederea participării 

la procesul electoral a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, a 

membrilor birourilor electorale pentru secţiile de votare din străinătate desemnaţi din rândul 

experților electorali propuși de către MAE, precum și a operatorilor de calculator, potrivit art. 

6 lit. j) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2019 și art. 14 alin. (3) din Ordonanța de urgență nr. 

6/2019; 

− asigurarea și dotarea sediului Biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate; 

− asigurarea personalului tehnic auxiliar al Biroului electoral pentru secţiile de votare din 

străinătate; 

− asigurarea plății indemnizației președinților, membrilor și operatorilor de calculator din cadrul 

secțiilor de votare din străinătate și a indemnizației președintelui, membrilor Biroului electoral 

pentru secţiile de votare din străinătate și a personalului tehnic auxiliar al Biroului electoral 

pentru secţiile de votare din străinătate; 

− transmiterea către secțiile de votare din străinătate a listei întocmite de AEP cu cetățenii români 

care își exercită dreptul de vot la alegerile pentru Parlamentul European din alt stat membru al 

Uniunii Europene, precum și tabelului întocmit de AEP cuprinzând alegătorii comunitari 

înscriși în listele electorale speciale, potrivit art.28 lit. d) din Legea nr.33/2007; 

− predarea către Tribunalul București a dosarelor întocmite la nivelul secțiilor de votare din 

străinătate după numărarea voturilor și consemnarea rezultatelor votării; 

− distribuirea către secțiile de votare din străinătate a buletinelor de vot, ștampilelor de control și 

ștampilelor cu mențiunea "VOTAT", a formularelor pentru încheierea proceselor-verbale și 

celorlalte materiale necesare desfășurării procesului electoral; 

− transmiterea către AEP în vederea acreditării observatorilor externi și reprezentanților externi 

ai mass-media; 

− informarea cetățenilor români cu drept de vot cu domiciliul sau reședința în străinătate privind 

modalitatea de exercitare a dreptului de vot, împreună cu AEP. 

Art.151 din Legea nr. 3/2000 și art. I  din Ordonanața de urgență nr.29/2019 prevăd că în situația 

organizării în același timp a unui referendum național împreună cu alegeri pentru Parlamentul 

European, atribuțiile MAE în organizarea și desfășurarea referendumului sunt corespunzătoare 

atribuțiilor în cazul alegerilor pentru Parlamentul European.  

Singura atribuție distinctă a fost de natură administrativă și s-a concretizat în transmiterea în 

timp util către AEP a numărului de buletine de vot pentru referendum, distribuirea buletinelor de vot 

către secțiile de votare din străinătate și asigurarea existenței în fiecare secție de vot a trei urne de vot 

distincte. 
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  Pregătirea procesului electoral 

  Organizarea secțiilor de votare din străinătate 

  MAE a organizat în străinătate 441 de secții de votare, cele mai multe secții în cadrul oricărui 

scrutin de până acum62. La data de 25.04.2019 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul ministrului 

afacerilor externe nr. 730/24.05.2019 cu numerotarea celor 441 de secții de votare organizate în 

străinătate la alegerile pentru Parlamentul European.   

  În propunerile de înființare de secții de votare, misiunile diplomatice ale României au ținut cont 

de solicitările cetățenilor români în decursul consultărilor organizate în toate țările cu comunități 

importante de români: Italia, Spania, Germania, Franța, Marea Britanie, Danemarca, Finlanda, 

Olanda, Grecia, Austria, Cehia, Elveția, Irlanda, Norvegia, Portugalia, Suedia, Australia, SUA, 

Canada. 

   

  Transmiterea materialelor necesare votării 

  Au fost transmise misiunilor diplomatice, în vederea distribuirii către secțiile de votare un 

număr de 1.330.050 buletine de vot pentru fiecare din cele 3 tipuri de buletine de vot utilizate (unul 

pentru alegerile pentru Parlamentul European și câte două pentru referendumul național), 1.301.230 

timbre autocolante și 2.147 ștampile cu mențiunea „VOTAT”. 

  Ministerul Afacerilor Externe a comunicat Autorității Electorale Permanente următoarea 

situație centralizată privind buletinele de vot transmise secțiilor de votare din străinătate : 

 

  Număr de secții de votare / număr de buletine /alegători prezenți la urne la alte scrutine 

 

 
 

  În cea mai mare parte a secțiilor de votare din țările Uniunii Europene cu comunități 

semnificative de cetățeni români au fost distribuite câte 6 ștampile, cazurile în care misiunile au cerut 

mai puține ștampile fiind coroborate cu numărul maxim de cabine de vot care au putut fi amplasate 

 
62 Situația centralizată a numărului secțiilor de votare organizate în principalele țări la diferite scrutine se regăsește în 

Anexa nr. 2 
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în spațiile găsite spre închiriere. Au existat câteva secții (3 în Spania și 4 în Finlanda) care au avut 3 

ștampile. Motivul a fost suprafața mică a locației avută la dispoziție pentru secția de votare, care a 

permis amplasarea unui număr limitat de cabine de vot. La referendumul național s-au folosit aceleași 

ștampile cu mențiunea „VOTAT” ca în cazul alegerilor europarlamentare. 

  Menționăm că numărul de ștampile aferent fiecărei secții de votare a fost evaluat și comunicat 

de fiecare misiune diplomatică, ținând cont de următoarele criterii stabilite conform Hotărârii AEP 

nr. 44/2016: 

• numărul de ștampile nu poate fi mai mare de numărul maxim de membri ai secției; 

• numărul de ștampile trebuie să fie cel puțin egal cu cel al cabinelor de vot. 

  Cazurile izolate în care unele secții de votare organizate în țările Uniunii, cu aflux semnificativ 

de alegători, au avut mai puțin de 4 ștampile au fost determinate de corelarea cu numărul de cabine 

care au putut fi amplasate în secțiile de votare respective, în funcție de suprafața respectivei locații: 

Praga, Basel, Berna, Helsinki, Salonic, Cork, Limerick, Varșovia, Cuenca, Tarrancon, Albacete. 

 

Activități în vederea desemnării președinților și membrilor necesari pentru completarea 

birourilor electorale ale secțiilor de votare  

  Președinții secțiilor de votare din străinătate, precum și ceilalți membri necesari completării 

birourilor secțiilor de votare au fost desemnați, potrivit art. 8 alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 

6/2019 coroborat cu art. 30 alin. (1) din Legea 33/2007 din rândul experților electorali propuși de 

MAE. În vederea realizării acestei atribuții, MAE a transmis AEP, spre avizare ca experți electorali, 

un număr de 2031 de persoane (de la misiuni și din Centrală). Trebuie menționat faptul că  o parte 

importantă dintre acestea au provenit din rândul comunităților de români, misiunile diplomatice 

neavând resursa umană necesară, în condițiile în care numărul total de posturi din serviciul exterior 

este de sub 1.500. 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 persoane, dintre care 1.060 

de experți electorali. 

 

  Instruirea operatorilor de calculator din străinătate 

  Ministerul Afacerilor Externe a avut desemnat la nivelul secțiilor de votare 374 de operatori de 

calculator. Ministerul, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale și cu Autoritatea 

Electorală Permanentă, a organizat 3 sesiuni de instruire - una la sediul MAE, în data de 17.05.2019 

și două prin sistem de videoconferință, în datele de 20 și 21.05.2019. 

   

  Instruirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate 

  MAE a elaborat, în urma consultării Autorității Electorale Permanente, Ghidul birourilor 

electorale ale secțiilor de votare din străinătate, un material amplu, cu informații privind 

operațiunile care trebuiau efectuate din preziua votării și până la completarea proceselor-verbale și 

constituirea dosarelor, după finalizarea procesului electoral. 

  Ghidul a fost însoțit de 8 anexe (modele de procese-verbale de completat în funcție de cazurile 

semnalate de SIMPV, de declarații, de consemnare a unor situații deosebite etc). 
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  Demersuri pentru acreditarea jurnaliștilor și a observatorilor externi 

  Potrivit Legii 33/2007, acreditarea jurnaliștilor străini și a observatorilor externi se face de către 

AEP, la propunerea MAE, pentru toate secțiile de votare din străinătate.  

  MAE a transmis către AEP 39 de cereri de acreditare din partea jurnaliștilor străini, soluționate 

pozitiv și trei solicitări de acreditare de observatori externi: AEGEE – Europa (2 observatori);  

Election-Watch.EU (1 observator); Promo-LEX (33 observatori). 

 

 

 INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ63 

 

  Potrivit prevederilor Legilor nr. 33/2007 și nr. 3/2000 și ale actelor normative subsecvente în 

materia alegerilor pentru Parlamentul European și a referendumului, Institutul Național de Statistică 

a desfășurat următoarele activități: 

- a asigurat, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă și Serviciul de Telecomunicații 

Speciale implementarea şi operaționalizarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței 

la vot şi de prevenire a votului ilegal; 

- a asigurat editarea şi tipărirea proceselor-verbale privind constatarea rezultatelor alegerilor, 

dotarea cu echipamente, tehnică de calcul şi consumabile, precum şi instruirea personalului 

implicat în efectuarea operațiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor, în stațiile 

de prelucrare organizate la nivelul Biroului Electoral Central, al birourilor electorale județene, 

al biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi al birourilor electorale ale 

sectoarelor municipiului Bucureşti, la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul 

European din anul 2019; 

- a asigurat statisticienii necesari (personal tehnic auxiliar)  pentru sprijinirea activității Biroului 

Electoral Central, a birourilor electorale județene, a birourilor electorale ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti şi a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate. 

 

 

  SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE64 

 

  Conform prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 101/2019, Serviciul de 

Telecomunicații Speciale a dus la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale: 

− a asigurat funcţionarea şi asistenţa tehnică a Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei 

la vot şi de prevenire a votului ilegal; 

− a asigurat serviciile de telefonie specială şi de comunicaţii de voce şi date, necesare birourilor 

electorale din ţară; 

− a asigurat terminalele informatice necesare înregistrării video-audio a operaţiunilor efectuate 

de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru numărarea voturilor. 

  Astfel, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a asigurat, la nivelul fiecărui judeţ, constituirea 

centrelor de intervenţie operativă pentru remedierea eventualelor disfuncţionalităţi ale Sistemului 

 
63 Prin Adresa nr. 12616 din 12.06.2019, Autoritatea Electorală Permanentă a solicitat Institutului Național de Statistică 

o contribuție privind modul de organizare și desfășurare a scrutinelor din data de 26.05.2019 referitoare la  activitățile 

desfășurate de INS. 
64 Prin Adresa nr. 12522 din 12.06.2019, Autoritatea Electorală Permanentă a solicitat Serviciului de Telecomunicații 

Speciale o contribuție privind modul de organizare și desfășurare a scrutinelor din data de 26.05.2019 referitoare la  

activitățile desfășurate de STS. 
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informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, precum și funcţionarea 

Centrului de suport tehnic prin care a furnizat asistenţă tehnică pentru operatorii de calculator din 

secţiile de votare. Dotarea şi funcţionarea centrelor de intervenţie operativă şi a Centrului de suport 

tehnic a fost asigurată de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. 

 

 

 CONSILIUL NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUI65  

   

  În calitatea sa de garant al interesului public şi de autoritate unică de reglementare în domeniul 

serviciilor media audiovizuale, Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a adoptat în ședința 

publică din data de 26.03.2019 Decizia nr. 308 privind regulile de desfășurare în audiovizual a 

campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.  

  Întrunit în ședințe publice, CNA a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de 

specialitate cu privire la modul în care posturile de televiziune centrale au reflectat campania 

electorală pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în cadrul emisiunilor 

electorale difuzate în perioada 27.04 – 26.05.2019, respectiv campania electorală pentru referendumul 

din data de 26.05.2019.  Astfel, în perioada campaniei electorale, au fost monitorizate opt posturi 

centrale de televiziune (TVR 1, Antena 3, B1 TV, Digi 24, Național TV, Realitatea TV, România 

TV, Prima TV) și patru posturi de radio (Digi FM, Europa FM, Radio România Actualități și RFI 

România). De asemenea, Serviciul Inspecție din cadrul CNA a monitorizat 95 de posturi din 

teritoriu, dintre care numai 84 de posturi au reflectat campania (64 canale de televiziune și 20 de 

radio). 

  În urma analizării rapoartelor, membrii Consiliului au decis să aplice 6 somații publice 

posturilor centrale și 4 somații posturilor din teritoriu pentru nerespectarea Deciziei nr. 308/2019. 

În cazul posturilor centrale, pentru abateri minore, Consiliul a decis să transmită scrisori de 

atenționare (10) către posturile Antena 3, B1 TV, Național TV, Realitatea TV, România TV, RFI 

România, Digi 24 și Digi FM, pentru a respecta cu strictețe prevederile legislației audiovizualului. 

 

PRIMARII 

În conformitate cu prevederile art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 101/2019, primarii au avut 

următoarele atribuții principale: 

- întocmirea și tipărirea listelor electorale permanente, listelor electorale speciale și a copiilor de 

pe listele electorale speciale; 

- asigurarea urnelor de vot, urnelor speciale și cabinelor de vot; 

- informarea alegătorilor privind delimitarea secțiilor de votare și sediile acestora; 

- asigurarea locurilor speciale de afișaj electoral și amplasarea de panouri electorale; 

- sprijinirea reprezentanților Serviciului de Telecomunicații Speciale pentru instalarea 

echipamentelor și furnizarea serviciilor necesare pentru funcționarea Sistemului informatic de 

monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal ; 

- asigurarea, prin personalul desemnat, primirii pe bază de proces-verbal, a echipamentelor 

instalate pentru asigurarea serviciilor necesare pentru funcționarea Sistemului informatic de 

 
65 Informațiile au fost preluate din Adresa Consiliului Național al Audiovizualului nr. 6656RF din 26.06.2019, înregistrată 

la AEP cu nr. 12523 din 27.06.2019. 
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monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, precum și protecția fizică a 

acestora; 

- sprijinirea prefectului pentru exercitarea atribuțiilor cu caracter electoral ce îi revin, potrivit 

actelor normative în vigoare. 
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5.    COMPETITORII ELECTORALI 

 
5.1. ÎNREGISTRAREA ALIANȚELOR ELECTORALE, A SEMNELOR  

   ELECTORALE ŞI A CANDIDATURILOR 

 

Potrivit Programului calendaristic aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 81/2019, până la data 

de 06.03.2019, formațiunile politice puteau depune la Biroul Electoral Central protocoalele de 

constituire a alianțelor electorale.  

Biroul Electoral Central a respins protocolul de constituire a alianței electorale „Dreapta 

Liberală”66, protocolul de constituire a alianței electorale „Alianța 2020 USR PLUS”67, protocolul de 

constituire a alianței electorale „Alianța Partidelor Noi” 68 , protocolul de constituire a alianței 

electorale „Alianța Naționaliștilor PRM - BUN - Noua Dreaptă”69,  protocolul de constituire a alianței 

electorale „Alianța PRM + PRU” 70  și a admis protocolul de constituire a alianței electorale 

„Alternativa Dreaptă” 71  și protocolul de constituire a alianței electorale „Comuniștii pentru 

Socialism”72. 

Până la data de 28.03.2019, formațiunile politice și candidații independenți aveau posibilitatea 

de a comunica Biroului Electoral Central semnele electorale, precum și de a depune listele de 

candidați/candidaturile independente. 

Biroul Electoral Central a adus la cunoștință publică, pe site-ul propriu, Lista cuprinzând 

denumirea şi semnele electorale ale partidelor politice, alianțelor electorale, organizaţiilor 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaților independenți  care și-au depus 

candidaturile în vederea participării la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul 

European din anul 2019, care a inclus următorii competitori:  

 

1. Partidul Alianța Liberalilor și Democraților – ALDE 

2. Partidul PRO România 

3. Partidul Național Liberal  

4. Alianța Națională a Agricultorilor 

5. Uniunea Democrată Maghiară din România 

6. Alianța Electorală „Alianța 2020 USR PLUS” 

7. Partidul Social Democrat 

8. Partidul Mișcarea Populară 

9. Candidat independent Simion George-Nicolae 

10. Candidat independent Gregoriana Carmen Tudoran 

11. Dreapta Liberală 

 
66 Decizia nr. 2D/07.03.2019. 
67 Decizia BEC nr. 3D/07.03.2019. Ulterior, sesizată de către Uniunea Salvați Romania (USR), Partidul Libertate, Unitate 

si Solidaritate (PLUS) și Alianța 2020 USR PLUS, Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de contencios administrativ 

și fiscal a pronunțat Decizia nr. 1263 din 08.03. 2019, prin care a dispus: i) admiterea Contestației formulate de Uniunea 

Salvați Romania (USR), Partidul Libertate, Unitate si Solidaritate (PLUS) și Alianța 2020 USR PLUS; și ii) anularea 

Deciziei nr. 3D din 07 martie 2019 a Biroului Electoral Central (BEC), cu consecința admiterii Protocolului de constituire 

a Alianței electorale „Alianța 2020 USR PLUS”. 
68 Decizia nr. 6D/07.03.2019. 
69 Decizia nr. 7D/07.03.2019. 
70 Decizia nr. 8D/07.03.2019. 
71 Decizia nr. 4D/07.03.2019. 
72 Decizia nr. 5D/07.03.2019. 
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12. Uniunea Națională pentru Progresul României 

13. Partidul Națiunea Română  

14. Partidul Socialist Român 

15. Partidul Oamenilor Liberi 

16. Partidul România Unită 

17. Blocul Unității Naționale - BUN 

18. Candidat independent Maria Mădălina Turza  

19. Partidul Social Democrat Independent 

20. Partidul Democrației și Solidarității - Demos 

21. Candidat independent Costea Peter 

22. Partidul Comunitar din România-PCDR 

23. Partidul PRODEMO 

24. Partidul Noua Românie 

25. Partidul Neamul Românesc 

26. Partidul România Mare 

 

Autoritatea Electorală Permanentă a stabilit, prin Hotărârea nr. 6/2019, modelul declarației de 

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

independente, modelul cererii de renunțare la candidatură și modelul 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. 

Biroul Electoral Central a adoptat 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 la 

alegerile pentru membrii din România în parlamentul European din anul 2019. 

Pe site-ul http://europarlamentare2019.bec.ro73 , au fost puse la dispoziția competitorilor 

electorali modelele listei de candidați, al cererii de admitere a candidaturii independente, ale 

declarațiilor care au intrat în componența dosarelor de candidatură, al cererii de renunțare la 

candidatură, precum și modelul listei de susținători. Totodată, a fost pus la dispoziția candidaților, în 

format electronic, Ghidul de completare a declarațiilor de avere și de interese – 2019. 

Au depus liste de candidați 23 de formațiuni politice, după cum urmează: 

 

1   PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT  

2 ALIANȚA 2020 USR PLUS  

3 PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR - ALDE  

4.  PARTIDUL UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI  

5 PARTIDUL PRO ROMÂNIA  

6 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL  

7 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA  

8 PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ  

9 PARTIDUL NAȚIUNEA ROMÂNÂ  

10 PARTIDUL ROMÂNIA MARE  

11 PARTIDUL OAMENILOR LIBERI  

12 PARTIDUL ROMÂNIA UNITĂ  

 
73 În secțiunea Documente/Decizii în aplicarea legii, la adresa http://europarlamentare2019.bec.ro/hotarari-ale-biroului-

electoral-central-adoptate-in-interpretarea-legii/.  

http://europarlamentare2019.bec.ro/wp-content/uploads/2019/03/Hot-AEP-6-2019.pdf
http://europarlamentare2019.bec.ro/
http://europarlamentare2019.bec.ro/hotarari-ale-biroului-electoral-central-adoptate-in-interpretarea-legii/
http://europarlamentare2019.bec.ro/hotarari-ale-biroului-electoral-central-adoptate-in-interpretarea-legii/
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13 PARTIDUL DEMOCRAȚIEI ȘI SOLIDARITĂȚII - DEMOS  

14 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT  

15 PARTIDUL FORȚA PENSIONARILOR  

16 DREAPTA LIBERALĂ  

17 PARTIDUL PRODEMO  

18 PARTIDUL COMUNITAR DIN ROMÂNIA  

19 PARTIDUL ROMÂNIA NOASTRĂ  

20 BLOCUL UNITĂȚII NAȚIONALE - BUN  

21 PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN  

22 PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC  

23 PARTIDUL NOUA ROMÂNIE 

 

De asemenea, potrivit informațiilor publicate pe site-ul Biroului Electoral Central, și-au depus 

candidatura 7 candidați independenți: 

 

 

 

 

5.2. RĂMÂNEREA DEFINITIVĂ A CANDIDATURILOR 

 

În urma analizei dosarelor depuse de către formațiunile politice/candidații independenți, Biroul 

Electoral Central a admis candidaturile depuse de 13 formațiuni politice, respectiv: Partidul Social 

Democrat, Alianța electorală „Alianța 2020 USR PLUS”, Partidul România Unită, Partidul Național 

Liberal, Partidul PRO România, Partidul Alianța Liberalilor și democraților-ALDE, Uniunea 

Democrată Maghiară din România, Uniunea Națională pentru Progresul României, Partidul Mișcarea 

Populară, Partidul PRODEMO, Partidul Socialist Român, Blocul Unității Naționale-BUN și Partidul 

Socialist Democrat Independent și de 3 candidați independenți: Gregoriana-Carmen Tudoran, 

George-Nicolae Simion și Peter Costea. 

Toate listele de candidați au îndeplinit condiția prevăzută de art. 16 alin. (8) din Legea nr. 

33/2007, potrivit căreia „listele de candidați pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul 

European se întocmesc astfel încât să asigure reprezentarea ambelor sexe”. Astfel, au rămas definitive 

candidaturile depuse de: 

- 13 formațiuni politice însumând 473 de candidați dintre care 151 de femei și 322 de bărbați, 

- 3 candidați independenți, dintre care o femeie și 2 bărbați. 

Biroul Electoral Central a adus la cunoștință publică, pe site-ul propriu74, Procesul-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.  

Listele de candidați și candidaturile independente au fost aduse la cunoștința publică şi prin 

intermediul Societății Române de Televiziune şi al Societății Române de Radiodifuziune, potrivit art. 

20 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare. 

 
74 În secțiunea Comunicate, la adresa http://europarlamentare2019.bec.ro/comunicate-ale-biroului-electoral-central/.  

1.  DOBRE ANA-DANIELA 

2.  TIRON OCTAVIAN-IULIAN 

3.  TUDORAN GREGORIANA CARMEN 

4.  SIMION GEORGE-NICOLAE 

5.  COSTEA PETER 

6.  NUȚ GABRIELA-ȘTEFANIA 

7.  VELCIU LUMINIȚA 

http://europarlamentare2019.bec.ro/comunicate-ale-biroului-electoral-central/
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În conformitate cu art. 16 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, 

declarațiile pe propria răspundere ale candidaților în sensul că au avut sau nu calitatea de lucrători 

ai Securității sau de colaboratori ai acesteia au fost înaintate către Consiliul Național pentru 

Studierea Arhivelor Securității. 

Potrivit art. 3 alin. (5) din Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, 

declarațiile de avere și de interese ale candidaților au fost înaintate către Agenția Națională de 

Integritate. 

Totodată, potrivit art. 14 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, 

un exemplar al dosarului de candidatură al persoanei eligibile comunitar a fost transmis către 

Autoritatea Electorală Permanentă. 

În urma rămânerii definitive a candidaturilor, la data de 17.04.2019, a avut loc stabilirea 

numărului de ordine de pe buletinele de vot al partidelor politice, alianței electorale, organizației 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi al candidaților independenți care participă la alegerile 

pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 201975, conform procedurii stabilite 

de art. 20 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 33/2007 și Anexa la 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. Ordinea rezultată în urma tragerii la sorți, respectiv ordinea 

înregistrării candidaturilor în cazul candidaților independenți, a fost următoarea:  

 

1   PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT  

2 ALIANȚA 2020 USR PLUS  

3 PARTIDUL PRO ROMÂNIA  

4.  UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA  

5   PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 

6 PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR - ALDE  

7 PARTIDUL PRODEMO  

8 PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ  

9 PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN  

10 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT 

11 PARTIDUL ROMÂNIA UNITĂ 

12 PARTIDUL UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI 

13 BLOCUL UNITĂȚII NAȚIONALE - BUN  

14 TUDORAN GREGORIANA CARMEN 

15 SIMION GEORGE-NICOLAE  

16 COSTEA PETER  

 

La data de 23.04.2019, a fost prezentată Biroului Electoral Central, spre aprobare, de către 

reprezentantul R.A. Monitorul Oficial, macheta buletinului de vot care va fi folosit la alegerile 

pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 201976. Pe site-ul Biroului Electoral 

Central a fost afișat77 un exemplar anulat al Specimenului buletinului de vot care va fi folosit la 

alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.  

 
75 A se vedea Procesul-verbal al BEC 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, la adresa 

http://europarlamentare2019.bec.ro/comunicate-ale-biroului-electoral-central/.  
76 A se vedea Procesul-verbal al BEC 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, la adresa 

http://europarlamentare2019.bec.ro/comunicate-ale-biroului-electoral-central/.  
77 La adresa http://europarlamentare2019.bec.ro/wp-content/uploads/2019/04/specimen_bv.pdf.  

http://europarlamentare2019.bec.ro/comunicate-ale-biroului-electoral-central/
http://europarlamentare2019.bec.ro/comunicate-ale-biroului-electoral-central/
http://europarlamentare2019.bec.ro/wp-content/uploads/2019/04/specimen_bv.pdf
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5.3. MĂSURI PENTRU ASIGURAREA INTEGRITĂȚII CANDIDATURILOR 

 

În vederea creșterii nivelului de transparentizare și de prevenire a incompatibilităților și a 

conflictelor de interese, Agenția Națională de Integritate a lansat pe propria pagină de Internet o 

secțiune dedicată alegerilor pentru Parlamentul European din anul 201978. 

Măsura a vizat optimizarea procesului de 

completare a declarațiilor de avere și de interese 

de către candidați, prin afișarea modelelor 

declarațiilor, a unor ghiduri utile și postarea 

legislației de integritate, oferirea posibilității 

consultării de către cetățeni a declarațiilor de 

avere/interese depuse de către candidați, precum 

și crearea unui formular online prin care 

aceștia puteau semnala o neregulă în declarațiile 

de avere sau de interese depuse.  

Agenția Națională de Integritate a publicat în cadrul acestei secțiuni, în termen de 48 de ore 

de la primire, toate declarațiile de avere și de interese depuse de candidații la alegerile 

europarlamentare.  

Totodată, Biroul Electoral Central a adus la cunoștință publică, prin publicare pe pagina de 

internet proprie, declarațiile de avere și de interese ale candidaților.  

 

  

 
78 Disponibilă la adresa https://www.integritate.eu/Alegeri-Europarlamentare-2019.  

https://www.integritate.eu/Alegeri-Europarlamentare-2019
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6.    CAMPANIA ELECTORALĂ ȘI CAMPANIA PENTRU  

    REFERENDUM 
 

6.1. REGULI PRIVIND DESFĂȘURAREA CAMPANIEI ELECTORALE   

 

În conformitate cu art. 35 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, campania electorală pentru alegerile europarlamentare a început la data de 

27.04.2019.  

 Potrivit art. 30 alin. (2) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare și art. 

35 din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, în campania pentru referendum, 

respectiv în campania pentru alegerile europarlamentare, partidele politice şi cetăţenii au avut dreptul 

să îşi exprime opiniile în mod liber şi fără nici o discriminare, prin mitinguri, prin adunări publice şi 

prin mijloace de informare în masă. Legea specifică faptul că mijloacele folosite în campania pentru 

referendum nu trebuie să contravină ordinii de drept. 

Consiliul Național al Audiovizualului a adoptat Decizia nr. 308/2019 privind regulile de 

desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în 

Parlamentul European. 

  Totodată, în 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, la data de 18.04.2019, 

Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune a stabilit, în temeiul art. 

38 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, orarul pentru campania electorală și repartizarea timpilor de 

antenă pentru accesul partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, 

alianțelor politice, alianțelor electorale și al candidaților independenți la serviciile publice de radio și 

televiziune.  

  Primarii au stabilit până la data de 26.04.2019, prin dispoziție care s-a adus la cunoștință publică 

prin afișare la sediul primăriei, locurile speciale pentru afișajul electoral. 

  Pe parcursul campaniei electorale au fost aplicate de către reprezentanții Ministerului Afacerilor 

Interne mai multe sancțiuni pentru încălcarea prevederilor referitoare la desfășurarea campaniei. 

Faptele sancționate au vizat: 

- utilizarea pe același panou, de către același competitor electoral, a două sau mai multe afișe  sau 

a unui afiș electoral ce a depățit dimensiunile prevăzute de lege, 

- distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice alt mod a afișelor 

electorale tipărite, 

- afișajul electoral fără acordul scris al proprietarului sau deținătorului, 

- amplasarea unor materiale electorale în alte locuri decât cele stabilite de lege. 

Campania electorală pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 

2019 și campania pentru referendumul național din 26 mai 2019 s-au încheiat sâmbătă, 25.05.2019, 

ora 700. 

 

 

6.2.  MONITORIZAREA ȘI CONTROLUL FINANȚĂRII CAMPANIEI ELECTORALE ȘI  

        A CAMPANIEI PENTRU REFERENDUM 

 

Principalele activități desfășurate de către Autoritatea Electorală Permanentă cu prilejul 

scrutinelor din 26.05.2019  au constat în: 
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1) activități de aducere la cunoștința publică a informațiilor privind finanțarea campaniei 

electorale și a campaniei pentru referendum;  

2) înregistrarea și îndrumarea mandatarilor financiari în timpul campaniei electorale; 

3) controlul respectării prevederilor legale referitoare la veniturile și cheltuielile competitorilor 

electorali în campania electorală/pentru referendum; 

4) soluționarea solicitărilor de informații ale competitorii electorali cu privire la campania 

electorală; 

5) soluționarea petițiilor și contestațiilor vizând campania electorală. 

 

6.2.1. Aducerea la cunoștința publică a informațiilor privind finanțarea campaniei electorale și  

          a campaniei pentru referendum 

 Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale a transmis 

un comunicat de presă în data de 24.06.2019 prin care s-a reamintit formațiunilor politice obligația 

de a depune la AEP, până cel mai târziu la data de 26.06.2019, cererea de rambursare care va fi 

înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă, în termen de 30 zile de la data desfășurării 

alegerilor, până cel mai târziu la data de 26 iunie 2019, ora 17°°. Cererea de rambursare trebuie 

însoțită de adresa de înaintare și de OPIS-ul documentelor depuse, în următoarele condiții: 

- cererea de rambursare (în original) este semnată de președintele formațiunii politice sau 

președinții formațiunilor politice membre ale unei alianțe sau împuterniciții desemnați ai 

acestora /candidatul independent și de mandatarul financiar coordonator completată cu toate 

datele obligatorii (să conțină contul bancar destinat finanțării private a campaniei electorale 

precum și contul bancar destinat finanțării publice (subvenții); 

- lista candidaţilor către care urmează să se facă restituirea contribuţiilor încasate pentru 

campania electorală (în original), vizată de conducerea partidului politic la nivel central; 

- toate documentele justificative prevăzute de art. 59 alin. (2-12) din Normele metodologice de 

aplicare a Legii nr. 334/2006, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 10/2016, se depun în 

ORIGINAL și în COPIE, pe baza unui centralizator.  

 

6.2.2. Înregistrarea și instruirea mandatarilor financiari 

 

În perioada anterioară alegerilor, personalul Departamentului de control al finanțării partidelor 

politice și a campaniilor electorale din cadrul AEP a înregistrat și a alocat coduri unice de 

identificare unui număr de 17 mandatari financiari coordonatori ai competitorilor electorali 

participanți la alegerile membrilor din România în Parlamentul European din data de 26.05.2019, 

respectiv: 

- 14 mandatari financiari coordonatori pentru formațiunile politice; 

- 3 mandatari financiari coordonatori pentru candidați independenți. 

În data de 06.05.2019, s-a înregistrat și s-a alocat codul unic de identificare pentru 

mandatarul financiar coordonator al partidului politic participant la campania pentru 

referendumul național din data de 26.05.2019. 

Fiecare mandatar financiar coordonator înregistrat la Autoritatea Electorală Permanentă a fost 

verificat sub aspectul îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 34 alin.(8) din Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv dacă persoana fizică are calitatea de 
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expert contabil sau contabil autorizat sau persoana juridică care oferă servicii specializate de 

contabilitate are calitatea de expert contabil sau contabil autorizat79.  

 Pentru înregistrarea mandatarilor financiari coordonatori au fost depuse la Autoritatea 

Electorală Permanentă următoarele documente: 

- cererea de înregistrare a mandatarului financiar; 

- copie a actului de identitate, în cazul persoanelor fizice sau extras din Registrul comerţului, în 

cazul persoanelor juridice; 

- copii ale documentelor care atestă calitatea de expert contabil sau contabil autorizat a 

persoanelor fizice; 

- copii ale atestatelor pentru persoanele juridice specializate în oferirea de servicii de 

contabilitate; 

- copii ale contractelor de asistență de specialitate cu persoane fizice autorizate sau persoane 

juridice specializate în oferirea de servicii de contabilitate pentru mandatarii financiari care nu 

au calitatea de expert contabil sau contabil autorizat; 

- copii ale contractelor încheiate între competitorul electoral şi mandatarul financiar. 

Situația înregistrării mandatarilor financiari coordonatori a fost actualizată permanent pe pagina 

AEP - www.finantarepartide.ro 

 Pentru o mai bună cunoaștere a legislației în materie și pentru a veni în sprijinul competitorilor 

electorali, Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale din 

cadrul AEP a realizat și a publicat pe pagina http://www.roaep.ro/finantare/alegeri-europarlamentare/ 

broșura ,,Finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale”80, care a inclus: 

− „Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerea membrilor din România în Parlamentul 

European din anul 2019”, elaborat de Departamentul de control al finanțării partidelor politice 

și a campaniilor electorale din cadrul AEP, care a urmărit să orienteze, de o manieră unitară, 

conduita competitorilor electorali, a mandatarilor financiari coordonatori, precum și a celorlalți 

participanți la campania electorală pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul 

European din data de 26 mai 201981; 

− Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

− Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale; 

− Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi 

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

 Pe site-ul AEP a fost adusă la cunoștință publică, prin comunicat de presă, publicarea „Ghidului 

finanțării campaniei electorale la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 

2019”82. 

 
79 În cazul în  care mandatarul financiar coordonator desemnat nu avea calitatea de expert contabil sau contabil autorizat, 

competitorul electoral avea obligația de a încheia contract de asistență de specialitate cu persoane specializate, fizice 

autorizate sau juridice, în oferirea serviciilor de contabilitate conform prevederilor art. 34 alin. (9) din Legea nr. 334/2006, 

republicată. 
80 Broșura a fost tipărită, astfel: Tiraj – 1.000 buc – limba română; Tiraj – 250 buc – limba engleză; Tiraj – 250 buc – 

limba franceză; Tiraj – 250 buc – limba maghiară. 
81 Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din data 

de 26 mai 2019 poate fi consultat la adresa http://www.roaep.ro/finantare/alegeri-europarlamentare/.  
82 A se vedea în acest sens Comunicatul de presă al AEP la adresa http://www.roaep.ro/prezentare/stire/aep-a-publicat-

ghidul-finantarii-campaniei-electorale-la-alegerea-membrilor-din-romania-in-parlamentul-european-din-data-26-mai-

2019/. 

http://www.finantarepartide.ro/
http://www.roaep.ro/finantare/alegeri-europarlamentare/
http://www.roaep.ro/finantare/alegeri-europarlamentare/
http://www.roaep.ro/prezentare/stire/aep-a-publicat-ghidul-finantarii-campaniei-electorale-la-alegerea-membrilor-din-romania-in-parlamentul-european-din-data-26-mai-2019/
http://www.roaep.ro/prezentare/stire/aep-a-publicat-ghidul-finantarii-campaniei-electorale-la-alegerea-membrilor-din-romania-in-parlamentul-european-din-data-26-mai-2019/
http://www.roaep.ro/prezentare/stire/aep-a-publicat-ghidul-finantarii-campaniei-electorale-la-alegerea-membrilor-din-romania-in-parlamentul-european-din-data-26-mai-2019/
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6.2.3. Controlul respectării prevederilor legale referitoare la veniturile și cheltuielile  

          competitorilor electorali. Rambursarea cheltuielilor electorale înregistrate în  

campania electorală  

 

În vederea aducerii la îndeplinire a acestei atribuții, Autoritatea Electorală Permanentă 

desfășoară următoarele activități:  

• înregistrarea și păstrarea evidenței contribuțiilor pentru campania electorală; 

• înregistrarea rapoartelor detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale, a cuantumului 

datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei electorale, însoțite de declarațiile prevăzute la art. 

28 alin. (9) din Legea nr. 334/2006; 

• înregistrarea cererilor de rambursare a cheltuielilor aferente campaniilor electorale, a listelor 

candidaților către care urmează să se facă restituirea contribuțiilor încasate pentru campania 

electorală; 

• controlul finanțării campaniei electorale pentru competitorii electorali care au atins pragul de 

3% din voturile valabil exprimate la nivel național și rambursarea cheltuielilor efectuate în 

campania electorală;  

• controlul finanțării campaniei electorale pentru competitorii electorali care nu au atins pragul 

de 3% din voturile valabil exprimate; 

• elaborarea propunerilor de rambursare sau nerambursare a cheltuielilor electorale; 

• aplicarea sancțiunilor corespunzătoare, prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată. 

 

Date privind veniturile și cheltuielile 

Conform datelor înscrise în Rapoartele de venituri și cheltuieli electorale, competitorii 

electorali participanți la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din data de 

26.05.2019, au înregistrat venituri totale în cuantum de 95.126.378,81 lei și cheltuieli totale în 

cuantum de 90.341.169,60 lei.  

 

  

Nr. crt. 

 

Partidul politic/alianță 

electorală/candidat independent 

 

Venituri totale 

din RVC 

 

Cheltuieli 

totale din RVC 

 

% obținute 

1 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 

(PNL) 

23.826.434,00 23.324.805,17 27% 

2 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 

(PSD) 

31.472.749,00 30.292.536,42 22,50% 

3 ALIANȚA 2020 USR PLUS - 

UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA  

6.624.978,81 4.669.780,36  

 

22,36% 4 ALIANȚA 2020 USR PLUS - 

PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI 

SOLIDARITATE 

 

1.580.760,37 

 

1.523.044,70 

5 PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR 

ȘI DEMOCRAȚILOR (ALDE) 

9.234.715,00 7.990.709,50 4,11% 

6 PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 

(PMP) 

4.482.749,63 4.482.094,08 5,76% 

7 PARTIDUL PRO ROMÂNIA (PPR) 17.051.455,00 17.010.750,00 6,44% 

8 UNIUNEA DEMOCRATĂ 

MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA (UDMR) 

540.000,00 529.010,31 5,26% 

9 UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU 

PROGRESUL ROMÂNIEI (UNPR) 

73.235,00 73.235,00 Nu a obținut 

minimum 3% 

10 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 

INDEPENDENT (PSDI) 

0,00 233.349,48 Nu a obținut 

minimum 3% 
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Conform datelor centralizate la nivelul Departamentului de control al finanțării partidelor  

politice și a campaniilor electorale, în baza documentelor transmise de partidul politic, la 

referendumul național din data de 26.05. 2019, sumele din Raportul de venituri și cheltuieli depus la 

Autoritatea Electorală Permanentă, sunt următoarele: 

 

Nr. 

crt. Partidul politic 

 

Venituri 

 

Cheltuieli 

1 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL (PNL) 2.600.000,45 2.542.012,61 

 TOTAL REFERENDUM 2.600.000,45 2.542.012,61 

 

Conform documentelor justificative depuse la Autoritatea Electorală Permenentă, competitorii 

electorali participanți la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din data de 

26.05.2019, au înregistrat contribuții pentru campania electorală în valoare totală de 95.126.378,81 

lei și cheltuielile electorale în valoare totală de 90.488.797,41 lei83, după cum urmează:  

 
 

11 PARTIDUL PRODEMO (P.PRO) 0,00 0,00 Nu a obținut 

minimum 3% 

12 PARTIDUL BLOCUL UNITĂȚII 

NAȚIONALE (BUN) 

23.096,00 22.922,17 Nu a obținut 

minimum 3% 

13 PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN 

(PSR) 

0,00 0,00 Nu a obținut 

minimum 3% 

14 PARTIDUL ROMÂNIA UNITĂ (PRU) 0,00 0,00 Nu a obținut 

minimum 3% 

15 Candidat independent - COSTEA 

PETER 

133.306,00 107.401,67 Nu a obținut 

minimum 3% 

16 Candidat independent - TUDORAN 

GREGORIANA CARMEN 

29.900,00 28.686,20 Nu a obținut 

minimum 3% 

17 Candidat independent -SIMION 

GEORGE – NICOLAE 

53.000,00 52.844,54 Nu a obținut 

minimum 3% 

TOTAL 95.126.378,81 90.341.169,60  

Nr. 

crt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partidul 

politic/alianță 

electorală/candidat 

independent 

 

 

 

 

 

 

Contribuții ale 

candidaților 

obținute din 

venituri 

proprii 

Contribuții ale 

candidaților 

obținute din 

venituri din 

donații 

Contribuții ale 

candidaților 

obținute din 

împrumuturi 

Transfer 

fonduri 

obținute din 

sursele de 

finanțare a 

activității 

partidului 

politic 

(Finanțare 

privată) 

Transfer 

fonduri 

obținute din 

sursele de 

finanțare a 

activității 

partidului 

politic 

(Finanțare 

publică) 

Total 

contribuții 

Cheltuieli 

electorale 

 
 

1 PARTIDUL 

NAȚIONAL 
LIBERAL (PNL) 

1.920.584,00 0,00 5.105.850,00 0,00 16.800.000,00 23.826.434,00 23.440.601,44 

2 PARTIDUL 

SOCIAL 

DEMOCRAT (PSD) 

1.618.345,00 0,00 1.854.404,00 0,00 28.000.000,00 31.472.749,00 30.286.046,32 

3 ALIANȚA 2020 

USR PLUS - 

UNIUNEA 

SALVAȚI 

ROMÂNIA  

37.250,00 12.232,50 159.106,31 1.416.390,00 5.000.000,00 6.624.978,81 4.709.304,32 

4 ALIANȚA 2020 

USR PLUS - 
PARTIDUL 

LIBERTATE, 

UNITATE ȘI 
SOLIDARITATE 

34.783,62 23.476,75 0,00 1.522.500,00 0,00 1.580.760,37 1.523.044,70 

5 PARTIDUL 

ALIANȚA 
LIBERALILOR ȘI 

1.556.515,00 0,00 4.243.200,00 1.935.000,00 1.500.000,00 9.234.715,00 7.989.549,25 
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Conform documentelor justificative depuse la Autoritatea Electorală Permenentă, pentru 

referendumul național din data de 26.05.2019, Partidul Național Liberal a înregistrat venituri 

totale în valoare de 2.600.000,93 lei și cheltuieli totale în valoare de 2.282.558,75 lei.   

 

Situația cererilor de rambursare depuse de competitorii electorali și a sumelor      

rambursate de Autoritatea Electorală Permanentă 

Situația competitorilor electorali care au obținut minimum 3% din voturile valabil exprimate 

la nivel național și au solicitat Autorității Electorale Permanente rambursarea cheltuielilor electorale, 

se prezintă astfel:  

DEMOCRAȚILOR 

(ALDE) 

6 PARTIDUL 

MIȘCAREA 

POPULARĂ (PMP) 

3.201.960,13 0,00 1.280.789,50 0,00 0,00 4.482.749,63 4.482.094,12 

7 PARTIDUL PRO 

ROMÂNIA (PPR) 

269.165,00 0,00 6.633.000,00 10.149.290,00 0,00 17.051.455,00 17.010.750,00 

8 UNIUNEA 

DEMOCRATĂ 
MAGHIARĂ DIN 

ROMÂNIA 

(UDMR) 

0,00 0,00 0,00 540.000,00 0,00 540.000,00 529.010,31 

9 UNIUNEA 

NAȚIONALĂ 

PENTRU 
PROGRESUL 

ROMÂNIEI 

(UNPR) 

73.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.235,00 73.235,00 

10 PARTIDUL 

SOCIAL 

DEMOCRAT 
INDEPENDENT 

(PSDI) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.349,48 

11 PARTIDUL 

PRODEMO 
(P.PRO) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 PARTIDUL 

BLOCUL 
UNITĂȚII 

NAȚIONALE 

(BUN) 

17.096,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 23.096,00 22.879,95 

13 PARTIDUL 
SOCIALIST 

ROMÂN (PSR) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 PARTIDUL 

ROMÂNIA UNITĂ 
(PRU) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 Candidat 

independent - 

COSTEA PETER 

133.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.306,00 107.401,67 

16 Candidat 

independent - 

TUDORAN 

GREGORIANA 

CARMEN 

29.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.900,00 28.686,31 

17 Candidat 

independent -
SIMION GEORGE 

– NICOLAE 

53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00 52.844,54 

 
TOTAL 8.945.139,75 35.709,25 19.282.349,81 15.563.180,00 51.300.000,00 95.126.378,81 90.488.797,41 

Nr. 

crt. 

Partidul politic/alianță electorală/candidat 

independent 

Suma solicitată la 

rambursare 

conform cererii de 

rambursare 

Suma rambursată 

de Autoritatea 

Electorală 

Permanentă  

Suma invalidată 

de Autoritatea 

Electorală 

Permanentă  

1 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL (PNL) 6.955.023,21 6.730.813,28 224.209,93 
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*diferența de 6.000,00 lei între suma solicitată de Partidul Social Democrat în cererea de rambursare și cea la care ar avea 

dreptul de a fi rambursată a fost inclusă în mod eronat în cererea de rambursare 

 

 

Situația centralizată a sancțiunilor aplicate competitorilor electorali participanți la  

alegerea membrilor din România în Parlamentul European 

2 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD) 3.386.634,03 0,00 3.380.634,03 

3 ALIANȚA 2020 USR PLUS – UNIUNEA 

SALVAȚI ROMÂNIA  

1.624.694,15 1.595.763,92 28.930,23 

4 ALIANȚA 2020 USR PLUS – PARTIDUL 

LIBERTATE, UNITATE ȘI 

SOLIDARITATE 

 

1.523.029,70 

 

1.519.314,69 

 

3.715,01 

5 PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI 

DEMOCRAȚILOR (ALDE) 

6.893.880,93 6.755.421,94 138.458,99 

6 PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 

(PMP) 

4.482.094,08 4.480.794,08 1.300,00 

7 PARTIDUL PRO ROMÂNIA (PPR) 16.999.370,70 16.999.370,70 0,00 

8 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ 

DIN ROMÂNIA (UDMR) 

529.010,31 529.010,31 0,00 

 TOTAL 42.393.737,11 38.610.488,92 3.777.248,19 

Nr. 

crt. 

Partidul politic/alianță 

electorală/candidat independent 

Prevederi legale încălcate 

1 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 

(PNL) 

Art. 36 alin. (3), art. 38 alin. (2) lit. b) și lit. f) și art. 38 alin. (1) – 

(3) din Legea nr. 334/2006 

2 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 

(PSD) 

Art. 34 alin. (5) și art. 63 alin. (2) litera f) din Legea nr. 334/2006, 

coroborat cu art. 58 alin. (1) și art. 59 alin. (1) din HG nr. 10/2016, 

art. 36 alin. (3²), art. 36 alin. (3) lit. a) - c) și art. 38 alin. (2) din 

Legea 334/2006 
3 ALIANȚA 2020 USR PLUS - 

UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA  

Art. 28 alin. (11), art. 36 alin. (3) lit. a) – d), art. 36 alin. (4), art. 38 

alin. (2) și art. 47 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 

4 ALIANȚA 2020 USR PLUS - 

PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE 

ȘI SOLIDARITATE 

Art. 28 alin. (11), art. 60 alin. (3) și art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea 

nr. 334/2006 

5 PARTIDUL ALIANȚA 

LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR 

(ALDE) 

Art. 36 alin. (2), art. 36 alin. (3) lit. a) – c), art. 38 alin. (2) din Legea 

nr. 334/2006, art. 59 alin. (4) lit. e) din  HG nr. 10/2016 și art. 2 pct. 

33 din Legea nr. 500/2002  6 PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 

(PMP) 

Art. 7 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 coroborat cu art. 3 alin. (2) 

lit. a) și art. 28 alin. (3) lit. a) din HG nr. 10/2016 și art. 3 alin (4) 

din Legea nr. 334/2006 coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b) din HG 

nr. 10/2016 
7 PARTIDUL PRO ROMÂNIA (PPR) Art. 36 alin. (3) și art. 47 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 

8 UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU 

PROGRESUL ROMÂNIEI (UNPR) 

Art. 36 alin. (3) lit. b),  art. 36 alin. (3²) și art. 43 alin. (4) din Legea 

334/2006 

9 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 

INDEPENDENT (PSDI) 

Art. 28 alin. (12) din Legea nr. 334/2006 

10 PARTIDUL PRODEMO (P.PRO) Art. 28 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 

11 PARTIDUL BLOCUL UNITĂȚII 

NAȚIONALE (BUN) 

Art. 28 alin. (14) și art. 60 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 

12 PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN 

(PSR) 

Art. 28 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 

13 PARTIDUL ROMÂNIA UNITĂ 

(PRU) 

Art. 28 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 
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Situația centralizată a sancțiunilor aplicate participanților la referendumul național din 

data de 26.05.2019  

 

Nr. crt. Partidul politic Prevederi legale încălcate 

1 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL (PNL) Art. 31 alin. (1), art. 34 alin. (12) și art. 

38 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 

 

 

6.2.4. Soluționarea solicitărilor de informații ale competitorilor electorali cu privire la  

          campania electorală 

 

 Situația centralizată a  solicitărilor de informații primite din partea competitorilor electorali cu 

privire la campania electorală, soluționate la nivelul Departamentului de control al finanțării 

partidelor politice și a campaniilor electorale din cadrul AEP se regăsește în tabelul de mai jos: 

 

Nr. 

crt. 

Aspecte sesizate Număr de  

solicitări 

1 contract de comodat 1 

2 deschidere cont subvenții altă bancă 1 

3 afișe geam sediu partid 1 

4 nr. sesiuni de formare pentru reprezentanții partidelor 1 

5 modalitatea și forma  încheierii unui contract juridic 1 

6 declarații necesare în timpul campaniei 1 

7 contribuții  - sursele proprii ale partidului 1 

8 decontare cheltuieli cazare deplasare  1 

9 confecționare materiale electorale 1 

10 ștergere mesaje încetare campanie electorală 1 

11 întrebări Legea nr.334/2006 7 

12 raportări activitate Facebook 1 

13 solicitări informații campanie 2 

14 solicitări informații - distribuție afișe 1 

15 cheltuieli cazare și deplasare  1 

16 cadru legal afișaj campanie 1 

17 solicitări informații împrumuturi campanie 1 

18 distribuție broșuri, pliante...etc. 1 

19 solicitări informații declarații campanie 1 

20 informare eveniment 1 

21 plată datorii din subvenție 1 

22 solicitări informații campanie ”mergi la vot”- Paralela 45 1 

23 echipament echipe campanie 1 

14 Candidat independent - COSTEA 

PETER 

 

Art. 28 alin. (1), art. 36 alin. (3) lit. c), art. 38 alin. (2), art. 50 alin. 

(2) din Legea nr. 334/2006 

15 Candidat independent -SIMION 

GEORGE – NICOLAE 

 

Art. 28 alin. (10) – (12) și art. 34 alin. (12)  din Legea nr. 334/2006 
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24 echipament membrii de partid 1 

25 mesaje campanie 1 

26 lansare carte 1 

27 solicitări informații campanie promovare 1 

28 solicitări informații difuzare TV 1 

29 solicitări informații distribuție pliante 1 

30 solicitări informații sondaje de opinie 1 

31 paralela 45 1 

32 solicitări informații - dacă este legală o campanie  1 

33 solicitări informații concert promovare 1 

34 solicitări informații prag electoral 1 

35 solicitare informații documente rambursare 1 

36 solicitări informații materiale  1 

 

6.2.5. Soluționarea sesizărilor și contestațiilor vizând campania electorală 

  

 Situația centralizată a  petițiilor și contestațiilor vizând campania electorală primite de către 

Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale (DCFPPCE) din 

cadrul AEP se regăsește în tabelul de mai jos: 

 

Nr. 

crt. 

Obiectul sesizării  Soluționare  

1 afișe PMP Primăria sector 1 București 

2 panou electoral PSD Biroul Electoral Județean Vrancea 

3 banner PSD Biroul Electoral Județean Vrancea 

4 materiale de propagandă electorală PSD Biroul Electoral Județean Vrancea 

5 banner PSD Biroul Electoral Județean Constanța 

6 Pro România Biroul Electoral Județean Dâmbovița 

7 banner PNL Biroul Electoral sector 1 București 

8 banner PNL Biroul Electoral Județean Călărași/ Biroul Județean 

Călărași 

9 banner PSD Biroul Electoral Județean Giurgiu 

10 poster PSD Biroul Electoral Județean Vâlcea 

11 afișe PNL Biroul Electoral sector 4 București 

12 afișe PNL Biroul Electoral sector 4 București 

13 banner ALDE Biroul Electoral Județean Arad 

14 întâlnire comunitate românească din 

Spania, anunț postat pe facebook 

Biroul Electoral 48 pt secțiile de votare din 

străinătate 

15 banner PNL Biroul Electoral Județean Călărași 

16 vestimentație PSD Da-la nivel DCFPPCE 

17 sesizare PNL Biroul Electoral Județean Brașov 

18 bannere PSD, PNL, ALDE Biroul Electoral Județean Hunedoara 

19 panou electoral PSD și PNL Biroul Electoral Județean Vrancea 

20 afiș Alianța 2020 USR PLUS Biroul Electoral Județean Constanța 
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21 pliante Alianța 2020 USR PLUS Biroul Electoral Județean Teleorman 

22 ziar Alianța 2020 USR PLUS Biroul Electoral Județean Alba 

23 afișe PSD Biroul Electoral Județean Vrancea 

24 denunț penal - liste susținători Inspectoratul de poliție Județean Brașov 

25 materiale de propagandă Blocul Unității 

Naționale 

Filiala București Ilfov 

26 materiale de propagandă PSD, ALDE, 

PMP,PRO ROMÂNIA, 

Biroul Județean Maramureș 

27 materiale de propagandă electorală ALDE Biroul Județean Teleorman 

28 materiale de propagandă electorală PNL și 

PSD 

Biroul Județean Arad 

29 materiale de propagandă Filiala Nord Vest 

30 Paralela 45 Parchetul de pe Înalta Curte de Casație și Justiție/ 

Biroul Electoral al sectorului 5 

31 Paralela 45 Parchetul de pe Înalta Curte de Casație și Justiție/ 

Biroul Electoral al sectorului 5 

32 afișe electorale PSD Biroul Electoral Județean Buzău, IPJ Buzău 

33 sondaje opinie Departamentul pentru coordonarea filialelor și 

relația cu autoritățile locale 

34 materiale de propagandă electorală PNL  Ministerul Afacerilor Interne - IPJ Dolj 

35 ziar - Simion George Da-la nivel DCFPPCE 

36 materiale de propagandă electorală PNL Biroul Electoral Județean Suceava 

37 banner PMP Biroul Electoral Județean Arad 

38 postere PRO România Filiala Nord Vest 

39 materiale de propagandă electorală PNL, 

ALDE,PMP 

Biroul Județean Bihor 

40 banner PNL Primăria sectorului 4 București 

Direcția Generală de Poliție a Municipiului 

București 

41 materiale propagandă electorală PRO 

ROMÂNIA 

Biroul Electoral Județean Dâmbovița/ IPJ 

Dâmbovița 

42 banner PSD Biroul Electoral Județean Neamț 

43 afișe electorale PSD Biroul Electoral Județean Ilfov 

44 materiale de propagandă electorală PNL Biroul Județean Dâmbovița 

45 banner PRO ROMÂNIA Biroul Județean Maramureș 

46 campanie Biroul Județean Prahova 

47 afișe electorale PSD Primăria Comunei Măicănești 

Primăria Comunei Mera 

Primăria Comunei Adjud 

48 fotografie PRO România clasare 

49   clasare 

50 materiale de propagandă electorală Biroul Județean Prahova 

51 materiale de propagandă electorală PSD 

Gorj 

Biroul Județean Gorj 

52 autocolante Blocul Unității Naționale Filiala București Ilfov 

53 materiale de propagandă electorală  PSD Biroul Județean Olt, Biroul Electoral Județean Olt 

54 materiale de propagandă PRO ROMÂNIA Biroul Județean Buzău,Primăria Comunei Cislău,IPJ 

Buzău 
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56 spectacol dedicat romilor, Partida Romilor referat de clasare 11451/27.05.2019 

57 promovare Simag Total Da-la nivel DCFPPCE 

58 sesizare PNL Da-la nivel DCFPPCE 

59 sesizare PNL Biroul Județean Botoșani 

60 materiale de propagandă electorală clasare 11435/26.05.2019 

61 Paralela 45 Da-la nivel DCFPPCE 

62 materiale de propagandă electorală PNL Da-la nivel DCFPPCE 

63 materiale de propagandă electorală PNL Biroul Electoral Central 

64 emisiune PSD Da-la nivel DCFPPCE 

65 sesizare IPJ Mehedinți, Poliția Municipiului Drobeta Turnu 

Severin 

66 materiale de propagandă electorală PNL Da-la nivel DCFPPCE 

67 materiale de propagandă electorală 

PRODEMO 

Partidul PRODEMO 

68 campanie electorală Momax Da-la nivel DCFPPCE 

69 materiale electorale PNL Da-la nivel DCFPPCE 

70 materiale de propagandă electorală  PSD IPJ Buzău 

71 sesizare Florin Ianovici Da-la nivel DCFPPCE 

72 Pro România REFERAT CLASARE 

73 USR REFERAT CLASARE 

74 materiale de propagandă electorală PNL Da-la nivel DCFPPCE 

75 sesizare Peter Costea Da-la nivel DCFPPCE 

76 PNL Da-la nivel DCFPPCE 

77 afișe electorale Da-la nivel DCFPPCE 

78 afișe electorale Da-la nivel DCFPPCE 

79 afișe electorale Da-la nivel DCFPPCE 

80 campanie electorală da și redirecționare către Parchetul General de pe 

Lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 

81 campanie electorală da și redirecționare  către Parchetul General de pe 

Lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 

82 campanie electorală  redirecționare către Parchetul General de pe Lângă 

Înalta Curte de Casație și Justiție 

83 materiale de propagandă electorală REFERAT CLASARE 

84 încălcări lege 334 Da-la nivel DCFPPCE 

85 sesizare Paralela 45 da și redirecționare către Parchetul General de pe 

Lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 

86 campanie electorală  redirecționare la IPJ Maramureș 

87 materiale de propagandă electorală ALDE Da-la nivel DCFPPCE 

88 materiale de propagandă electorală PRO 

ROMÂNIA 

Da-la nivel DCFPPCE  

89 sol info campanie PSD Da-la nivel DCFPPCE 

90 materiale de propagandă electorală referat clasare 

91 materiale de propagandă electorală referat clasare 
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7.    INFORMAREA ELECTORATULUI 

 
7.1. CAMPANIA AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE 

 

În vederea unei 

corecte și eficiente informări 

a alegătorilor în legătură cu 

cele două scrutine 

desfășurate simultan, AEP a 

inițiat și derulat o amplă 

campanie de informare, 

utilizând toate canalele de 

comunicare ale instituției 

(pagina de Internet, pagina 

de Facebook, canalul de 

YouTube) pentru a transmite într-o formă accesibilă informațiile necesare exercitării dreptului de vot 

și pentru a încuraja prezența cetățenilor la urne. 

Pe site-ul AEP a fost deschisă secțiunea Alegeri Parlamentul European 2019, cu rubrici 

precum Îndrumar pentru alegători, Expertul electoral, Operatorul de calculator, Acreditări, acestea 

fiind alimentate permanent cu informații actualizate. 

Totodată, au fost realizate, în parteneriat cu 

televiziunea publică, 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, a fost realizat 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.  

 În același timp, odată cu începerea 

perioadei electorale și până în data de 26.05.2019, cetățenii au solicitat în mod direct Autorității 

Electorale Permanente informații cu privire la regulile aplicabile celor două tipuri de scrutine, 

respectiv:   

Obiectul petițiilor 

 

Nr. 

petiții 

secțiile de votare la care sunt arondați  sau la care își pot exercita dreptul de vot   31 

înscrierea în listele electorale  12 

componența birourilor electorale  3 

procedura de votare  22 

votarea cu urna specială  8 

condiții pentru participarea la alegeri a candidaților partidelor politice/independenți  6 

informații despre competitorii electorali  1 
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întocmirea listelor de susținători  6 

reguli privind constituirea alianțelor electorale  1 

regulile de desfășurare a campaniei electorale  13 

posibilitatea exercitării la aceste scrutine a dreptului de vot prin metode alternative 

de votare (vot electronic, vot prin corespondență)  

1 

modalitatea de stabilire a rezultatului alegerilor/referendumului  5 

modalitatea de selecție și desemnare a președinților birourilor electorale ale secțiilor 

de votare  

21 

modalitatea de selecție și desemnare a operatorilor de calculator  10 

indemnizațiile prevăzute de lege pentru președinții birourilor electorale ale secțiilor 

de votare/operatorii de calculator ai secțiilor de votare  

9 

reguli pentru predarea materialelor electorale de la secțiile de votare la birourile 

electorale județene/ ale sectoarelor municipiului București  

2 

alte aspecte  8 

 

Toate solicitările au fost soluționate prin comunicarea cu celeritate către petenți a informațiilor 

și clarificărilor solicitate. 

Totodată, mai mulți reprezentanți ai mas-media și diverse organizații non-guvernamentale au 

solicitat Autorității Electorale Permanente informații și clarificări referitoare la dispozițiile legale 

aplicabile în materia alegerilor pentru Parlamentul European și a referendumului național, în scopul 

de a le pune la dispoziția alegătorilor, în mediul on-line. 

 

 

7.2. CAMPANIA MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE 

 

 Pe site-ul MAI a fost creată secțiunea Alegeri europarlamentare și referendum 2019 care a 

inclus legislația aplicabilă celor două tipuri de scrutine, informații generale privind procedura de 

votare, campania electorală și campania pentru referendum, atribuțiile Ministerului Afacerilor 

Interne, contravenții și infracțiuni electorale, precum și link-uri către paginile de internet ale 

Autorității Electorale Permanente - http://www.roaep.ro/legislatie/  și ale Biroului Electoral Central 

pentru alegerea reprezentanților din România în Parlamentul European din anul 2019 -

http://europarlamentare2019.bec.ro.  

 Totodată, în ziua votării, MAI a dat publicității o declarație de presă care a inclus referiri la 

principalele prevederi legislative aplicabile și atribuții ale structurilor MAI cu privire la Referendum 

și alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European84. 

  

 

7.3. CAMPANIA MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE 

 

 La data de 20 februarie 2019 a fost creată o secțiune specială dedicată alegerilor 

europarlamentare pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe, unde au fost 

publicate informații utile alegătorilor români din străinătate (modalitatea de exercitare a dreptului de 

 
84 A se vedea Declarație de presă ora 08.30 - alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European și 

Referendum, accesibilă la adresa:  

http://www.comunicare.mai.gov.ro/stiri.php?subaction=showfull&id=1558849087&archive=&start_from=&ucat=9&.  

http://www.roaep.ro/legislatie/
http://europarlamentare2019.bec.ro/
http://www.comunicare.mai.gov.ro/stiri.php?subaction=showfull&id=1558849087&archive=&start_from=&ucat=9&
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vot, actele cu care se poate vota, interdicții, recomandări generale, lista secțiilor de votare). Aceste 

informații au fost diseminate și de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României prin 

intermediul propriilor pagini de internet, prin canalele de social media, prin afișarea la sediul misiunii 

și prin distribuirea acestora în rândul comunităților cu ocazia consultărilor și întâlnirilor cu 

reprezentanții comunităților de români.  

 În colaborare cu Autoritatea Electorală Permanentă, MAE a elaborat două materiale  

informative destinate alegătorilor - „Ghidul alegătorilor din străinătate” și „Întrebări frecvente 

și răspunsuri”, care au fost publicate pe site-ul MAE și distribuite, prin intermediul misiunilor 

diplomatice ale României, cetățenilor români din străinătate. După publicarea Decretului 

Președintelui României privind convocarea unui referendum național și după adoptarea Ordonanței 

de urgență nr. 29/2019, cele două materiale informative au fost completate cu informații specifice 

votării la referendumul național. 

 La data de 25.04.2019, odată cu publicarea Ordinului ministrului afacerilor externe nr. 

730/24.05.2019 privind numerotarea secțiilor de votare din străinătate, pe pagina de internet a 

Ministerului a fost creată o hartă interactivă cu locațiile acestor secții de votare. 

 

 

7.4. CAMPANIA DE INFORMARE A INSTITUȚIILOR UNIUNII EUROPENE   

 „DE DATA ASTA EU VOTEZ” 

 

 Parlamentul European a publicat pe 

pagina proprie de internet în limba română85 

informații privind structura, rolul și 

funcționarea Parlamentului european, 

condițiile și procedura pentru exercitarea 

dreptului de vot la alegerile din mai 2019 etc.  

 Materialele de informare au fost 

însoțite de îndemnul pentru alegători de a se 

implica în procesul electoral : „De data asta, 

nu este de ajuns doar să speri că viitorul va fi 

mai bun. De data asta, fiecare dintre noi trebuie să își și asume responsabilitatea și să își aleagă 

viitorul. De aceea, de data asta îți cerem să te 

angajezi că vei vota și vei încerca să-i convingi și 

pe alții să facă la fel.” 

 Campania de informare a inclus și 

videoclipul “Choose your future”, în limba 

engleză, subtitrat în 33 de limbi, distribuit pe 

YouTube, și pagina de internet dedicată 

dedataastavotez.eu. 

 Pa pagina de Facebook a Comisiei 

Europene au fost, de asemenea, postate informații 

privind alegerile pentru Parlamentul  European și un videoclip de informare.  

 
85 http://www.europarl.europa.eu/portal/ro ,  

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20181122STO19860/tot-ce-trebuie-sa-stii-despre-alegerile-

europene-din-2019 și https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_ro#alegeri. 

https://www.dedataastavotez.eu/
http://www.europarl.europa.eu/portal/ro
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20181122STO19860/tot-ce-trebuie-sa-stii-despre-alegerile-europene-din-2019
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20181122STO19860/tot-ce-trebuie-sa-stii-despre-alegerile-europene-din-2019
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_ro#alegeri
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8.    REȚEAUA ELECTORALĂ NAȚIONALĂ. 

       COMBATEREA DEZINFORMĂRII  
  

  La data de 12 septembrie 2018, Comisia Europeană a adoptat patru documente intitulate generic 

Pachetul pentru alegeri libere și corecte, respectiv: „Recomandarea Comisiei Europene C(2018) 

5949 final din 12.09.2018 privind rețelele de cooperare în domeniul alegerilor, transparența online și 

protecția împotriva incidentelor de securitate cibernetică și lupta contra campaniilor de dezinformare 

în contextul alegerilor pentru Parlamentul European”, „Propunerea Comisiei Europene de revizuire a 

Regulamentului nr. 1141/2014”, „Liniile directoare ale Comisiei privind aplicarea legislației de 

protecție a datelor în context electoral” și „Comunicarea Comisiei privind asigurarea unor alegeri 

libere și corecte”. 

  În cadrul Recomandării Comisiei Europene C(2018) 5949 din 12.09.201886, fiecare stat 

membru este încurajat să înființeze și să sprijine funcționarea unei rețele electorale naționale, 

din componența căreia să facă parte autoritățile cu competențe în materie electorală, autoritățile de 

protecție a datelor, autoritățile de reglementare pentru mass-media, autoritățile cu competențe în 

materia securității cibernetice, cu obiectivul de a detecta rapid potențialele amenințări la adresa 

alegerilor pentru Parlamentul European și de a aplica imediat dispozițiile legale în vigoare. 

  Autoritatea Electorală Permanentă a demarat demersurile pentru constituirea rețelei electorale 

naționale și, ținând cont de atribuțiile specifice care îi revin potrivit legii în organizarea alegerilor, și-

a asumat rolul de punct de contact unic pentru punerea în aplicare a Recomandării Comisiei 

Europene C(2018) 5949 din 12 septembrie 201887, precum și rolul de punct de contact în cadrul 

negocierilor referitoare la Pachetul pentru alegeri libere și corecte, în relația cu Uniunea 

Europeană. 

  Din Rețeaua electorală națională (REN) au făcut parte următoarele instituții: 

− Autoritatea Electorală Permanentă (AEP),  

− Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP),  

− Ministerul Afacerilor Interne (MAI),  

− Ministerul Afacerilor Externe (MAE),  

− Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO), 

− Centrul Național Cyberint (CNC),  

− Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS),  

− Consiliul Național al Audiovizualului (CNA),  

− Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD). 

  REN și-a început activitatea în data de 01.11.2018, în formatul unui grup de lucru în cadrul 

căruia instituțiile membre pot schimba informații relevante de natură publică privind posibile 

amenințări la adresa securității informatice a alegerilor, campanii de dezinformare a alegătorilor sau 

încălcarea regulilor privind protecția datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru 

Parlamentul European. S-a agreat ca informațiile să fie evaluate la nivelul grupului de lucru și să fie 

transmise către instituțiile europene, prin intermediul Autorității Electorale Permanente, în măsura în 

 
86 Disponibilă la https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/RO/COM-2018-636-F1-RO-MAIN-PART-1.PDF.  
87 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”. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/RO/COM-2018-636-F1-RO-MAIN-PART-1.PDF
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care se apreciază că sunt relevante la nivel european. Acest demers nu a vizat crearea unei 

„suprastructuri” care să interfereze cu activitățile pe care fiecare instituție membră a grupului le 

desfășoară potrivit atribuțiilor legale, ci facilitarea schimbului de informații de natură publică pe care 

instituțiile le apreciază ca având impact asupra bunei organizări și desfășurări a alegerilor. 

Activitatea REN a fost adusă la cunoștință publică periodic, în cadrul comunicatelor de 

presă ale Autorității Electorale Permanente publicate pe site-ul Autorității88. 

În vederea corectei informări a competitorilor electorali la alegerile pentru membrii din 

România în Parlamentul European, la data de 12.04.2019, Autoritatea Electorală Permanentă a 

transmis acestora89 scrisoarea doamnei Věra Jourová, Comisarul European pentru justiție, protecția 

consumatorilor și egalitate de gen, referitoare la alegerile europene din 26.05.2019, precum și 

Recomandarea Comisiei Europene C(2018) 5949 final din 12.09.2018 privind rețelele de 

cooperare în domeniul alegerilor, transparența online și protecția împotriva incidentelor de securitate 

cibernetică și lupta contra campaniilor de dezinformare în contextul alegerilor pentru Parlamentul 

European. 

Totodată, în contextul alegerilor pentru Parlamentul European din luna mai 2019, Autoritatea 

Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - ANSPDCP a recomandat 

tuturor entităților implicate în acest proces să 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 presă90 postat pe site-ul Autorității, aceasta a informat operatorii de date și persoanele vizate cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în context electoral.  

Punerea în aplicare a măsurilor propuse în cadrul Pachetului pentru alegeri libere și corecte a 

generat un volum mare de activități la nivelul statelor membre, coordonate de instituțiile Uniunii 

Europene - Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European, respectiv 

exerciții de cartografiere a legislației statelor membre ale Uniunii și a măsurilor luate de acestea în 

vederea combaterii dezinformării,, simulări ale unui atac cibernetic, recomandări, rapoarte și reuniuni 

ale Rețelei europene de cooperare privind alegerile, în cadrul cărora Rețeaua electorală națională a 

fost prezentă prin reprezentanții Autorității Electorale Permanente. 

Comisia Europeană a transmis statelor membre ale Uniunii un chestionar care are 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 

 
88 A se vedea, în secțiunea Presa/Comunicate de presă, la adresa http://www.roaep.ro/prezentare/comunicate-de-presa/:  

-  Comunicat de presă privind măsurile propuse de Comisia Europeană pentru asigurarea unor alegeri europene libere 

și corecte, din data de 13.09.2018,  

-  Comunicat 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, 

- Comunicat 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,  

- Comunicat 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 

de15.05.2019,   

- Comunicat 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.  
89 Adresele Autorității Electorale Permanente nr. 7536 -7552 din 12.04.2019 și din 15.04.2019. 
90 Comunicatul poate fi accesat utilizând link-ul:  

https://www.dataprotection.ro/?page=Prelucrarea_datelor_in_contextul_alegerilor_electorale&lang=ro  

 

http://www.roaep.ro/prezentare/comunicate-de-presa/
https://www.dataprotection.ro/?page=Prelucrarea_datelor_in_contextul_alegerilor_electorale&lang=ro
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participarea cetățenilor europeni la procesul electoral, care va sta la baza Raportului Comisiei privind 

alegerile pentru Parlamentul European din anul 2019. 

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.  

Așa cum precizam mai sus, una dintre instituțiile membre ale REN a fost Ministerul Afacerilor 

Externe care are, totodată, rolul de punct național de contact în cadrul Sistemului European de 

Alertă Rapidă (Rapid Alert System – RAS) prin Biroul pentru Comunicare Strategică din cadrul 

Ministerului. 

Potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Afacerilor Externe91, de la lansarea sa, în martie 

2019, RAS s-a dovedit a fi un instrument util la nivel european în detectarea dezinformării atunci 

când acest fenomen a fost promovat prin intermediul rețelelor online. Principalele elemente care au 

demonstrat utilitatea sistemului au constat în schimbul de monitorizări realizate între statele membre 

privind dezinformarea și schimbul de analize și materiale publicate relevante în domeniu pe care 

statele membre le împărtășesc prin intermediul acestei platforme. Astfel, RAS a devenit un instrument 

apreciat de toate părțile interesate în preajma alegerilor europarlamentare. 

Monitorizarea efectuată de specialiști și concluziile disponibile între punctele naționale de 

contact din cadrul RAS nu au indicat campanii de dezinformare semnificative desfășurate înainte și 

în timpul alegerilor europarlamentare, dar mesaje anti-UE sau mesaje menite să descurajeze prezența 

la vot au fost răspândite în statele membre. Constatările au indicat, de asemenea, tendința de a 

răspândi mesaje cu caracter extremist. 

În România, potrivit datelor furnizate de cercetători către punctele de contact ale RAS, 

conținutul mediatic dedicat alegerilor nu a crescut în mod semnificativ, dar s-a înregistrat o 

creștere a gradului de conștientizare a opiniei publice cu privire la potențialele riscuri privind 

dezinformarea în preajma alegerilor europarlamentare. 

 

   

  

 
91 Cu Adresa nr. F7779 din 02.08.2019, înregistrată la AEP cu nr. 12525 din 12.08.2019. 
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9.    EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT 

 
9.1. APLICAȚII INFORMATICE UTILIZATE ÎN CADRUL SCRUTINELOR 

  

          SIMPV 

Alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 au reprezentat 

al treilea proces electoral în cadrul căruia a fost utilizat Sistemul informatic de monitorizare a 

prezenței la vot şi de prevenire a votului ilegal (SIMPV) prevăzut de Legea nr. 208/2015, cu 

modificările și completările ulterioare.  

Potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanța de urgență nr. 6/2019, implementarea și 

operaționalizarea SIMPV au fost asigurate de Autoritatea Electorală Permanentă, împreună cu 

Serviciul de Telecomunicații Speciale şi Institutul Național de Statistică. 

 

SIMPV 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, precum și 

cazurile în care persoanele care se prezintă la vot nu 

au drept de vot sau figurează cu interdicții de 

exercitare a dreptului de vot. Totodată, sistemul 

asigură unicitatea înscrierii în listele electorale și 

agregă date statistice privind prezența alegătorilor la 

vot. 

SIMPV este compus din următoarele elemente 

principale: 

• Sistemul informatic central - un ansamblu 

informatic complex compus din servere de baze de 

date, servere de aplicații informatice, echipamente de 

comunicații de date și echipamente de protecție 

împotriva incidentelor de securitate cibernetică, 

• Aplicația informatică pentru verificarea 

dreptului de vot (ADV) - un program informatic care 

asigură preluarea datelor de identificare ale 

alegatorilor de către operatorii de tablete din actele de 

identitate şi compararea acestora cu datele deja 

înregistrate în listele electorale permanente şi în 

listele electorale complementare,  

• Centrul de suport tehnic - centrul de 

comunicații prin care Serviciul de Telecomunicații 

Speciale furnizează asistență tehnică pentru operatorii 

de calculator din secțiile de votare, incluzând o  

componentă call center,  

• infrastructura de comunicaţii, 

• terminalele informatice din secțiile de votare. 

 În paralel cu funcționalitățile principale 

asigurate, prin utilizarea SIMPV sunt atinse și 

următoarele beneficii: 

- fluidizarea operațiunilor din secțiile de votare 

prin diminuarea timpului aferent căutării  

alegătorilor în listele electorale tipărite (din 

SIMPV s-a obținut în mod automat poziția în 

lista tipărită a alegătorului prezent la vot) și 

implicit diminuarea timpului petrecut de 

alegător la nivelul secției de votare; 

-  punerea la dispoziția tuturor președinților 

birourilor electorale ale secțiilor de votare a 

unui instrument prin care au fost notificați în 

timp real dacă un alegător și-a exprimat dreptul 

de vot la altă secție de votare; 

- creșterea gradului de transparență prin 

publicarea în timp real a informațiilor privind 

prezența la vot și, după închiderea urnelor, a 

informațiilor privind rezultatele provizorii ale 

votării; 

- creșterea nivelului de încredere a cetățenilor în 

proces și posibilitatea de a implementa măsuri 

suplimentare de securitate, respectiv filmarea 

operațiunilor de numărare a voturilor 

exprimate.  

Sistemul informatic central, infrastructura de 

comunicații şi terminalele informatice din secţiile de 

votare trebuie să permită şi îndeplinirea operațiunilor 

de verificare electronică a cheilor de control din 

procesele-verbale de consemnare a rezultatelor 

votării şi transmiterea electronică a acestora. 
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La funcţionalităţile SIMPV utilizat la scrutinele din 2016, aşa cum acestea au fost prevăzute de 

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 Autorităţii Electorale Permanente nr. 

9/2015, s-au adăugat următoarele funcţionalităţi principale, rezultate din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 6/2019 şi Decizia Biroului Electoral Central nr. 16D din 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. 

Acestea au fost prevăzute în mod expres de Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 

11/2019, după cum urmează: 

„Art. 1. - La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, 

Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, denumit în 

continuare SIMPV, are următoarele funcţionalităţi principale: 

... 

j) asigură întocmirea, în format electronic, a proceselor-verbale privind consemnarea 

rezultatelor votării la nivelul secţiilor de votare, precum şi verificarea electronică a corectitudinii 

corelaţiilor dintre datele care urmează a fi consemnate în procesele-verbale privind consemnarea 

rezultatelor votării; 

k) asigură semnarea electronică a proceselor-verbale electronice prevăzute de lit. j), prin 

intermediul certificatelor pentru semnătură electronică puse la dispoziţie de Serviciul de 

Telecomunicaţii Speciale; 

l) asigură transmiterea proceselor-verbale electronice prevăzute de lit. j) către Sistemul 

informatic de centralizare prevăzut de Decizia Biroului Electoral Central nr. 16D din 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; 

m) asigură fotografierea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, întocmite 

pe suport hârtie, precum şi transmiterea fotografiilor către Sistemul informatic de centralizare 

prevăzut de Decizia Biroului Electoral Central nr. 16D din 29.03.2019.” 

Potrivit art. 15 alin. (1) din Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 11/2019, în cel mult 

15 zile de la data intrării în vigoare a acesteia (respectiv până la data de 8 mai 2019), Serviciul de 

Telecomunicaţii Speciale trebuia să predea Autorităţii Electorale Permanente, în vederea avizării din 

punctul de vedere al conformităţii cu aceeaşi hotărâre, propunerea tehnică pentru SIMPV, precum şi 

calendarul implementării acesteia la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European 

din anul 2019. 

În data de 25 aprilie 2019, Președintele României a emis Decretul nr. 420 pentru organizarea 

unui referendum național, ceea ce a determinat modificarea legislației primare, pentru a permite 

organizarea concomitentă a celor două scrutine pe baza aceleiași infrastructuri electorale. 

Astfel, a fost inițiată și adoptată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2019 (în vigoare la 

data de 8 mai 2019), care a stabilit, printre altele, că la referendumul naţional din 26 mai 2019 sunt 

aplicabile prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2019.  

Întrucât, potrivit normelor legale în vigoare, SIMPV era configurat la acea dată numai pentru 

scrutinul european, organizarea concomitentă a referendumului național a impus adaptarea acestuia 

pentru ambele scrutine.  
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Astfel, a fost necesară adoptarea unei noi hotărâri, Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente 

nr. 12/201992, care a prevăzut la art. 7 că  funcţionalităţile SIMPV prevăzute de art. 1 lit. j) - m) din 

Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 11/2019 se realizează la referendumul naţional din 

26 mai 2019 în condiţiile stabilite de Biroul Electoral Central, dispozițiile art. 15 alin. (1) din 

Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 11/2019 devenind inaplicabile prin efectul 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2019. 

Prin urmare, în data de 12 mai 2019, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a prezentat Biroului 

Electoral Central, respectiv preşedintelui şi vicepreşedinţilor Autorităţii Electorale Permanente 

(membri ai Biroului Electoral Central) propunerea tehnică pentru SIMPV, care a inclus 

funcţionalităţile menţionate de Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 12/2019. 

În urma prezentării propunerii tehnice privind SIMPV, Biroul Electoral Central a adoptat 

Decizia nr. 73D/14.05.2019 privind unele măsuri pentru organizarea activităţii de consemnare și 

centralizare a rezultatelor votării. 

În ședința Biroului Electoral Central din data de 26.03.201993, Serviciul de Telecomunicații 

Speciale a prezentat Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot şi de prevenire a votului 

ilegal – SIMPV și Sistemul informatic de centralizare a proceselor-verbale utilizate la alegerile pentru 

membrii din România în Parlamentul European.  

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a asigurat în sediul fiecărui birou electoral al secţiei de 

votare următoarele echipamente informatice şi mijloace de comunicaţii: 

− câte un terminal informatic care să aibă integrate mecanisme de preluare automată şi manuală 

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; 

− acces la Sistemul informatic central prin serviciile existente la sediul biroului electoral al secţiei 

de votare sau prin reţelele operatorilor de telefonie mobilă, după caz. 

Fiecare terminal informatic a fost identificat în mod unic în SIMPV, prin intermediul acestuia 

fiind accesată interfața ADV. 

În cadrul fiecărei secții de votare a fost desemnat un operator de calculator care a înscris în 

SIMPV, cu ajutorul unei tablete, codul numeric personal al alegătorilor, prin scanare sau manual, 

după caz. Înscrierea în SIMPV a codului numeric personal al alegatorului care se prezintă la vot se 

realizează în următoarele etape:  

● preluarea codului numeric personal in ADV (prin scanare mrz sau introducere manuală);  

● verificarea codului numeric personal prin ADV;  

● validarea operațiunii de preluare a codului numeric personal in ADV. 

În cazul alegătorilor comunitari, validarea acestora în SIMPV se face prin introducerea în ADV 

a numelui și datei nașterii. 

Biroul Electoral Central a stabilit în Decizia nr. 72D/14.05.2019, procedura privind 

operațiunile de votare, detaliind acțiunile pe care trebuie să le întreprindă operatorii de calculator, iar 

în Circulara nr. 717/C/17.05.2019 privind desfășurarea votării, a detaliat procedura de urmat în 

cazul în care SIMPV semnala faptul că alegătorul și-a mai exercitat dreptul de vot în cadrul aceluiași 

scrutin, în data de 26 mai 2019.   

 
92 Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 12/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a 

referendumului național din 26 mai 2019, precum și pentru modificarea Hotărârii 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. 
93 A se vedea Ordinea de zi a ședinței BEC din data de 26.03.2019, la adresa http://europarlamentare2019.bec.ro/ordinea-

de-zi-a-sedintelor-biroului-electoral-central/.  

http://europarlamentare2019.bec.ro/ordinea-de-zi-a-sedintelor-biroului-electoral-central/
http://europarlamentare2019.bec.ro/ordinea-de-zi-a-sedintelor-biroului-electoral-central/
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Aplicația de centralizare a candidaturilor 

Departamentul de specialitate din cadrul AEP a realizat și administrat aplicația de 

centralizare a candidaților pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European. 

Aceasta a avut ca scop introducerea într-o bază de date a tuturor competitorilor electorali și a listelor 

de candidați depuse de aceștia la Biroul Electoral Central.  

Datele au fost introduse și verificate în cadrul AEP. Datele centralizate au fost utilizate ulterior 

în aplicația de repartizare a mandatelor.  

 

 

 

Aplicațiile de centralizare a rezultatelor și de repartizare a mandatelor 

Departamentul de specialitate din cadrul AEP a realizat și administrat aplicația utilizată 

pentru repartiția mandatelor la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 

26 mai 2019. În scopul implementării corecte a algoritmului de repartizare a mandatelor Autoritatea 

Electorală Permanentă a adresat Biroului Electoral Central un set de întrebări de clarificare a 

legislației. Astfel, algoritmul a fost implementat pe baza prevederilor din 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. 

 La data de 16.05.2019, a avut loc ședința publică de certificare spre neschimbare a 

aplicațiilor informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor 
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votării și repartizarea mandatelor membrilor din România în Parlamentul European la alegerile din 

26 mai 2019, în cadrul Comisiei de certificare compusă din reprezentanți ai Autorității Electorale 

Permanente, Serviciului de Telecomunicații Speciale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului 

Afacerilor Externe, Institutului Național de Statistică și ai CERT.RO94.  

 După certificarea spre neschimbare, aplicaţia utilizată de Biroul Electoral Central pentru 

centralizarea rezultatelor votării a fost pusă la dispoziţia formaţiunilor politice care au participat 

la alegeri, precum şi a candidaţilor independenţi, la cererea scrisă a acestora. De asemenea, 

formaţiunile politice care participau la alegeri, precum şi candidaţii independenţi puteau desemna 

persoane care să verifice inclusiv în ziua de referinţă, până la încheierea votării, în condiţiile stabilite 

prin decizie a Biroului Electoral Central, aplicaţia informatică utilizată de Biroul Electoral Central şi 

organismele electorale ierarhic inferioare pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru 

membrii din România în Parlamentul European din anul 2019. 

 

 

9.2. VOTAREA ÎN ȚARĂ  

 

 În secțiile din țară, procesul de votare a început la ora 700 și s-a încheiat la orele 2100. 

 Potrivit Legii nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, au dreptul să participe la 

alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European toți cetățenii români care au împlinit 

vârsta de 18 ani până în ziua alegerilor inclusiv, cu excepția debililor sau a alienaților mintal puși sub 

interdicție, precum și a persoanelor condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea 

drepturilor electorale. Alegătorii comunitari care au reședința sau domiciliul pe teritoriul României 

au drept de vot în aceleași condiții ca şi cetăţenii români. 

 Aceleași reguli sunt valabile, potrivit Legii nr. 3/2000, cu modificările și completările 

ulterioare, și în cazul referendumului național, cu precizarea că la acest tip de scrutin cetățenii 

comunitari nu au drept de vot. 

 Alegătorii își puteau exercita dreptul de vot în baza unui act/document de identitate valabil în 

ziua votării. Pentru a veni în sprijinul cetățenilor care doreau să voteze, dar nu dețineau carte de 

identitate valabilă, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date și serviciile 

publice comunitare pentru evidența persoanelor din Capitală și din județe au avut program de lucru 

inclusiv în zilele de 25 și 26 mai. 

 Votarea s-a desfășurat potrivit următoarelor reguli: 

− alegătorii români pot vota la secția de votare unde sunt înscrişi în lista electorală permanentă. 

Alegătorii români care în ziua alegerilor se află în altă localitate decât cea de domiciliu îşi pot 

exercita dreptul de vot la orice secţie de votare, fiind înscrişi de către preşedintele biroului 

electoral al secţiei de votare în listele electorale suplimentare, 

− alegătorii comunitari pot vota la secția de votare unde sunt înscrişi în copia de pe lista electorală 

specială. Alegătorii comunitari înscriși în lista electorală specială, care în ziua alegerilor se află 

în altă localitate decât cea de domiciliu, îşi pot exercita dreptul de vot la orice secţie de votare, 

fiind înscrişi de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare în listele electorale 

suplimentare, 

 
94 Procedura de certificare este descrisă detaliat în cadrul Procesului-verbal privind certificarea spre neschimbare a 

aplicațiilor informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării și repartizarea 

mandatelor membrilor din România în Parlamentul European la alegerile din 26 mai 2019, care poate fi consultat pe 

site-ul AEP, la adresa http://www.roaep.ro/prezentare/stire/anunt-51/.  

http://www.roaep.ro/prezentare/stire/anunt-51/
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− membrii biroului electoral al secţiei de votare şi persoanele însărcinate cu menținerea ordinii 

votează la secția de votare unde îşi desfăşoară activitatea şi vor fi înscriși în lista electorală 

suplimentară, în cazul în care nu sunt deja înscrişi în lista electorală permanentă a acesteia, 

− operatorul de calculator votează la secția de votare unde îşi desfăşoară activitatea, fiind înscris 

în lista electorală suplimentară, în cazul în care nu este deja înscris în lista electorală permanentă 

a acesteia. 

În conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) și (5) din Legea nr. 3/2000, astfel cum a fost 

modificat prin Ordonanața de urgență nr. 29/2019, la referendumul național din 26.05.2019 alegătorii 

au votat în aceleași secții de votare, în același interval de timp, cu aceleași ștampile cu mențiunea 

„VOTAT”, pe buletine de vot separate pentru fiecare dintre cele două consultări electorale, 

prezența la vot fiind consemnată pe liste electorale distincte pentru cele două tipuri de scrutin, iar 

procedura de votare s-a realizat cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale privind alegerile 

pentru membrii din România în Parlamentul European.  

În fiecare secție de votare au fost asigurate urne de vot distincte pentru alegerile 

europarlamentare și pentru referendumul național, respectiv: o urnă de vot pentru buletinele de 

vot pentru alegerile europarlamentare, o urnă de vot pentru buletinele de vot cu întrebarea 1 de la 

referendumul național și o urnă de vot pentru buletinele de vot cu întrebarea 2 de la referendumul 

național.  

Potrivit alin. (2) al aceluiași art. 151, alegătorii puteau opta să își exercite dreptul de vot 

numai pentru un singur tip de scrutin sau pentru ambele scrutine. Operatorul de calculator avea 

obligația de a comunica președintelui biroului electoral al secției de votare opțiunea alegătorului. În 

cazul în care alegătorul care se prezenta la vot la o secție de votare din țară opta pentru participarea 

la un singur tip de scrutin, președintele biroului electoral al secției de votare sau membrul desemnat 

de către acesta bara, în prezența alegătorului, cu o linie orizontală, rubrica destinată semnăturii din 

lista electorală permanentă aferentă tipului de scrutin pentru care acesta nu a optat.  
Autoritatea Electorală Permanentă a primit 3 petiții în cadrul cărora alegătorii apreciau că 

acțiunea de comunicare de către operatorul de calculator, cu voce tare, către președintele biroului 

electoral, a opțiunii alegătorului de a vota numai pentru unul dintre scrutine reprezintă o încălcare a 

secretului votului. 

Totodată, a fost sesizată cu privire la faptul că unui alegător i s-au înmânat toate cele trei 

buletine de vot, deși acesta optase să voteze doar la unul dintre scrutine, spunându-i-se că este 

obligatoriu să voteze la ambele consultări electorale. 

Au existat unele cazuri în care operatorii de calculator, din eroare, au apăsat butonul 

VALIDEAZĂ în cazul unor alegători pentru care Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la 

vot și de prevenire a votului ilegal - SIMPV afișase mesajul potrivit căruia aceștia figurau înscriși în 

listele electorale ale altei secții de votare din aceeași unitate administrativ-teritorială, caz în care, 

potrivit legii, trebuia ca aceștia să fie îndrumați să își exercite dreptul de vot la cea de-a doua secție 

de votare. Această eroare a generat următoarele efecte: 

− alegătorul a fost lăsat să voteze în secția de votare în care i s-a validat CNP-ul în SIMPV, fiind 

înscris în listele electorale suplimentare, deși legea nu oferă această posibilitate. Această situație 

nu influențează rezultatul alegerilor, nefiind vorba de un caz de vot multiplu, 

− alegătorul nu a fost lăsat să voteze în secția de votare în care i s-a validat CNP-ul în SIMPV, 

fiind îndrumat să își exercite dreptul de vot în secția de votare în a cărei listă permanentă figura. 

În acest caz, dacă alegătorul se prezenta în secția de votare în a cărei listă permanentă figura, 
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SIMPV semnala faptul că alegătorul și-a exercitat deja dreptul de vot, în baza validării operate 

în sistem în prima secție de votare la care s-a prezentat. 

În consecință, alegătorii aflați în situația mai sus menționată, care nu și-au exercitat dreptul de 

vot la prima secție de votare, ci doar la a doua secție de votare, cea în a cărei listă electorală 

permanentă figurau, au fost semnalați de către SIMPV ca alegători care au votat multiplu.  

Această situație poate fi regăsită între semnalările referitoare la posibile situații de vot multiplu 

primite de Ministerul Afacerilor Interne prin intermediul SIMPV. Astfel, în cadrul comunicatului 

Ministerului Afacerilor Interne 95 din data de 10.06.2019, se precizează următoarele:  

„În ziua votului, o anumită particularitate s-a sesizat în legătură cu semnalările primite la 

Ministerul Afacerilor Interne din Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de 

prevenire a votului ilegal. Astfel, în primele 5 ore de la începerea procesului de votare, au fost 

înregistrate peste 570 de semnalări referitoare la posibile situații de vot multiplu. Conform 

prevederilor legale, aceste semnalări ajung la instituția noastră, întrucât ele apar ca posibile fapte 

penale.  

În urma verificărilor punctuale, la fața locului, un număr semnificativ din aceste semnalări nu 

s-au confirmat, restul fiind în cercetare, sens în care se evidențiază posibile erori în operarea 

tabletelor din secțiile de votare de către operatorii acestora.  

Tipul acesta de situații s-au multiplicat pe parcursul zilei de votare, ajungându-se ca la finalul 

votului să fie înregistrate 9.282 de semnalări privind posibile cazuri de vot multiplu, iar din cele peste 

2.600 de cazuri verificate, au fost infirmate deja peste 1.600.  

Toate sesizările primite au fost date Poliției și sunt încă în proces de verificare.”    

Ministerul Afacerilor Interne a formulat în comunicatul mai sus menționat următoarele 

precizări:  

„În ceea ce privește ziua alegerilor, la încheierea procesului de votare erau sesizate 406 

incidente electorale, cu 14,16% mai puține față de ziua alegerilor parlamentare din anul 2016 (-67). 

Dintre acestea, 86 au vizat infracțiuni, cu 17,3% mai puține, pentru care sunt cercetate 37 persoane. 

Totodată, au fost aplicate 46 sancțiuni contravenționale, din care 15 amenzi cu o valoare de 7.600 

lei, față de 64 sancțiuni contravenționale, din care 29 amenzi cu o valoare de 26.100 lei.” 

 

 Votarea cu urna specială 

Birourile electorale ale secțiilor de votare din țară au asigurat, între orele 1800 și 2000 ale zilei 

de 25.05.2019, prezența la sediul secției de votare, pentru a primi cererile de votare prin intermediul 

urnei speciale. Au putut formula cereri de votare prin intermediul urnei speciale la alegerile pentru 

Parlamentul European atât alegătorii români cât și alegătorii comunitari înscriși în copiile de pe listele 

electorale speciale.  

 Potrivit prevederilor Legii nr. 33/2007, republicată și ale Deciziei Biroului Electoral Central 

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, au 

putut vota prin intermediul urnei speciale următoarele categorii de alegători: 

1. alegătorul cu drept de vot care nu se poate deplasa la sediul secției de votare din cauză de boală 

sau invaliditate putea formula o cerere scrisă însoțită de copii ale unor acte medicale sau alte 

acte oficiale din care să rezulte starea de sănătate ori de invaliditate, care putea fi depusă de 

 
95  Comunicatul MAI „Informare alegeri 26 mai 2019” din 10.06.2019 poate fi consultat la adresa: 

http://www.comunicare.mai.gov.ro/stiri.php?subaction=showfull&id=1560182158&archive=&start_from=&ucat=9&.  

http://www.comunicare.mai.gov.ro/stiri.php?subaction=showfull&id=1560182158&archive=&start_from=&ucat=9&
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orice persoană până cel mai târziu în preziua votării, la biroul electoral al celei mai apropiate 

secții de votare; 

2. alegătorii reținuți, deținuți în baza unui mandat de arestare preventivă sau care execută o 

pedeapsă privativă de libertate, dar cărora nu li s-a interzis exercitarea drepturilor electorale 

puteau depune cereri scrise la directorii penitenciarelor sau ai locurilor de deținere, care  

asigurau depunerea cererilor mai sus menționate la biroul electoral al secției de votare în a cărei 

rază teritorială se afla penitenciarul sau locul de deținere respectiv; 

3. alegătorii internați la data scrutinului într-o unitate sanitară publică sau privată, cămin pentru 

persoane vârstnice ori alte asemenea așezăminte sociale publice sau private puteau solicita 

exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, biroului electoral al celei mai 

apropiate secții de votare; 

4. alegătorii aflați în arest la domiciliu puteau să formuleze o cerere, însoțită de o copie a hotărârii 

judecătorești sau a dispozitivului acesteia în baza căreia s-a dispus măsura arestului la 

domiciliu, către biroul electoral al secției de votare în a cărei rază teritorială se află imobilul 

unde execută măsura. Cererea putea fi depusă de orice persoană.  

 Aceleași reguli au fost aplicabile și pentru cetățenii români care doreau să își exercite dreptul 

de vot prin intermediul urnei speciale la referendumul național. 

 Exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale a generat unele probleme în cazul 

alegătorilor internați în spitale. Conform procedurii stabilite prin Decizia Biroului Electoral Central 

nr. 56D/REP/02.05.2019, alegătorii internați în spitale puteau solicita să voteze prin urna specială, 

cererile fiind depuse la cea mai apropiată secție de votare. Dacă mai mult de 200 de persoane internate 

solicitau urna specială, atunci cererile se depuneau la mai multe secții de votare stabilite prin decizie 

a biroului electoral județean/al sectorului municipiului București.  

 În practică, în unele cazuri, s-a constatat că numărul de 200 de persoane stabilit a depășit 

capacitatea de procesare a biroului electoral al unei secții de votare în condițiile în care, potrivit 

procedurii, după ce echipa care s-a deplasat cu urna specială la spital revenea la sediul secției de 

votare, operatorul de calculator trebuia să înregistreze definitiv în SIMPV codurile numerice 

personale ale alegătorilor care au votat pe baza semnăturilor existente în extrasul din lista electorală 

suplimentară. Întrucât această activitate ar fi blocat pentru o perioadă procesul de votare, unii 

președinți ai birourilor electorale au decis să efectueze aceste operațiuni după încheierea votării. 

 

 

9.3. VOTAREA ÎN STRĂINĂTATE 

 

 Votarea în străinătate s-a desfășurat potrivit regulilor mai sus menționate, cu următoarele 

excepții:  

− toți alegătorii care au votat la secțiile organizate de statul român în străinătate au fost înscriși 

de către membrii birourilor electorale ale respectivelor secții de votare în listele electorale 

suplimentare, în ziua votării, 

− conform legii, în străinătate nu se exercită dreptul de vot prin intermediul urnei speciale. 

 Numărul alegătorilor care s-au prezentat la vot la secțiile de votare organizate în afara țării a 

depășit cifrele înregistrate în străinătate la procesele electorale anterioare: potrivit Procesului-verbal 

privind centralizarea voturilor din străinătate la alegerile pentru Parlamentul European 26 mai 

2019, întocmit de Biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, 384.943 de alegători au 

votat la secţiile de votare organizate de statul român în afara țării. Comparativ, la alegerile 
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parlamentare din anul 2016 au votat în străinătate 110.606 alegători (dintre care 4591 prin 

corespondență)96, la alegerile prezidențiale din anul 2014, au votat 161.262 de alegători97, iar la 

alegerile europarlamentare din anul 2014, numai 30.248 de alegători98. 

 În mai multe state s-au creat lungi cozi de așteptare în fața sediilor secțiilor de votare, alegătorii 

fiind nevoiți să aștepte, în unele cazuri, mai multe ore, pentru a putea să își exercite dreptul de vot. 

La ora încheierii programului de votare (ora 21,00, ora locală), numeroși alegători așteptau încă în 

fața secțiilor de votare să își exercite dreptul de vot. 

 Aceste blocaje în desfășurarea procesului de votare, semnalate de presă, de alegători și de 

reprezentanții ambasadelor și consulatelor României, au fost amplificate de o serie de factori, între 

care menționăm: 

− lipsa obligației legale a cetățenilor care doresc să voteze în străinătate de a se preînregistra, nu 

permite o estimare corectă a numărului de alegători care urmează să se prezinte la vot; 

− desfășurarea concomitentă a celor două tipuri de consultări electorale a mărit timpii necesari 

exercitării efective a dreptului de vot;  

− procedura înscrierii, de mână, de către membrii biroului electoral al secției de votare, a datelor 

alegătorilor în una sau ambele listele electorale speciale, după caz, a majorat, de asemenea, 

acest interval; 

− unele dintre birourile electorale din străinătate nu au funcționat cu numărul maxim de membrii 

prevăzut de lege.   

 Autoritatea Electorală Permanentă a întocmit o situație sintetică, pe baza informațiilor 

transmise de ambasadorii/consulii României, care au sesizat următoarele dificultăți în desfășurarea 

procesului electoral în străinătate99:  

Ambasada/ 

Consulatul 

Aspecte sesizate 

 
96  A se vedea Procesul-verbal cuprinzând totalizarea voturilor exprimate pentru Senat, la adresa 

http://parlamentare2016.bec.ro/wp-content/uploads/2016/12/7/42_anexa_ANEXA12%20MAE_134769.pdf. 
97  A se vedea Statistică străinătate pe țări, pe site-ul Biroului Electoral Central, secțiunea Rezultate, la adresa 

http://bec2014.roaep.ro/rezultate-finale-2-noiembrie-2014/index.html.  
98 A se vedea Statistică străinătate pe țări, pe site-ul Biroului Electoral Central, secțiunea Rezultate/Rezultate finale, la 

adresa http://www.roaep.ro/bec_europ2014/index2001.html.  
99 În cadrul adreselor menționate ambasadorii/consulii României au transmise și o serie de propuneri de îmbunătățire a 

legislației electorale, menite să preîntâmpine apariția unor situații similare la viitoarele procese electorale, respectiv: 

- Reglementarea unor noi modalități de exercitare a dreptului de vot, anume votul prin corespondență și votul 

electronic; 

- Menținerea posibilității de a vota la secțiile de votare organizate în cadrul ambasadelor, doar în situația 

înregistrării prealabile a alegătorului; 

- Introducerea obligativității înscrierii din timp la secțiile consulare, pe liste electorale, a cetățenilor români 

rezidenți în străinătate, astfel încât misiunile să dispună de o evaluare a numărului alegătorilor; 

- Introducerea în legislație a posibilității prelungirii programului de votare, la solicitarea motivată a președintelui 

secției de votare;  

- Semnarea electronică după verificarea în sistemul SIMPV, eliminându-se semnăturile olografe și transcrierea de 

mână a datelor personale de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare;  

- Suplimentarea numărului de membri ai birourilor electorale ale secțiilor de votare și a numărului de ștampile pe 

fiecare secție de votare; 

- Creșterea numărului de cabine de vot utilizate în cadrul unei secții de votare; 

- Modificarea legislației electorale astfel încât, dacă se decide organizarea a două scrutine în același timp, acestea 

să se desfășoare pe parcursul a două zile; 

- Degrevarea misiunilor diplomatice ale României, acestea urmând a acorda sprijin strict pe dimensiunea logistico-

administrativă în etapa pre-electorală.  

http://parlamentare2016.bec.ro/wp-content/uploads/2016/12/7/42_anexa_ANEXA12%20MAE_134769.pdf
http://bec2014.roaep.ro/rezultate-finale-2-noiembrie-2014/index.html
http://www.roaep.ro/bec_europ2014/index2001.html
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Ambasada 

României la 

Berlin 

- a solicitat prelungirea programului de vot până la orele 23, dat fiind numărul foarte mare de 

alegători care s-au prezentat la secţiile de votare (în jurul orelor 20 au intrat în clădirea 

misiunii diplomatice cca. 150-200 de persoane), 

- la Berlin s-a votat pașnic, 

- la Hamburg a fost o atmosferă tensionată. 

Ambasada 

României la 

Praga 

 

- s-a confruntat cu refuzul Ministerului de Externe ceh de a permite organizarea unei secții 

de votare la Brno, pe lângă cea de la Praga, care a motivat că secțiile de votare din străinătate 

trebuie organizate doar în sediul misiunilor diplomatice. Secția de votare de la Brno a fost 

totuși organizată cu sprijinul comunității românești din Republica Cehă, 

- încă de la ora 7.00 s-au creat cozi de așteptare în fața secției de votare organizate în 

ambasada din Praga, care s-au menținut pe parcursul întregii zile, 

- procesul de votare a fost îngreunat prin utilizarea tabletelor, și înscrierea datelor alegătorilor 

în una sau în cele două liste electorale suplimentare, după caz, 

- s-a solicitat la BEC și MAE prelungirea programului de votare, 

- s-a solicitat completarea biroului electoral al secției de votare cu 1-2 persoane, în condițiile 

în care unul dintre membrii desemnați nu s-a prezentat la sediul secției, dar nu s-a primit 

răspuns la această solicitare,  

- la ora 21.30 a fost întrerupt sistemul de comunicare pe tabletă și sistemul SMPV și cca. 40 

persoane nu și-au mai exercitat dreptul de vot. 

- la secția de votare din Brno procesul electoral a decurs fără incidente. 

Consulatul 

General al 

României la 

Torino, Italia

  

 

- încă de la ora 6.00 s-au format cozi de așteptare în fața celor 3 secții de votare organizate 

în sediul misiunii din Torino, care au persistat pe parcursul zilei, 

- s-a semnalat Biroului electoral nr. 48, BEC și MAE numărul în creștere al alegătorilor care 

așteptau la cozi să voteze, inclusiv în alte orașe (Moncalieri, Chieri, Genova), solicitându-

se prelungirea programului de votare și a  programului de funcționare a aplicației SIMPV, 

- s-a creat tensiune în rândul alegătorilor, 

- au fost prezente forțe de menținere a ordinii publice la secțiile din Torino, Chieri și Genova, 

- membrii birourilor electorale au depus un efort continuu îndelungat pe parcursul zilei 

votării și în ziua următoare, până la predarea materialelor din secțiile de votare, 

- înlocuirea reprezentanților partidelor politice în birourile electorale ale secțiilor de votare 

a necesitat instruirea ad-hoc a acestora de către președinții birourilor și a îngreunat 

desfășurarea procesului de votare, 

- niciunul dintre președinții secțiilor de votare nu au putut face verificări la numărul de 

telefon unic asupra identității persoanelor în cazul erorilor afișate de tabletă la scanarea 

actului de identitate sau introducerea manuală a CNP-ului, 

- tabletele nu au identificat cetățenii români cu carte de identitate românească expirată. 

Ambasada 

României în 

Irlanda 

 

- la secțiile de votare din Cork, Limerick și Galway, procesul de votare a decurs în condiții 

normale, toți alegătorii putând să-și exercite dreptul de vot, 

- la cele două secții de votare din Dublin s-au creat încă de la primele ore cozi de așteptare. 

În aceste condiții, s-a solicitat BEC și MAE prelungirea programului de votare, 

- membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare din Dublin au fost bruscați verbal  de 

către alegători, 

- la secția de votare nr. 134 Dublin au fost trimise forțe de ordine, traficul rutier a fost deviat, 

- la secția de votare nr. 135 Dublin au fost trimise forțe speciale de ordine, 

- procedura greoaie de exercitare a dreptului de vot a contribuit la sporirea blocajelor create. 

Ambasada 

României la 

Haga 

 

- la toate cele 4 secții de votare s-a creat aglomerație, 

- mai mulți cetățeni români au forțat intrarea în ambasadă, 

 - poliția olandeză a fost prezentă pe tot parcursul zilei votării,  

-  forțele speciale (și nu poliția) au intervenit pentru păstrarea ordinii publice, 

- s-a solicitat MAE prelungirea programului de votare, 
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- s-a solicitat completarea numărului de membri ai birourilor electorale ale secțiilor de votare 

din Eindhoven și Amsterdam-Diemen cu voluntari, solicitare care a fost respinsă întrucât 

persoanele vizate erau membri ai unui competitor electoral, 

- în toate secțiile de votare membrii birourilor electorale au fost agresați verbal  de către unii 

dintre alegători. 

Consulatul 

României la 

Almeria 

 

- s-a solicitat MAE prelungirea programului de votare la ora locală 16.35, 

- la secțiile de votare din Almeria și Roquetas de Mar alegătorii au forțat intrarea în secțiile 

de votare, după ora 21.00. Membrii birourilor electorale din aceste secții de votare au fost 

agresați verbal  de către unii dintre alegători, 

- procedura greoaie de exercitare a dreptului de vot, 

- unii dintre reprezentanții partidelor politice s-au familiarizat greu cu procesul de votare, 

- poliția spaniolă a supravegheat procesul de votare, 

- mulți alegători nu și-au putut exercita dreptul de vot. 

Consulatul 

României la 

Lyon 

 

- la secția de votare nr. 84 Lyon au votat toți alegătorii care s-au prezentat la urne, fără 

incidente, 

- s-a solicitat MAE prelungirea programului de votare, 

- procedura de votare specifică desfășurării concomitente a celor două tipuri de scrutine a 

încetinit mult procesul și a necesitat depunerea unui efort foarte mare de către membrii 

biroului electoral al secției de votare.  

Reprezentanța 

Permanentă a 

României la 

Bruxelles 

 

- completarea de mână a celor două liste electorale suplimentare a majorat timpul destinat 

fiecărui alegător, 

- utilizarea celor două tipuri de buletine de vot a dublat timpii de staționare în cabine și în 

fața urnelor, 

- s-a solicitat BEC prelungirea programului de votare, 

- poliția belgiană a supravegheat desfășurarea alegerilor, însă nu au fost înregistrate  

incidente. 

Ambasada 

României în 

Republica 

Austria 

 

-  s-au format cozi de așteptare și mulți alegători nu și-au putut exercita dreptul de vot, 

- s-a solicitat Biroului electoral nr. 48 prelungirea programului de votare, 

- procedura de votare a fost mult mai greoaie decât cea utilizată la scrutinele anterioare și a 

dublat timpul necesar exercitării dreptului de vot, 

- se apreciază că o secție de votare poate prelucra în medie 1000 de alegători în programul 

legal prevăzut pentru desfășurarea votării, 

- efortul depus de membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare a fost covârșitor, 

- la secțiile organizate în Viena – Ambasadă și Institutul Cultural Român, Graz, Linz, 

Salzburg a fost necesară intervenția poliției austriece.  

Ambasada 

României în 

Republica 

Portugheză 

- s-au format cozi de așteptare încă de la orele 7.00 la secțiile de votare nr. 288 Lisabona și 

292 Loule, 

- s-a solicitat BEC prelungirea programului de votare, 

- nu s-au înregistrat incidente deosebite, însă membrii birourilor electorale ale secțiilor de 

votare au lucrat într-o stare de tensiune generată de limbajul agresiv al alegătorilor, 

- procedura de votare a majorat timpul necesar exercitării dreptului de vot, 

Ambasada 

României în 

Polonia 

 

- nu au fost întâmpinate probleme în cele trei secții de votare organizate la Varșovia, 

Cracovia și Wroclaw, 

- reprezentantul unui partid politic în biroul electoral al secției din Varșovia  nu s-a prezentat 

la sediul secției de votare și nu a putut fi contactat. 

 În cursul zilei votării, Ministerul Afacerilor Externe și unele reprezentanțe diplomatice 

direct sau prin intermediul Ministerului de Externe, au solicitat Biroului Electoral Central 

prelungirea programului de votare, solicitări care au fost respinse de BEC. 

 Prezentăm mai jos o situație sintetică a acestora: 
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Nr. crt. Ambasada/ Consulat/MAE Nr. înregistrare BEC 

1. Buenos Aires Secția Consulară 995/C/BEC/PE/2019 din 26.05.2019 

2. Torino Consulat General 1004/C/BEC/PE/2019 din 26.05.2019 

3. MAE 1011/C/BEC/PE/2019 din 26.05.2019 

4.  

MAE 

1012/C/BEC/PE/2019 din 26.05.2019 

5.  

MAE 

1013/C/BEC/PE/2019 din 26.05.2019 

6. MAE 1014/C/BEC/PE/2019 din 26.05.2019 

7. MAE 1015/C/BEC/PE/2019 din 26.05.2019 

8. MAE 1016/C/BEC/PE/2019 din 26.05.2019 

9. MAE 1023/C/BEC/PE/2019 din 26.05.2019 

10. MAE 1046C/BEC/PE/2019 din 26.05.2019 

11. Sevilla Consulat General 1048/C/BEC/PE/2019 din 26.05.2019 

12. MAE 1050/C/BEC/PE/2019 din 26.05.2019 

13. MAE 1076/C/BEC/PE/2019 din 26.05.2019 

14. MAE 1082/C/BEC/PE/2019 din 26.05.2019 

15. MAE 1083/C/BEC/PE/2019 din 26.05.2019 

16. MAE 1101/C/BEC/PE/2019 din 26.05.2019 

17. Ciudad Real Consulat General 1103/C/BEC/PE/2019 din 26.05.2019 

18. MAE 1106/C/BEC/PE/2019 din 26.05.2019 

19. MAE 1107/C/BEC/PE/2019 din 26.05.2019 

20. MAE 1109/C/BEC/PE/2019 din 26.05.2019 

21. MAE 1130/C/BEC/PE/2019 din 26.05.2019 

22. Ambasada Viena 1147/C/BEC/PE/2019 din 26.05.2019 

23. MAE 1151/C/BEC/PE/2019 din 26.05.2019 

 

 Totodată, la Biroul Electoral Central au fost înregistrate 122 de solicitări ale cetățenilor 

români care vizau prelungirea programului de votare în străinătate pentru secțiile de votare 

din Zurich, Ulm și Offenbach (Germania), Roma (Secțiile 144, 147, 148), Pescara (Secția 148), 

Perugia, Olbia (Secția 151), Terni (Secția 154), Stuttgart (Secțiile 102,103), Trieste,Veneția, 

Pordenone, Verona, Vicenza, Valeggio sul Mincio, Udine, Treviso, Padova, Bologna, Torino, 

Moncalieri, Chieri, Genova, Amsterdam (Secția 279), Diemen (Secția 279), Londra (Secțiile 

299,301), Doncaster (Secția 314), Motril – Spania, Peniscola, Barcelona, Logrono, Dublin (Secția 

134), Madrid (Secția 343), Zaragoza (Secția 336), Colchester (Secția 306), Sevilla, Gandia, Spania 

(Secția 384), Lleida, Spania (Secția 338), Gijon, Spania (Secția 375), Valencia, Malaga, Castellon de 

la Plana, Spania, Alcala de Henares, Lepe, Huelva, Almendralejo, Copenhaga, Albacete, Coslada, 

Cuenca, Murcia, Ciudad Real, Tarancon, Tomelloso, Guadalajara, Palos de la Frontera, Fuenlabrada, 

Bruxelles, Roquetas de Mar, Almeria, Basel, Mostoles, Doncaster, Viena. 

 

 

9.4. MONITORIZAREA PROCESULUI DE NUMĂRARE A VOTURILOR 

 

După ora 2100 cu ajutorul tabletei puse la dispoziție de STS, operatorul din fiecare secție de 

votare a înregistrat video procesul de numărare a voturilor. După finalizarea acestei operațiuni, prin 

intermediul aplicației ADV se putea completa procesul-verbal al secției de votare și verifica cheile 

de control ale acestui proces.  

După completarea procesului-verbal și închiderea secției de votare, acesta a fost transmis pentru 

a fi centralizat. Astfel, la ora 0000 au fost publicate pe site-ul BEC rezultatele provizorii ale alegerilor 
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europarlamentare și ale referendumului național, obținute din centralizarea datelor transmise de către 

operatorii de calculator din secțiile de votare, prin intermediul tabletelor. 

 

 

9.5. CENTRALIZAREA REZULTATELOR ALEGERILOR 

 

  Biroul Electoral Central a adoptat Decizia nr. 16D/29.03.2019 privind organizarea activității de 

verificare şi centralizare a proceselor-verbale utilizate pentru alegerea membrilor din România în 

Parlamentul European din data de 26 mai 2019 și Decizia nr. 73D/14.05.2019 privind unele măsuri 

pentru organizarea activității de consemnare și centralizare a rezultatelor votării. 

După transmiterea proceselor-verbale din secția de votare și scanarea acestora la nivelul 

biroului electoral judeţean, datele au fost transmise în aplicația de centralizare.  

Toate procesele-verbale au putut fi vizualizate în timp real pe site-ul https://prezenta.bec.ro/. 

 

 

Datele finale rezultate din aplicația de centralizare au fost utilizate în aplicația de repartizare a 

mandatelor. 

 

  

https://prezenta.bec.ro/
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10.   REZULTATUL ALEGERILOR PENTRU PARLAMENTUL  

     EUROPEAN 

 
10.1. PREZENȚA LA VOT  

 

 În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4) din Decizia BEC nr.16D/29.03.2019 privind 

organizarea activității de verificare şi centralizare a proceselor-verbale utilizate pentru alegerea 

membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019, președinții birourilor 

electorale au comunicat informații privind participarea la vot, care s-au publicat în timp real pe site-

ul Biroului Electoral Central.  

 Astfel, în secțiunea Prezența la vot au fost afișate următoarele informații atât pentru alegerile 

europarlamentare cât și pentru referendumul național: 

- nivelul colectării datelor: numărul secţiei de votare/localitatea/judeţul/naţional; 

- numărul alegătorilor care s-au prezentat la vot, defalcat pe vârste, gen, rural şi urban; 

- numărul alegătorilor care au votat pe liste electorale permanente și copiile de pe listele 

electorale speciale; 

- numărul alegătorilor care au votat pe liste electorale suplimentare; 

- numărul alegătorilor care au votat cu urna mobilă; 

- prezența la urne. 

Datele afișate au vizat  alegătorii care au votat în țară, până la nivel de județ și localitate sau în 

străinătate, până la nivel de țară și localitate.   

 Potrivit Procesului-verbal privind centralizarea voturilor și atribuirea mandatelor la alegerile 

pentru Parlamentul European 26 mai 2019100, pentru membrii din România în Parlamentul European 

au votat 9.352.472 de alegători, dintre care: 

- 7.744.837 de alegători înscriși în listele electorale permanente,   

- 269 de alegători înscriși în copiile de pe listele electorale speciale, 

- 1.607.366 de alegători înscriși în listele electorale suplimentare.  

Dintre aceștia, potrivit Procesului-verbal privind centralizarea voturilor din străinătate la 

alegerile pentru Parlamentul European 26 mai 2019101, întocmit de Biroul electoral pentru secţiile 

de votare din străinătate, 384.943 de alegători au votat la secţiile de votare organizate de statul român 

în afara țării. 

   

 

Participarea la vot la nivelul Uniunii Europene 

Conform datelor publicate pe site-ul Parlamentului European102, rata de participare la vot la 

alegerile din mai 2019, la nivelul Uniunii, a fost de 50,62%, față de 42,61% la precedentele alegeri 

europarlamentare din anul 2014, 42,97% la cele din anul 2009 și 45,47% la cele din anul 2004.  

 

 Rata de participare, în funcție de țară, este prezentată în următorul tabel:  

 

 

 
100 Accesibil pe site-ul BEC, la adresa http://europarlamentare2019.bec.ro/rezultate/.  
101 Accesibil pe site-ul BEC, la adresa https://prezenta.bec.ro/europarlamentare26052019/abroad-pv-final.  
102 La adresa https://rezultate-alegeri.eu/rata-de-participare/.  

http://europarlamentare2019.bec.ro/rezultate/
https://prezenta.bec.ro/europarlamentare26052019/abroad-pv-final
https://rezultate-alegeri.eu/rata-de-participare/
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10.2. MEMBRII DIN ROMÂNIA ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN 

   

  Potrivit Procesului-verbal privind centralizarea voturilor și atribuirea mandatelor la alegerile 

pentru Parlamentul European 26 mai 2019, în urma alegerilor au obținut mandate în Parlamentul 

European 6 competitori electorali, respectiv: 

Nr. crt. Denumirea formațiunilor politice care au 

obținut mandate 

Nr. mandate atribuite 

1.  PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 10 

2.  PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 9 

3.  ALIANȚA 2020 USR PLUS 8 

4.  PARTIDUL RPO ROMÂNIA 2 

5.  PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 2 

6.  UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN 

ROMÂNIA 

2 

 Total  33 

   

Lista membrilor aleși în Parlamentul European poate fi consultată în Anexa nr. 9. 

 

 

10.3. CONTESTAȚII PRIVIND REZULTATUL ALEGERILOR 

 

  Biroul Electoral Central a adoptat 36 de decizii de respingere a cererilor de anulare a 

alegerilor, formulate de partidele politice sau persoane fizice, solicitări care vizau, în principal, 

neconcordanțe în procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării precum și iregularități în 

activitatea experților electorali și a operatorilor de calculator prezenți în secțiile de votare. În 

susţinerea cererilor au fost invocate diverse erori survenite în procesele-verbale de consemnare a 

rezultatelor votării întocmite în secțiile de votare, fapt considerat a fi de natură să modifice substanţial 

modul de atribuire a mandatelor. Respingerea solicitărilor de anulare a alegerilor a avut ca temei lipsa 

probelor pe care să se sprijine acestea, conform cerinţelor art. 25 alin. (3) și (5) din Legea nr. 33/2007. 

 

 

10.4.  CONFIGURAȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ÎN LEGISLATURA 2019-2024103

  

  Între 23 și 26 mai 2019, 200 de milioane de alegători au mers la urne în cele 28 de state membre 

ale Uniunii Europene pentru a alege membrii Parlamentului European pentru legislatura 2019-2024, 

prezența la vot crescând de la 42.61% în 2014, la 51% în 2019. În componența actualului for legislativ 

european intră 751 de deputați care fie sunt afiliați unuia dintre cele 7 grupuri politice104, fie sunt 

independenți.  

 
103  Informații preluate de pe pagina de internet a Parlamentului European https://www.europarl.europa.eu. și 

https://rezultate-alegeri.eu/rezultate-electorale/2019-2024/.  
104 Grupuri politice în Parlamentul European: 

1. PPE - Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) 

2. S&D - Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European 

3. CRE - Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni 

4. Renew Europe - Renew Europe group 

5. GUE/NGL - Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică 

6. Verts/ALE - Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană 

7. ID - Identity and Democracy. 

https://www.europarl.europa.eu/
https://rezultate-alegeri.eu/rezultate-electorale/2019-2024/
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  Configurația Parlamentului European în legislatura 2019-2024 este următoarea: 
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11. REZULTATUL REFERENDUMULUI NAȚIONAL  
 

11.1. PREZENȚA LA VOT 

 

 Potrivit Procesului-verbal privind rezultatele referendumului național privind interzicerea 

amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de corupție din 26 mai 2019105, pentru prima întrebare a 

referendumului național au votat 7.922.591 de alegători, iar potrivit 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 

2019106, pentru a doua întrebare, au votat 7.923.869 de alegători. 

 În străinătate, conform Procesului-verbal privind rezultatele referendumului național privind 

interzicerea amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de corupție din 26 mai 2019,  întocmit de Biroul 

electoral pentru secţiile de votare din străinătate, au votat 380.320 de alegători pentru întrebarea 1, 

iar potrivit 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, au votat 380.991 de alegători pentru 

întrebarea 2. 

 Pe site-ul Biroului Electoral Central107 au fost publicate diverse statistici centralizate privind 

participarea la vot la referendumul național.  

  

 

11.2. REZULTATUL REFERENDUMULUI – ÎNTREBAREA 1 

 

 Conform datelor finale comunicate de Biroul Electoral Central108, rezultatul Referendumului 

național privind interzicerea amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de corupție din 26 mai 2019 a fost 

următorul:  

- numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul „DA” – 6.459.383, 

- numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul „NU” – 1.059.678, 

- numărul voturilor nule – 403.530, 

- numărul voturilor contestate – 1788. 

 
105 Accesibil pe site-ul BEC, la adresa http://europarlamentare2019.bec.ro/rezultate/.  
106 Accesibil pe site-ul BEC, la adresa http://europarlamentare2019.bec.ro/rezultate/. 
107 La adresa https://prezenta.bec.ro/referendum26052019/romania-stats.  
108 A se vedea Procesul-verbal privind rezultatele referendumului national privind interzicerea amnistiei și grațierii 

pentru infracțiuni de corupție din 26 mai 2019 al Biroului Electoral Central din 03.06.2019, accesibil la adresa 

http://europarlamentare2019.bec.ro/wp-content/uploads/2019/06/BEC_R1_sgn_GS_P.pdf 

http://europarlamentare2019.bec.ro/rezultate/
http://europarlamentare2019.bec.ro/rezultate/
https://prezenta.bec.ro/referendum26052019/romania-stats
http://europarlamentare2019.bec.ro/wp-content/uploads/2019/06/BEC_R1_sgn_GS_P.pdf
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 În străinătate, conform datelor comunicate de Biroul electoral nr. 48 pentru secțiile de votare 

din străinătate109 rezultatul Referendumului național privind interzicerea amnistiei și grațierii pentru 

infracțiuni de corupție din 26 mai 2019 a fost următorul:  

- numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul „DA” - 356.648, 

- numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul „NU” – 17.826, 

- numărul voturilor nule – 5846, 

- numărul voturilor contestate – 1634. 

 
109 A se vedea Procesul-verbal privind rezultatele referendumului naţional privind interzicerea amnistiei și grațierii 

pentru infracțiuni de corupție din 26 mai 2019 al Biroului Electoral nr. 48 pentru Secțiile de Votare din Străinătate, 

accesibil la adresa https://prezenta.bec.ro/referendum26052019/abroad-pv-final 

https://prezenta.bec.ro/referendum26052019/abroad-pv-final
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11. 3. REZULTATUL REFERENDUMULUI – ÎNTREBAREA 2 

 

 Conform datelor finale comunicate de Biroul Electoral Central110, 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 a fost următorul:  

- numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul „DA” – 6.477.865, 

- numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul „NU” – 1.038.916, 

- numărul voturilor nule – 407.088, 

- numărul voturilor contestate – 1804. 

 

 

 

 

 

 
110 A se vedea Procesul-verbal privind rezultatele referendumului national 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 al Biroului 

Electoral Central din 03.06.2019, accesibil la adresa http://europarlamentare2019.bec.ro/wp-

content/uploads/2019/06/BEC_R2_sgn_GS_P.pdf 

http://europarlamentare2019.bec.ro/wp-content/uploads/2019/06/BEC_R2_sgn_GS_P.pdf
http://europarlamentare2019.bec.ro/wp-content/uploads/2019/06/BEC_R2_sgn_GS_P.pdf
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În străinătate, conform datelor comunicate de Biroul electoral nr. 48 pentru secțiile de votare 

din străinătate 111  rezultatul Referendumului național 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 a fost următorul:  

- numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul „DA” - 357.898, 

- numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul „NU” – 17.541, 

- numărul voturilor nule – 5552, 

- numărul voturilor contestate – 1632. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
111 A se vedea Procesul-verbal privind rezultatele referendumului naţional 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, accesibil la 

adresa  https://prezenta.bec.ro/referendum26052019/abroad-pv-final 

https://prezenta.bec.ro/referendum26052019/abroad-pv-final
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11.4. CONTESTAȚII PRIVIND REFERENDUMUL 

 

Curtea Constituțională a examinat cinci contestații112 formulate cu privire la organizarea şi 

desfășurarea referendumului național din data de 26 mai 2019. Contestaţiile au fost formulate de 

către domnul Petru Sebastian Bărnuțiu, de către domnul Aurel Bonciog, de Federația Națională a 

Muncii din România, de către domnul Eugeniu-Dragoș Petria, respectiv de către domnul Sorin-Iulian 

Floruț. Acestea au format obiectul dosarelor nr. 1724 I/2019, 1804 I/2019, 1811 I/2019, 1823 I/2019 

și 1849 I/2019. 

Curtea Constituționala a respins contestațiile formulate prin Hotărârea nr. 2 din 27 iunie 2019 

referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea și desfășurarea referendumului 

național din data de 26 mai 2019. 

 

 

11.5. CONFIRMAREA REZULTATULUI REFERENDUMULUI DE CĂTRE CURTEA  

         CONSTITUȚIONALĂ 

 

 În cadrul Hotărârii nr. 2 din 27 iunie 2019 referitoare la respectarea procedurii pentru 

organizarea și desfășurarea referendumului național din data de 26 mai 2019, Curtea Constituțională 

 
112 A se vedea Hotărârea Curții Constituționale  nr. 2 din 27 iunie 2019 referitoare la respectarea procedurii pentru 

organizarea și desfășurarea referendumului național din data de 26 mai 2019 și la confirmarea rezultatelor acestuia, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 803/03.10.2019, disponibilă la adresa 

http://www.ccr.ro/download/decizii_relevante/HOT-nr2.pdf 

http://www.ccr.ro/download/decizii_relevante/HOT-nr2.pdf
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a constatat că a fost respectată procedura pentru organizarea şi desfășurarea referendumului 

național din data de 26 mai 2019.  

De asemenea, Curtea a constatat că referendumul naţional din data de 26 mai 2019 este 

valabil întrucât din totalul de 18.267.997 de persoane înscrise în listele electorale permanente au 

participat la vot un număr de 7.922.591 de persoane la prima întrebare și 7.923.869 de persoane la a 

doua întrebare, adică un procent de 43,37% și, respectiv, 43,38% din numărul persoanelor înscrise pe 

listele electorale permanente. Totodată, opțiunile valabil exprimate pentru prima întrebare sunt în 

procent de 41,16%, iar pentru a doua întrebare de 41,15% din numărul persoanelor înscrise pe listele 

electorale permanente.  

Curtea a confirmat rezultatele referendumului național din data de 26 mai 2019, constatând că 

85,91% dintre voturile valabil exprimate sunt pentru răspunsul "DA" la întrebarea "Sunteţi de acord 

cu interzicerea amnistiei şi graţierii pentru infracţiuni de corupţie?", iar 86,18% pentru răspunsul 

"DA" la întrebarea "Sunteţi de acord cu interzicerea adoptării de către Guvern a ordonanţelor de 

urgenţă în domeniul infracţiunilor, pedepselor şi al organizării judiciare şi cu extinderea dreptului 

de a ataca ordonanţele direct la Curtea Constituţională?".  Prin urmare, majoritatea participanţilor 

la vot care au exprimat opțiuni valabile a ales la ambele întrebări răspunsul afirmativ. 
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12.  OBSERVAREA ALEGERILOR 
 

12.1.  ACREDITAREA OBSERVATORILOR, REPREZENTANȚILOR MASS-MEDIEI       

 STRĂINE, DELEGAȚILOR, INSTITUTELOR DE SONDARE A OPINIEI PUBLICE 

Potrivit art. 73 din Legea nr. 33/2007, la toate operațiunile electorale efectuate de birourile 

electorale ale secţiilor de votare în ziua votării au putut asista, în afara membrilor acestora, persoanele 

acreditate în condițiile legii, respectiv: 

• observatori interni, desemnați de către asociaţii sau fundaţii, care desfăşoară activităţi de 

apărare a democraţiei şi a drepturilor omului, acreditați de către birourile electorale judeţene sau 

birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz; 

• reprezentanţi ai instituţiilor mass-media româneşti, acreditați de către birourile electorale 

judeţene sau birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz; 

• observatori externi, desemnaţi de către organizații străine sau internaționale pentru observarea 

alegerilor ori invitați de către autoritățile române, acreditați de către Autoritatea Electorală 

Permanentă; 

• reprezentanți ai instituțiilor mass-media străine, acreditați de către Autoritatea Electorală 

Permanentă; 

• delegații partidelor politice, ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, ai 

alianțelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri şi nu au reprezentanți în 

birourile electorale, acreditați de către birourile electorale județene sau birourile electorale de sector, 

după caz. 

Autoritatea Electorală Permanentă a adoptat Hotărârea nr. 9/25.03.2019 privind procedura de 

eliberare a adeverințelor care atestă îndeplinirea condițiilor 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.  

Biroul Electoral Central a adoptat Decizia nr. 14D/29.03.2019 prin care a detaliat procedura de 

acreditare a observatorilor interni şi a reprezentanților interni ai mass-media la alegerile pentru 

membrii din România în Parlamentul European din anul 2019. 

În temeiul art. 73 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, Autoritatea Electorală Permanentă a emis 

adeverințe în vederea acreditării observatorilor interni, unui număr de 21 de organizații 

neguvernamentale. Lista acestora poate fi consultată în Anexa nr. 10. 

În temeiul art. 73 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, Autoritatea Electorală Permanentă a emis 

adeverințe în vederea acreditării reprezentanților interni ai mass-mediei, unui număr de 110 

instituții mass-media din România. Lista acestora poate fi consultată în Anexa nr.  11. 

Totodată, în temeiul art. 73 alin. (6) din aceeași lege, Autoritatea Electorală Permanentă a 

acreditat 140 de observatori externi şi reprezentanți externi ai mass-mediei. Lista acestora poate 

fi consultată pe site-ul Autorității Electorale Permanente113.  

Persoanele acreditate au putut asista la operațiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 

600 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării de către membrii biroului electoral al secţiei de 

votare a proceselor-verbale de constatare a rezultatelor votării în secția respectivă. Conform legii, 

acestea puteau sesiza în scris preşedintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularități.  

 
113  În secțiunea Acreditări/Alegeri europarlamentare/ Observatori externi şi a reprezentanți externi ai mass-media, la 

adresa http://www.roaep.ro/prezentare/reprezentanti-externi-mass-media/.  

http://www.roaep.ro/prezentare/reprezentanti-externi-mass-media/
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Potrivit art. 151 alin. (9) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare, 

observatorii și reprezentanții mass-mediei acreditați să observe desfășurarea votării la alegerile pentru 

membrii din România în Parlamentul European, au dreptul să observe și operațiunile specifice 

referendumului național. 

Legea nr. 33/2007 a stabilit că pot efectua sondaje de opinie la ieșirea de la urne institutele de 

sondare a opiniei publice, societățile comerciale sau organizațiile neguvernamentale care au în 

obiectul de activitate realizarea de sondaje de opinie şi care sunt acreditate de Biroul Electoral Central, 

prin decizie, în acest sens. Operatorii de sondaj au acces, în baza acreditării instituției pentru care 

lucrează, în zona de protecție de 500 de metri a secţiei de votare, fără a avea acces în interiorul 

localului secţiei de votare. 

Biroul Electoral Central a acreditat pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieșirea de la urne 

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

 

Centrul de Sociologie Urbană și Regională - CURS și  

Grupul de Studii Socio-Comportamentale AVANGARDE  

prin Decizia nr. 67D/10.05.2019 

S.C. Megatronic World Productions S.R.L.,  prin Decizia nr. 81D/17.05.2019 

Asociaţia Pro Democraţia,  prin Decizia nr. 85D/19.05.2019 

 

 

12.2. DATE PUBLICATE DE INSTITUTELE DE SONDARE A OPINIEI PUBLICE  

ȘI OBSERVATORI 

 

Centrul de Sociologie Urbană și Regională - 

CURS și Grupul de Studii Socio Comportamentale 

AVANGARDE au dat publicității rezultatele exit-poll-

ului privind alegerile europarlamentare din 26 mai 

2019114, realizat la ieșirea de la urne. Sondajul prezintă 

date segregate în funcție de gen, mediu de rezidență și 

educație, ocupație etc. Ordinea clasării formațiunilor 

politice, în funcție de opțiunile exprimate de alegător, 

potrivit sondajului, este prezentată în graficul alăturat. 

Coaliția FiecareVot a observat alegerile pentru Parlamentul European și referendumul din 26 

mai cu peste 1200 de observatori, atât în țară, cât și în secții din străinătate. Potrivit datelor furnizate 

de aceasta, Raportul de monitorizare a alegerilor europarlamentare și a referendumului din 26 

mai 2019 – FiecareVot115 acoperă informații obținute din 627 de secții la procedura de deschidere, 

2547 secții de votare pe parcursul zilei votării și 577 de secții la închiderea secţiilor şi numărarea 

voturilor. 

În cadrul raportului amintit se concluzionează că „Alegerile și referendumul s-au desfășurat 

într-un mediu competitiv și cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor. Multe dintre 

problemele identificate în timpul misiunii de observare a alegerilor au fost cauzate de modificările 

legislative pentru organizarea alegerilor și referendumului survenite cu un timp scurt înainte de ziua 

alegerilor. Considerăm că erorile şi inadvertențele apărute pe parcursul zilei alegerilor, precum și la 

 
114 Sondajul poate fi accesat la adresa https://curs.ro/ro/news/.   
115 Raportul de monitorizare a alegerilor europarlamentare și a referendumului din 26 mai 2019 – FiecareVot, accesibil la 

https://expertforum.ro/raport-observare-europarlamentare-2019/.   

https://curs.ro/ro/news/
https://expertforum.ro/raport-observare-europarlamentare-2019/
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consemnarea şi centralizarea rezultatelor indică mai degrabă slaba instruire şi neatenția celor implicați 

în procesul electoral decât tentative de fraudare a alegerilor. Cu toate acestea, existența lor creează 

premisele creșterii neîncrederii publicului în corectitudinea alegerilor. Un factor care are potențialul 

de a fi influențat rezultatul alegerilor este procedura limitativă referitoare la închiderea secției de 

votare, care a blocat efectiv accesul la vot al unui număr mare de alegători – cea mai mare parte din 

străinătate –  care se aflau în așteptare la ora 21:00. Considerăm că astfel de bariere de ordin legislativ 

și practic pot afecta competitivitatea și corectitudinea proceselor electorale.” 
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13. DISFUNCȚIONALITĂȚI ȘI NEREGULARITĂȚI  
 

 Cele două scrutine organizate concomitent în data de 26.05.2019 au ridicat o serie de probleme 

organizatorice a căror soluționare a necesitat un efort amplu și coordonat din partea tuturor 

instituțiilor statului cu atribuții specifice în materie, precum și din partea membrilor birourilor 

electorale ale secțiilor de votare. Deși Guvernul, Autoritatea Electorală Permanentă și Biroul 

Electoral Central au elaborat și adoptat un număr ridicat de acte de punere în aplicare și de aplicare 

unitară a prevederilor legii, căutând soluții eficiente pentru buna desfășurare a proceselor electorale 

amintite, au existat unele disfuncționalități. 

 O parte dintre acestea, au fost prezentate în capitolele anterioare ale prezentului Raport și de 

aceea le vom menționa succint: 

- accesul redus sau lipsa accesului în sediile unora dintre secțiile de votare, pentru persoanele cu 

dizabilități,  

- erori de operare în SIMPV, 

- numărul insuficient de secții de votare organizate în străinătate, raportat la numărul mare de 

alegători care s-au prezentat la vot, 

- majorarea timpului necesar exercitării dreptului de vot din cauza procedurii specifice care 

implica realizarea concomitentă a operațiunilor pentru două tipuri de consultări electorale 

distincte, 

- crearea unor lungi cozi de așteptare la unele dintre secțiile de votare din străinătate, 

- intervenția forțelor de poliție, pentru asigurarea ordinii publice, în anumite state,  

- imposibilitatea unora dintre alegătorii care s-au prezentat la sediile secțiilor de votare din 

străinătate de a-și exercita dreptul de vot, deși au așteptat ore întregi la coadă. 

 Prezentul capitol include informații privind alte tipuri de disfuncționalități care au fost 

comunicate Autorității Electorale Permanente de către instituții, membri ai birourilor electorale și 

alegători sau au fost constatate de către structurile teritoriale ale AEP. 

 De asemenea, conține informații referitoare la o serie de neregularități rezultate din încălcarea 

prevederilor legale de către diverși actori ai proceselor electorale.  

 Întrucât Autoritatea Electorală Permanentă a colectat date din numeroase surse, acestea vor fi 

prezentate în cele ce urmează, grupate în funcție de sursa acestora. 

 

 

13.1. DATE COMUNICATE DE MINISTERUL AFACERILOR INTERNE ȘI DE  

         INSTITUȚIILE PREFECTULUI 116                                                                  

 
Dificultăți întâmpinate în contextul desfășurării scrutinelor din 26.05.2019 

Ministerul Afacerilor Interne a semnalat o serie de neajunsuri/dificultăți întâmpinate în 

contextul desfășurării alegerilor europarlamentare și a referendumului consultativ pe tema justiției, 

după cum urmează: 

- generarea prin SIMPV a multor alerte de vot multiplu, ce au fost în mare parte infirmate, a 

implicat alocare suplimentară de timp și resursă umană; 

- lipsa conexiunii de date pentru unele dintre echipamentele SIMPV de la nivelul secțiilor de 

votare a determinat transmiterea cu întârziere a notificărilor; 

 
116 Date comunicate cu Adresele MAI nr.  99586 din 16.07.2019, înregistrată la AEP cu nr. 12615 din 19.07.2019 și nr. 

16916 din 01.08.2019, înregistrată la AEP cu nr. 15947 din 05.08.2019.  
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- amplasarea unor secții de votare în zone fără semnal GSM a îngreunat comunicarea cu 

efectivele aflate în serviciu; 

- amenajarea unor secții de votare în spații cu dotări improprii117 desfășurării procesului electoral 

(ferestre fără sticlă, podea degradată, umezeală, hornuri distruse, lipsa apei potabile); 

- existența unor cazuri punctuale de nerespectare a programului de desfășurare a activităților 

specifice de către membrii secțiilor de votare. 

 
 Situația dosarelor penale și a contravențiilor constatate 

În Sistemul Informatic de Management Integrat al Evenimentelor de Ordine Publică 

(SIMIEOP), au fost implementate de către structurile MAI un număr de 1.044 de sesizări privind 

evenimente electorale (341 în perioada campaniei electorale, 90 în preziua alegerilor și 613 în ziua 

alegerilor). 

Totodată, prin Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului 

ilegal (SIMPV), gestionat de STS, au fost efectuate 9.282 de notificări, ce au fost trimise către 

structurile de poliție competente. 

Potrivit informațiilor actualizate transmise de Inspectoratul General al Poliției Române118, la 

data de 30.08.2019 situația sancțiunilor aplicate și a dosarelor penale întocmite se prezenta astfel: 

Au fost aplicate 274 de sancțiuni contravenționale (88 de amenzi în valoare totală de 101.785 

lei şi 186 de avertismente scrise). Dintre cele menționate, 1 sancțiune contravențională a fost aplicată 

unuia dintre președinții secțiilor de votare119 de pe raza județului Prahova. 

De asemenea, au fost constituite 267 de dosare penale privind săvârșirea a 313 infracțiuni, 

dintre care:      

           

73 de dosare privind frauda la vot - fapta de a vota fără drept, cu 112 infracțiuni; 

94 de dosare privind frauda la vot - fapta de a vota de două sau mai multe ori, cu 94 de 

infracțiuni; 

25 dosare privind împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exercițiu al dreptului de a alege 

sau de a fi ales, cu 25 infracțiuni; 

19 dosare privind infracțiunea de furt, cu 19 infracțiuni; 

17 dosare privind coruperea alegătorilor, cu 17 infracțiuni; 

7 dosare privind violarea confidențialității votului, cu 7 infracțiuni; 

2 dosare privind loviri sau alte violențe, cu 2 infracțiuni; 

5 dosare privind distrugerea, cu 5 infracțiuni; 

3 dosare privind frauda la vot - fapta de a vota prin introducerea în urnă a mai multor buletine 

de vot, cu 3 infracțiuni;    

4 dosare privind falsificarea înscrisurilor de la birourile electorale, cu 4 infracțiuni; 

1 dosar privind nerespectarea regimului urnei de vot – deschiderea urnelor înainte de ora 

stabilită pentru încheierea votării, cu 1 infracțiune; 

2 dosare privind nerespectarea regimului urnei de vot - încredințarea urnei speciale altor 

persoane ori transportarea acesteia de către alte persoane sau în alte condiții, cu 2 infracțiuni; 

 
117 Aspecte remediate parțial în urma relaționării cu autoritățile locale. 
118  Adresa IGPR nr.755400/CO/11.09.2019, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 15808 din 

13.09.2019. 
119 Avertismentul pentru alertarea fără drept organelor de poliție  a fost aplicat președintelui secției de votare nr. 374 din 

com. Ciorani, jud. Prahova. 
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2 dosare privind frauda la vot - utilizarea unei cărţi de alegător sau a unui act de identitate nul 

ori fals sau a unui buletin de vot fals, cu 2 infracțiuni; 

1 dosar privind abuzul in serviciu, cu 1 infracțiune; 

1 dosar privind accesul ilegal la un sistem informatic, cu 1 infracțiune; 

3 dosare privind sustragerea sau distrugerea de înscrisuri, cu 3 infracțiuni; 

3 dosare privind amenințarea, cu 3 infracțiuni; 

1 dosar privind ruperea de sigilii, cu 2 infracțiuni; 

1 dosar privind falsul intelectual, cu 1 infracțiune; 

1 dosar privind neglijența în serviciu, cu 6 infracțiuni; 

1 dosar privind falsul în înscrisuri sub semnătură privată, cu 1 infracțiune; 

1 dosar referitor la falsul privind identitatea, cu 2 infracțiuni. 

 

În adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 99586 din 16.07.2019 se precizează faptul că 

„măsurile de adaptare a dispozitivului de siguranță publică, dispuse în concordanță cu situația 

operativă, au avut un rol semnificativ atât în prevenirea comiterii de fapte antisociale cu grad de 

pericol social mai ridicat, cât și în identificarea autorilor într-un timp cât mai scurt. Intervențiile 

forțelor de ordine s-au efectuat cu celeritate și s-au caracterizat prin profesionalism și eficiență, fără 

a afecta modul de desfășurare a procesului electoral”.   

Totodată, Ministerul Afacerilor Interne a transmis 120  Autorității Electorale Permanente o 

Sinteză a dificultăților întâmpinate de instituțiile prefectului în organizarea și desfășurarea 

procesului electoral vizând alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019 

și Referendumul național din 26 mai 2019 precum și propuneri de modificare/actualizare a unor acte 

normative incidente domeniului în cauză pe care o redăm mai jos, astfel cum ne-a fost comunicată: 

 

Dificultăți 

întâmpinate 

Prevederea legală actuală Propunerea de modificare Județe 

Insuficienta 

reglementare a 

acordării drepturilor 

bănești în favoarea 

operatorilor de 

calculator care, 

conform pontajului 

comunicat de către 

Autoritatea Electorală 

Permanentă, nu au 

fost arondați la o 

secție de votare (aşa-

numiţii operatori de 

rezervă) . 

Art.16, alin. (4) din 

Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.6/2019 

 

 

 

 Covasna  

Termenul reglementat  

de actualizarea 

delimitării secţiilor de 

votare din ţară şi a 

stabilirii sediilor 

acestora 

Art. 3 alin. (2), art. 6 alin. 

(2) și art. 8 alin. (2) și (5) 

din Hotărârea A.E.P. nr. 

19/2017 pentru aprobarea 

Metodologiei de avizare a 

actualizării delimitării 

secţiilor de votare din ţară 

 Buzău 

 
120 Adresa MAI nr. 16916 din 01.08.2019, înregistrată la AEP cu nr. 15947 din 05.08.2019. 
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şi a stabilirii sediilor 

acestora, 

 care se suprapune 

termenului stabilit de 

prevederile  

Art. 34 alin. (1) din Legea 

nr. 33/2007 privind 

organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor pentru 

Parlamentul European,  

coroborate cu cele ale  

Art. 20 alin. (5) din Legea 

nr. 208/2015 privind 

alegerea Senatului şi a 

Camerei Deputaţilor, 

precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Electorale 

Permanente și de 

prevederile art. 1 alin. (1) 

din Hotărârea A.E.P. nr. 

16/2016 privind condiţiile 

de aducere la cunoştinţă 

publică a delimitării şi a 

numerotării secţiilor de 

votare din ţară, precum şi a 

sediilor acestora. 

Timbrele autocolante 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  

Se propune eliminarea 

timbrelor autocolante 

aplicabile pe buletinele și 

cărțile de identitate. 

Argumentul constă în faptul că  

prețul pentru confecționarea 

acestora reprezintă o cheltuială 

semnificativă în bugetul alocat 

proceselor electorale. Astfel, se 

consideră că odată cu  utilizarea 

Sistemului informatic de 

monitorizare a prezenței la vot 

si de prevenire a votului ilegal 

(SIMPV), aceste timbre au 

devenit caduce.  

Dacă totuși se apreciază că 

aceste timbre autocolante sunt 

necesare desfășurării 

proceselor electorale, se 

propune modificarea 

prevederilor  cuprinse în art.2, 

alin.(5) din  H.G. nr. 102/2019 

conform căruia "După 

încheierea votării, preşedinţii 

birourilor electorale ale 

secţiilor de votare predau 

primarilor timbrele autocolante 

neutilizate." Astfel, timbrele 

Tulcea 
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autocolante trebuie predate 

prefecților deoarece  în cazul  

desfășurării unor procese 

electorale ce se desfășoară în 2 

tururi de scrutin,  președinții 

birourilor electorale  județene 

cu sprijinul prefecților predau 

către președinții birourilor 

electorale ale secțiilor de votare 

materialele necesare votării, 

primarul neavând vreo atribuție 

legală de predare a materialelor 

necesare votării. 

Preluarea buletinelor 

de vot şi a celorlalte 

materiale necesare 

votării  

Art. 44 alin. (3) din Legea 

nr. 33/2007 

privind organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor 

pentru Parlamentul 

European, republicată, cu 

modificările ulterioare 

Pentru eficientizarea acţiunii de 

preluare a buletinelor de vot, a 

ştampilelor cu menţiunea 

„VOTAT”, timbrelor 

autocolante, broşuri, etc. se 

propune preluarea acestora de 

către reprezentantul prefectului 

de la un singur punct de 

distribuţie şi anume de la RA 

Monitorul Oficial. 

De asemenea, în vederea 

reducerii timpilor de aşteptare 

pentru preluarea acestor 

materiale, se propune ca 

programul de distribuţie să fie 

adecvat în funcţie de prezenţa 

delegatului la punctul de 

distribuţie. 

 

Adoptarea unor acte normative 

care să reglementeze, în mod 

unitar, alegerile pentru membrii 

din Romania în Parlamentul 

European în sensul punerii de 

acord a respectivelor prevederi 

legale cu modificările 

legislative ulterioare adoptării 

Legii nr.33/2007, cu referire 

directă la prevederile la art.44 

alin. (3) din legea mai sus 

menționată, în ceea ce privește 

stabilirea preluării de către 

prefecți, a copiilor de pe listele 

electorale și a formularelor 

listelor electorale suplimentare, 

în condițiile în care respectivele 

documente sunt generate din 

Registrul electoral de către 

persoane anume desemnate de 

la nivelul fiecărei unități 

administrativ-teritoriale 

Harghita, Prahova 

Încărcarea în 

Sistemul Informatic 

Art. 3 alin.(2) din 

Ordonanța de urgență a 

 Bihor, Harghita 
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de Centralizare a 

proceselor verbale şi 

a fotografiilor 

acestora 

Guvernului nr.6/2019 

privind unele măsuri pentru 

buna organizare şi 

desfăşurare a alegerilor 

pentru membrii din 

România în Parlamentul 

European din anul 2019, cu 

modificările și completările 

ulterioare 

Modificarea la nivelul 

staţiilor de lucru ale 

Direcţiilor judeţene 

de statistică, a 

majorităţii 

proceselor-verbale de 

constatare a 

rezultatelor alegerilor, 

fără să fie confirmate 

de membrii secţiilor 

de votare, rezultând, 

astfel diferenţe între 

numărul buletinelor 

de vot din urne şi 

validările pe tablete. 

Art. 3 alin.(2) din 

Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.6/2019 

privind unele măsuri pentru 

buna organizare şi 

desfăşurare a alegerilor 

pentru membrii din 

România în Parlamentul 

European din anul 2019, cu 

modificările și completările 

ulterioare 

 Bihor, Mehedinţi, 

Vaslui  

Desemnarea 

operatorilor de 

calculator ai 

birourilor electorale 

ale secţiilor de votare 

Art. 7^1 din 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, cu modificările și 

completările ulterioare 

Se apreciază că se impune ca, în 

contextul în care procentul 

prezenței la vot este în creștere, 

cel puțin la secțiile de votare 

unde numărul de alegători 

înscriși în listele electorale 

permanente depășește cifra de 

1000, să fie desemnați 2 

operatori de calculator.  

 

De asemenea, se impune 

efectuarea unor operaţiuni de 

verificare şi reactualizare a 

bazei de date a operatorilor de 

calculator de către instituţia ce  

gestionează persoanele în 

cauză. 

Alba, Harghita 

Decontarea 

cheltuielilor 

ocazionate de 

desfășurarea 

alegerilor 

europarlamentare şi a 

referendumului 

naţional 

Hotărârea Guvernului nr. 

278/2019 

privind organizarea şi 

desfăşurarea 

referendumului naţional 

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 desfăşurarea 

alegerilor pentru membrii 

din România în 

Se apreciază că este necesară o 

mai bună detaliere/explicitare a 

categoriilor de cheltuieli care 

intră în atribuţiile fiecărei 

instituţi implicate în 

organizarea alegerilor, în 

general şi instituţiilor 

prefectului, în special. 

 

În ceea ce privește plata 

indemnizațiilor membrilor 

secțiilor de votare și a 

operatorilor de calculator, 

trebuie precizat în actul 

normativ participarea 

Galaţi, Harghita, 

Iaşi, Vaslui,  
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Parlamentul European din 

anul 2019  

autorităților locale și momentul 

în care se va face această plată, 

astfel încât să nu existe 

discrepanțe de la un județ la 

altul. Totodată,  plata 

deconturilor privind deplasarea 

președinților și locțiitorilor 

secțiilor de votare, a 

operatorilor de calculatoare va 

trebui făcută de Autoritatea 

Electorală Permanentă 

deoarece această instituție are 

atribuții privind selecția și 

instruirea acestora. 

Realizarea pontajului 

operatorilor şi 

informaticienilor de 

către A.E.P., prin 

acelaşi circuit al 

documentelor, judeţ –

filială - centru şi 

retur, – cu avizul 

(verbal) al S.T.S. – 

fără asumarea unor 

responsabilităţi din 

partea S.T.S., şi fără a 

fi nominalizate, 

calendaristic, zilele 

lucrate. Au fost 

„pontaje” 

reprezentate prin cifre 

(de exemplu, cifra 7 – 

pentru informaticieni 

sau ziua 1, 2, 3, 4, 5 – 

pentru operatori de 

calculator. 

Art. 16 alin.(8) din 

Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.6/2019 

privind unele măsuri 

pentru buna organizare şi 

desfăşurare a alegerilor 

pentru membrii din 

România în Parlamentul 

European din anul 2019, cu 

modificările și 

completările ulterioare 

 
Bihor, Harghita, 

Ialomiţa,Mehedin

ţi, Vaslui 

Asigurea numărului 

de  informaticieni 

 

Art. 7 alin. (1) din 

Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.6/2019 

privind unele măsuri 

pentru buna organizare şi 

desfăşurare a alegerilor 

pentru membrii din 

România în Parlamentul 

European din anul 2019, cu 

modificările și 

completările ulterioare 

 

  

Conform prevederilor legale, 

autorităţile locale şi centrale au 

obligaţia să asigure 

informaticieni. La nivelul 

judetului Bihor, dintr-un 

necesar de 115 persoane, au 

fost asiguraţi 88 de 

informaticieni, din lipsă de 

personal. Instituţia Prefectului 

apreciază că sintagmele din 

legislație precum “să asigure”, 

“cu sprijinul” etc. sunt foarte 

generale, menţiune făcută şi pe 

proiectul de O.U.G. transmis 

spre consultare. De menționat 

că buget este alocat Instituției 

Prefectului, care face toate 

plățile pentru organizare şi 

pentru personalul implicat, deci 

are principală responsabilitate.  

Bihor 
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Procedura de tragere 

la sorţi computerizată 

pentru preşedinţii 

birourilor electorale 

ale secțiilor de votare 

şi locţiitorilor 

acestora, desemnarea 

şi activitatea lor 

 

 

 

 

 

Art. 15 alin.(2)  - (4) din 

Legea nr.208/2015 privind 

alegerea Senatului și a 

Camerei Deputaților, 

precum și pentru 

organizarea și funcționarea 

Autorității Electorale 

Permanente, republicată, 

cu modificările și 

completările ulterioare 

 

 

 

Art. 12 alin.(2) din 

Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.6/2019 

privind unele măsuri 

pentru buna organizare şi 

desfăşurare a alegerilor 

pentru membrii din 

România în Parlamentul 

European din anul 2019, cu 

modificările și 

completările ulterioare 

 

 

Operaţiunea de tragere la sorţi a 

fost realizată în peste o oră şi 

jumătate. Toate celelalte 

operaţiuni de înlocuire au avut 

disfuncţionalităţi în 

comunicare către Instituţia 

Prefectului. 

 

Pentru armonizarea legislaţiei 

şi eliminarea tuturor 

disfuncţionalităţilor, unele 

instituţii ale prefectului 

consideră că se impune 

modificarea tuturor actelor 

normative ce reglementează 

organizarea alegerilor şi 

referendumul în România în 

sensul celor reglementate de 

Legea nr. 208/2015, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, referitor la 

prevederile aplicabile privind 

desemnarea preşedinţilor 

birourilor electorale ale 

secţiilor de votare şi a 

locţiitorilor acestora, adică 

desemnarea acestora de către 

Autoritatea Electorală 

Permanentă, prin tragere la 

sorţi computerizată, dintre 

persoanele înscrise în corpul 

experţilor electorali. 

Argumentarea propriu-zisă 

care susţine cele de mai sus 

enunţate se referă la: 

o în cazul alegerilor 

generale parlamentare şi locale 

desemnarea preşedinţilor 

secţiilor de votare, precum şi 

eventuala înlocuire a acestora 

se realizează de către 

Autoritatea Electorală 

Permanentă, prin tragere la 

sorţi computerizată, organizată 

la nivel judeţean, în acest sens 

aplicându-se prevederile Legii 

nr. 208/2015, precum şi 

Hotărârea Autorităţii Electorale 

Permanente nr. 17/2016 pentru 

aprobarea Metodologiei 

privind tragerea computerizată 

la sorţi a preşedinţilor 

birourilor electorale ale 

secţiilor de votare din ţară şi a 

locţiitorilor acestora. 

o Cu ocazia proceselor 

electorale din data de 26 mai 

Alba, Bihor, 

Dâmboviţa, 

Galaţi, Harghita, 

Hunedoara, Iaşi,  

Sălaj, Vaslui, 

Vâlcea 
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2019, prin  O.U.G. nr. 6/2019 s-

a dispus, prin derogare de la 

prevederile art. 29 alin. (2) din 

Legea nr. 33/2007, republicată, 

cu modificările ulterioare, doar 

ca la alegerile pentru membrii 

din România în Parlamentul 

European din anul 2019, 

desemnarea preşedinţilor 

birourilor electorale ale 

secţiilor de votare din ţară şi a 

locţiitorilor acestora se face cu 

aplicarea corespunzătoare a art. 

15 alin. (2) din Legea nr. 

208/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

Este necesar a se reglementa 

riguros cerințele pe care trebuie 

să le îndeplinească persoanele 

care acced în Corpul Experților 

Electorali. Se apreciază că se 

impune a se reglementa 

inclusiv vârsta pe care trebuie 

să o aibă persoanele care 

exercită calitatea de expert 

electoral, având în vedere că, la 

această vârstă organismul nu 

mai are puterea să reziste 

stresului unui scrutin electoral - 

și ne referim aici la tot ce 

implică exercitarea funcției de 

președinte/locțiitor al 

președintelui.. Experiența 

scrutinelor electorale 

desfășurate până la această 

dată, determină Instituţia 

Prefectului să afirme că, după 

împlinirea vârstei de 

pensionare (65 ani), se impune 

să înceteze exercitarea calității 

de expert electoral. În acest 

sens, a fost prezentată 

existenţa, în corpul experților 

electorali din județul Alba, a 

unei persoane care are vârsta de 

peste 80 de ani și care, având în 

vedere că are studii juridice, a 

fost desemnată frecvent în 

funcția de președinte la secția 

de votare. Pe de altă parte, se 

apreciază că se impune 

identificarea posibilităților ca 

experții electorali să fie supuși 

unor testări atât din punct de 

vedere al cunoașterii legislației 
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electorale, cât și cu privire la 

starea de sănătate a acestora.  

 

De asemenea, se impune 

efectuarea unor operaţiuni de 

verificare şi reactualizare a 

bazei de date cu persoanele ce 

fac parte din Corpul experţilor 

electorali de către Autoritatea 

Electorală Permanentă, 

instituţie ce  gestionează corpul 

experţilor electorali. 

 

Totodată, se apreciază 

modificarea legislației 

referitoare la experții electorali, 

în sensul că Autoritatea 

Electorală Permanentă să 

organizeze sesiuni de instruire 

a persoanelor înscrise în corpul 

experților electorali, periodic,  

nu doar cu 5 zile înainte de data 

alegerilor, acestea nefiind 

suficiente. 

Existenţa unor 

paralelisme 

legislative, ex. 

dispoziții care prevăd 

că aceleași 

produse/bunuri 

materiale (urnele de 

vot, cabinele de vot 

etc) să fie 

achiziționate de 

prefect, dar și de 

primar 

Art. I, punctul I 

din  Ordonanţă de Urgenţă 

a Guvernului nr. 29/2019 

privind modificarea şi 

completarea unor acte 

normative în materie 

electorală, precum şi 

pentru unele măsuri pentru 

organizarea alegerilor 

pentru membrii din 

România în Parlamentul 

European şi a 

referendumului naţional 

din 26 mai 2019 - referitor 

la art.15 alin.(8) al Legii 

nr. 3/2000, modificată și 

completată, conform căruia 

”primarii vor asigura urne 

de vot distincte pentru 

fiecare scrutin” 

 

Art. 31 alin. (2,  teza a 

doua din Legea nr. 3/2000 

privind organizarea şi 

desfăşurarea 

referendumului, cu 

modificările şi 

completările ulterioare  

 

Având în vedere că prin 

hotărâre de guvern se aprobă 

bugetul şi cheltuielile necesare 

pentru pregătirea, organizarea 

şi desfăşurarea alegerilor, 

respectiv se stabilesc măsurile 

pentru buna organizare şi 

desfăşurare a alegerilor, este 

indicat să se precizeze clar ce 

bunuri și servicii se 

achiziționează de prefect și ce 

bunuri/servicii se 

achiziționează de primar, fără a 

mai exista reglementări care să 

lase loc la interpretări , de genul 

“se asigură de către primar cu 

sprijinul prefectului”. 

 

Municipiul 

Bucureşti 
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Art. 45 alin. (2), teza a 

doua din Legea nr. 33/2007 

privind organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor 

pentru Parlamentul 

European, republicată, cu 

modificările ulterioare, 

potrivit cărora ”Cabinele 

de vot și urnele de vot se 

vor asigura de către 

primari ....., împreună cu 

prefecții” 

 

Art. 7 alin. (2) din 

Hotărârea Guvernului  nr. 

278/2019 privind 

organizarea şi desfăşurarea 

referendumului naţional 

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 desfăşurarea 

alegerilor pentru membrii 

din România în 

Parlamentul European din 

anul 2019 – „În cazurile în 

care urnele de vot 

recuperate de la scrutinele 

anterioare nu sunt 

suficiente, se 

achiziționează unele noi de 

către instituțiile 

prefectului” 

Art. 13 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.6/2019 

privind unele măsuri 

pentru buna organizare şi 

desfăşurare a alegerilor 

pentru membrii din 

România în Parlamentul 

European din anul 2019, cu 

modificările și 

completările ulterioare, în 

baza căruia din bugetul 

instituței prefectului se 

asigură ”cheltuielile pentru 

dotarea și funcționarea 

birourilor electorale” 
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Neconcordanţe între 

datele înscrise în 

Registrul electoral 

privind drepturile 

electorale ale unor 

persoane care erau în 

executarea unei 

pedepse privative de 

libertate şi situaţia 

reală conform 

documentelor 

deţinute la locul de 

detenţie. 

CAP. IV Registrul 

electoral şi listele 

electorale, SECŢIUNEA 1 

Registrul electoral din 

Legea nr.208/2015 privind 

alegerea Senatului și a 

Camerei Deputaților, 

precum și pentru 

organizarea și funcționarea 

Autorității Electorale 

Permanente, republicată, 

cu modificările și 

completările ulterioare 

Actualizarea datelor 

persoanelor cu drept de vot în 

Registrul electoral, respectiv 

radierea sau reînscrierea 

acestora după caz, conform 

prevederilor legale. 

 

Buzău, Harghita 

Completarea 

proceselor-verbale 

pentru consemnarea 

atât a rezultatelor 

votării la alegerile 

pentru membrii din 

România în 

Parlamentul 

European, cât şi a 

rezultatelor 

Referendumului 

naţional 

 

 

Art.49 alin.(3) – (8) din 

Legea nr. 33/2007 privind 

organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor pentru 

Parlamentul European, 

republicată, cu modificările 

ulterioare, 

 

Art.3 alin.(2) din din 

Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.6/2019 

privind unele măsuri 

pentru buna organizare şi 

desfăşurare a alegerilor 

pentru membrii din 

România în Parlamentul 

European din anul 2019, cu 

modificările și 

completările ulterioare 

 

Art.431alin.(1) din Legea 

nr. 3/2000 privind 

organizarea şi desfăşurarea 

referendumului, cu 

modificările şi 

completările ulterioare  

 Bacău, 

Dâmboviţa, 

Vaslui 

Fluxul de lucru 

îngreunat la preluarea 

și procesarea 

rezultatelor  la Biroul 

electoral județean 

 
Cauză ce a determinat 

întârzierea orei de preluare și 

procesare față de intervalul orar 

în care secțiile de votare au fost 

programate pentru preluarea 

rezultatelor. Acest fapt s-a 

datorat, în opinia unor Instituţii 

ale Prefectului, și următoarelor 

cauze: 

a. Organizarea celor două 

scrutine electorale în același 

interval de timp, prin 

intermediul acelorași 

organisme electorale (birouri 

electorale); 

 

Alba 
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b. Tratarea cu 

superficialitate de către unii 

dintre președinții secțiilor de 

votare a responsabilităților 

avute în scrutinele electorale, în 

principal la completarea 

proceselor verbale de 

consemnare a rezultatelor, ceea 

ce a impus ca BEJ să adopte 

peste 100 decizii de corecții în 

noaptea/ziua de 26 spre 27 mai 

2019; 

c. Utilizarea unei aplicații 

informatice, în opinia 

Instituţiilor Prefectului, 

neadecvată ritmului alert al 

procesului electoral. 

Întocmirea și în 

format electronic a 

procesului-verbal de 

consemnare a 

rezultatului votării 

 
Întocmirea și în format 

electronic a procesului-verbal 

de consemnare a rezultatului 

votării a generat prelungirea ca 

timp a procesului de verificare 

a eventualelor inadvertențe ce 

puteau exista între procesul-

verbal întocmit electronic și cel 

pe suport de hârtie, 

determinând emiterea de 

decizii ale biroului electoral 

județean în vederea de 

îndreptării erorilor. Astfel, 

întocmirea și în varianta 

electronică a procesului-verbal 

a reprezentat un element  

suplimentar ce trebuia supus 

verificării fără a prezenta 

avantajul de a fi un filtru ce 

oferă siguranța unor date 

corecte 

Dâmboviţa 

Softul alegerilor  
Chiar dacă softul alegerilor a 

fost predat de S.T.S. către 

A.E.P., toate operaţiunile 

(iniţiere, instruire, control, 

operaţionalizare) au fost 

realizate numai de S.T.S., fără 

o altă supraveghere neutră. 

Autoritatea Electorală 

Permanentă având doar rolul de 

atragere a operatorilor, a 

documentaţiilor şi pontaj. 

Mehedinţi 

Completarea 

birourilor electorale 

ale secțiilor de votare 

cu reprezentanții 

partidelor politice 

Art. 29 alin.(10) – (11) din 

Legea nr. 33/2007 privind 

organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor pentru 

Parlamentul European, 

republicată, cu modificările 

ulterioare, 

Pentru evitarea unor astfel de 

probleme pe viitor se apreciază 

că ar fi necesar ca listele cu 

reprezentanții partidelor 

politice în birourile electorale 

ale secțiilor de votare să se 

depună obligatoriu în format 

electronic, iar eventualele 

Ialomiţa 



  

116 
 

 
înlocuiri după data limită să fie 

temeinic justificate cu 

documente care să ateste cauza 

de forța majoră.  

 

13.2. DATE COMUNICATE DE MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE121    

                                                           

 Ministerul Afacerilor Exterene a evidențiat dificultățile cu care s-au confruntat în special 

misiunile din Italia, Spania, Franța, Germania, Suedia în găsirea unor spații adecvate pentru 

secțiile de votare, în contextul marcat de organizarea alegerilor pentru Parlamentul European, la 

aceeași dată, de către aproape toate statele Uniunii Europene. Autoritățile locale din mai multe state 

membre ale Uniunii au manifestat o disponibilitate rezervată de a oferi spaţiile necesare amenajării 

secțiilor de vot precum și o atitudine preponderent necooperantă, concretizată prin refuzuri ale unor 

autorități locale de a-și da acordul sau de a sprijini logistic misiunile diplomatice în organizarea de 

secții de votare. În aceste condiții, au existat câteva cazuri de secții de votare (în Spania, Finlanda) 

în care spațiile identificate nu au permis instalarea a șase cabine de vot. 

 În condițiile în care Biroul Electoral Central a stabilit abia la data de 14.05.2019 (prin Decizia 

nr. 72 D/14.05.2019) că în secțiile de votare se vor utiliza trei urne de vot distincte pentru fiecare 

scrutin, unele misiuni au întâmpinat probleme în achiziționarea unei a treia urne de vot cu 

caracteristici unitare/similare cu celelalte două, existând însă un singur caz în care urna 

achiziționată a avut dimensiuni prea mici și a fost necesară înlocuirea.  

 O problemă majoră la nivel completării birourilor electorale ale secțiilor de votare din 

străinătate a fost neprezentarea, în chiar ziua votării, la secțiile de votare, a unui număr de 66 

de reprezentanți ai partidelor politice. Ministerul Afacerilor Externe a avut la dispoziție persoane 

care să îi înlocuiască în doar 38 de cazuri (20 de persoane fiind avizate de AEP în regim de urgență 

ca experți electorali). Pentru 28 de secții MAE nu a avut la dispoziție experți electorali pentru 

înlocuirea reprezentanților partidelor politice, astfel încât activitatea secțiilor respective a fost 

afectată (în cea mai mare parte fiind vorba de secții din Europa: Marea Britanie, Franța, Italia, 

Olanda, Elveția, Cehia, Irlanda, Ungaria). 

 Astfel, 86 de persoane desemnate inițial de partidele politice nu au participat la procesul 

electoral. 

 Totodată, Ministerul Afacerilor Externe a apreciat faptul că modul de operare al SIMPV a fost 

îngreunat, condițiile specifice de exercitare a votului pentru alegeri europarlamentare, respectiv 

pentru referendum conducând la multiple cazuri specifice, pentru fiecare din acestea fiind prevăzute 

operațiuni specifice care trebuiau realizate de către operatorul de calculator și de către președintele 

secției de votare, precum și declarații sau procese-verbale specifice care trebuiau completate de 

alegători (9 situații diferite specifice, cu 3 modele de declarații/procese-verbale de completat de 

alegători și 3 formulare/procese-verbale de completat de către operatorul de calculator/președintele 

secției de votare). 

 

 

13.3. DATE COMUNICATE DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A  

 
121 Informațiile au fost preluate din Adresa Ministerului Afacerilor Externe nr. F7779 din 02.08.2019, înregistrată la AEP 

cu nr. 12525 din 12.08.2019. 
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 PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL122   

                                                                                                                            

 ANSPDCP a primit 3 sesizări care au avut ca obiect posibile încălcări ale Regulamentului 

general privind protecția datelor, astfel: 

- 2 sesizări care în prezent se află în lucru; obiectul acestora se referă la distribuirea de pliante 

electorale pensionarilor, de către un partid politic, prin intermediul Companiei Naționale Poșta 

Română, în baza unui contract comercial, respectiv transmiterea unor mesaje cu conținut electoral 

persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani, de către un partid electoral; 

- 1 sesizare care a fost returnată biroului electoral de sector, deoarece soluționarea acesteia nu 

era de competența Autorității. 

 Totodată, ANSPDCP a primit 9 plângeri dintre care 7 au fost inadmisibile. Plângerile 

inadmisibile au avut ca obiect transmiterea de mesaje electorale prin SMS sau telefonic, efectuarea 

unui sondaj de opinie electoral, prin contactare telefonică, iar cele admisibile au avut ca obiect 

dezvăluirea de date prin postarea fotografiei unei liste electorale suplimentare pentru referendumul 

din 26.05.2019, în cadrul unui articol publicat on-line în ziarul Constanța de Azi, preluat ulterior și 

pe pagina de Facebook a acestei publicații. 

 

 

13.4. ASPECTE CONSTATATE DE AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ    

                                                    

Deficiențe privind organizarea și funcționarea sediilor secțiilor de votare 

Autoritatea Electorală Permanentă a solicitat birourilor sale județene să comunice orice 

deficiențe/incidente semnalate cu privire la: 

- dificultăţi în exercitarea drepturilor electorale întâmpinate de persoanele cu handicap; 

- deficienţe privind materialele de logistică electorală: cabine de vot, urne, buletine de vot, 

ștampile confecționate și utilizate; 

- deficienţe referitoare la sediile secţiilor de votare (spre exemplu: spații care nu îndeplinesc 

condițiile prevăzute de Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 44/2016 privind setul de 

condiţii minimale pe care trebuie să le îndeplinească locaţiile în care funcţionează secţiile de votare, 

precum şi dotarea minimală a acestora, acces necorespunzător, amplasare la etaj fără a fi asigurate 

măsuri corespunzătoare, condiții improprii, etc.). 

În urma centralizării sesizărilor primite, prezentăm următoarea situație:  

 

Nr. 

crt 

Obiectul sesizării Constatări  Măsuri dispuse 

1.  Sesizarea Asociației părinților ”PRO 

WALDORF” privind sediile secțiilor 

de votare nr. 367 și 368 din sectorul 2 

al municipiului București 

 

Un reprezentant al Filialei 

București-Ilfov împreună cu 

directorul DAPL din cadrul 

Primăriei sectorului 2, s-au 

deplasat la fața locului pentru a 

constata situația de fapt. 

În urma deplasării la fața locului 

din data de 24.05.2016 s-au 

constatat următoarele: 

Filiala București-Ilfov a 

propus identificarea altor spații 

care să îndeplinească cerințele 

prevăzute de Hotărârea AEP 

nr. 44/2016. 

 La fața locului s-a realizat un 

documentar foto, care a fost 

transmis compartimentului de 

specialitate din cadrul 

 
122  Informații comunicate cu Adresa ANSPDCP nr. 15101 din 01.07.2019, înregistrată la AEP cu nr. 12524 din 

04.07.2019. 



  

118 
 

• Numărul de alegători arondați la 

secția de votare nr. 367 era de 

1272, în timp ce la secția nr. 368 

erau arondați 1780 alegători. 

• Cele două secții de votare, 

situate în strada Popa Nan nr. 47, 

în incinta Grădiniței nr. 113 

”Waldorf”, 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, conform cerințelor 

Hotărârii AEP nr. 44/2016.  

• În locație există mijloace de 

comunicații, alimentare cu 

energie electrică și grupuri 

sanitare.  

• Pentru accesul persoanelor cu 

handicap locomotor există 

rampă de acces la intrarea în 

sediul secțiilor de votare. 

• Localurile secțiilor de votare 

dispun de o suprafață utilă 

suficientă pentru desfășurarea 

operațiunilor electorale.  

• Referitor la suprafața utilă, 

aceeași situație s-a constatat și în 

localul celeilalte secții de votare 

din această locație. 

• Cele două secții de votare au fost 

mutate în această locație la data 

de 24.04.2019, motivația fiind 

că vechiul imobil era într-o stare 

avansată de degradare și nu se 

mai putea desfășura nicio 

activitate acolo. 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. 

 

Autorității Electorale 

Permanente. 

 

2.  Președintele biroului electoral al 

secției de votare nr. 809 din sectorul 4 

al municipiului București, a sesizat 

faptul că în Școala Generală nr. 119 

din sectorul 4 au fost organizate 8 

secții de votare într-o sală de sport.  

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, am 

solicitat un punct de vedere 

primarului sectorului 4 al 

municipiului București cu 

privire la aspectele sesizate. 
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Conform răspunsului primit, 

pentru evitarea unor neplăceri 

precum cele semnalate, la 

următoarele alegeri secțiile de 

votare vor fi organizare în săli 

de clasă. 

3.  Președintele biroului electoral al 

secției de votare nr. 911 din sectorul 5 

al municipiului București, a sesizat 

mai multe aspecte cu privire la 

organizarea secțiilor de votare din 

Școala nr. 147 din sectorul 5 al 

municipiului București. 

 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. 

 

4.  În urma informațiilor furnizate de 

Serviciul de Telecomunicații Speciale 

cu ocazia deplasărilor efectuate pentru 

montarea echipamentelor necesare 

pentru funcționarea SIMPV, Biroul 

Județean Călărași al AEP a efectuat un 

control la sediul Secției de votare nr. 

118 din satul Pelinu, comuna Dor 

Mărunt, județul Călărași. 

S-au constatat următoarele: 

• nu se puteau asigura măsurile de 

pază, protecție și securitate;  

• sediul secției 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 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. 

 

Echipa de control a dispus 

schimbarea sediului secției de 

votare de îndată. 

 

5.  În urma informațiilor furnizate de 

Serviciul de Telecomunicații Speciale 

cu ocazia deplasărilor efectuate pentru 

montarea echipamentelor necesare 

pentru funcționarea SIMPV, Biroul 

Județean Călărași al AEP a efectuat un 

control la sediul Secției de votare nr. 

151 din satul Valea Presnei, comuna 

Gurbănești, județul Călărași. 

S-au constatat următoarele: 

• instalațiile electrice erau 

deteriorate și expuse 

intemperiilor; 

• de asemenea, sediul nu 

beneficia de surse secundare 

de energie electrică; 

• nu se puteau asigura măsurile 

de pază, protecție și securitate;  

• sediul secției de votare nu 

dispunea de dotările prevăzute 

de legislația în vigoare privind 

prevenirea și stingerea 

incendiilor, precum și de 

Precizăm că prin Procesul-

verbal de control nr. 734 din 

data de 7 martie 2017, întocmit 

la sediul Primăriei comunei 

Gurbănești, o echipă de control 

din cadrul Autorității 

Electorale Permanente a dispus 

mutarea sau renovarea sediului 

Secției de votare nr. 151 și 

relocarea logisticii electorale, 

însă aceste măsuri nu au fost 

îndeplinite. 

Față de cele constatate, echipa 

de control a sancționat 

primarul comunei Gurbănești 
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planul de evacuare în caz de 

urgență; 

• sediul nu era racordat la 

rețeaua de apă și canalizare. 

cu amendă și a dispus 

schimbarea sediului secției de 

votare de îndată. 

6.  În sesizarea înregistrată cu nr. 920 din 

23.05.2019 la Filiala Nord-Est a AEP, 
se semnala faptul că în sediul secției 

de votare nr. 552 – Școala cu clasele I-

IV satul Conțești, comuna Sascut, 

județul Bacău funcționează un cămin 

de bătrâni. 

S-a  întocmit o notă de constatare 

cu privire la localul secției de 

votare nr. 552, de către un 

reprezentant al Filialei AEP Nord-

Est, care s-a deplasat la fața locului 

în data de 24.05.2019. 

În urma verificărilor, s-a constatat 

faptul că secția de votare nr. 552 

poate funcționa în  localul actual, 

fiind respectate condițiile 

minimale pe care trebuie să le 

îndeplinească locațiile în care 

funcționează secțiile de votare.  

Pentru următorul scrutin, vor fi 

solicitate Primăriei Comunei 

Sascut informații cu privire la 

schimbarea destinației 

imobilului. 

7.  În sesizarea înregistrată cu nr. 939 din 

28.05.2019 la Filiala Nord-Est a AEO 

care se semnala faptul că accesul în 

secția de votare nr. 62 din municipiul 

Iași este dificil pentru alegătorii în 

vârstă sau pentru cei cu probleme 

medicale. 

 Se vor dispune măsuri pentru 

evitarea situației la următorul 

scrutin. 

8.  În data 21.05.2019, la sediul Biroului 

Județean Vaslui al AEP a fost primită 

o sesizare telefonică și au fost 

transmise 2 fotografii, de către un 

cetăţean al comunei Deleşti, judeţul 

Vaslui, cu privire la faptul că secţia de 

votare nr. 256 din satul Albeşti, 

comuna Deleşti, judeţul Vaslui, 

funcţionează într-un local nepotrivit. 

S-au constatat următoarele: 

• pe raza satului Albeşti, există o 

singură secţie de votare care, 

conform Registrului electoral, 

figurează ca având sediul în 

Şcoala primară Albeşti, comuna 

Deleşti. După cum rezultă din 

adresa Primăriei Comunei 

Deleşti, din anul 2008 procesele 

electorale s-au desfăşurat în 

imobilul denumit conform 

Hotărârii Guvernului 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, având 

destinaţia de spaţiu comercial. 

• Din adresa Primăriei Comunei 

Deleşti nr. 1604 din 21.05.2019 

reiese faptul că  respectivul local 

este eliberat în caz de necesitate 

pentru a se asigura buna 

organizare şi desfăşurarea a 
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alegerilor sau a altor activităţi de 

interes public. 

9.  La Filiala Sud-Muntenia a AEP a fost 

înregistrată o sesizare cu privire la 

lipsa unor dotări la sediul secției de 

votare nr. 33 din municipiul 

Târgoviște. 

În urma verificărilor efectuate de 

către Filiala AEP Sud-Muntenia, 

conform Notei de constatare nr. 

1697/21.05.2019 și 

documentarului foto realizat, s-a 

constatat că sediul secției de votare 

nr. 33 din Târgoviște respectă 

prevederile Hotărârii Autorității 

Electorale Permanente nr. 

44/2016. 

 

10.  La Biroul electoral județean nr. 2 Arad 

a fost înregistrată o sesizare cu privire 

la faptul că accesul la secția de votare 

situată în incinta Liceului Tehnologic 

Francisc Neumann din municipiul 

Arad se face printr-un loc nepotrivit. 

Prin Decizia nr. 4/12.05.2019, 

Biroul electoral județean nr. 2 

Arad a sesizat Primăria 

municipiului Arad, în vederea 

verificării aspectelor sesizate.  

Urmare a verificărilor efectuate, 

reprezentanții Primăriei au 

constatat că intrarea către cele 3 

secții de votare din incinta 

Liceului Tehnologic Francisc 

Neumann (secțiile de votare nr. 94, 

95 și 96) 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. 

 

 

 

 Petiţii/sesizări scrise semnalând nereguli şi fraude 

În ziua alegerilor şi în perioada următoare acesteia au fost înregistrate la Autoritatea Electorală 

Permanentă o serie de petiții/sesizări scrise, transmise prin e-mail, poștă sau depuse personal, 

semnalând nereguli şi fraude privind desfășurarea scrutinelor din 26 mai 2019, după cum urmează: 

 

1.  3 sesizări privind aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare în alt loc decât pe ultima pagină 

a buletinului de vot; în toate situaţiile au fost întocmite răspunsuri prin care s-a precizat că acest 

fapt nu constituie motiv de nulitate a buletinelor de vot, date fiind dispoziţiile art. 49 alin. (1) lit. f) 

din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, potrivit cărora sunt nule buletinele 

de vot pe care nu a fost aplicată ştampila de control a secţiei de votare, în acest sens exprimându-se 

şi Biroul Electoral Central prin adresa nr. 867/C/BEC/PE/2019 din 26.05.2019 

2.  1 sesizare privind lipsa conexiunii la internet într-o secţie de votare; sesizarea a fost redirecţionată 

Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, petiţionarul fiind informat asupra acestui aspect 

3.  1 sesizare, conţinând şi link către un material video, privind membrul unui birou electoral al secţiei 

de votare care a exprimat în locul alegătorului opţiunea pentru un scrutin şi a însoţit alegătorul în 

cabina de vot; în acest caz, având în vedere prevederile art. 297, art. 389 şi art. 392 din Legea nr. 

286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 46 alin. (8) 

din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, sesizarea a fost transmisă, spre 

analiză şi verificare Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare, petiţionarul fiind informat în 
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consecinţă; ulterior, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Satu Mare a informat Autoritatea Electorală 

Permanentă şi petiţionarul cu privire la faptul că incidentul electoral sesizat face obiectul unui dosar 

penal al Parchetului de pe lângă Judecătoria Negreşti Oaş 

4.  3 sesizări privind existenţa unor persoane decedate, indicate ca atare, în listele electorale 

permanente; ca urmare a verificărilor efectuate, fiecare persoană menţionată în sesizări a fost 

identificată în listele electorale permanente aferente unor secţii de votare constituite la scrutinele 

din 26 mai 2019. Având în vedere prevederile art. 37 alin. (4) din Legea nr. 208/2015 privind 

alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, sesizările în cauză au fost 

transmise, spre competentă soluționare, primarilor unităţilor administrativ-teritoriale în care 

persoanele respective au avut ultimul domiciliu. Totodată, sesizările în cauză au fost transmise, spre 

informare şi analiză, Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne 

5.  1 sesizare privind existenţa unor persoane decedate în listele electorale utilizate la procesele 

electorale din 26 mai 2019 într-o localitate, potrivit unor informaţii pe care le-ar fi primit 

petiţionarul; răspunsul comunicat a explicat diferenţa dintre modurile de întocmire a listelor 

electorale permanente şi a listelor electorale suplimentare, faptul că nu deţinem informaţii în sensul 

celor sesizate şi cu indicarea instituţiei care deţine listele electorale utilizate la scrutinele din 26 mai 

2019 

6.  1 sesizare, remisă de către Biroul Electoral Central, privind înscrierea în lista electorală permanentă 

a unei persoane care nu mai deţine, din anul 2018, cetăţenia română; în lipsa codului numeric 

personal, nu a putut fi identificat în mod cert alegătorul în vederea radierii din evidenţele electorale, 

fiind comunicat acest aspect persoanei care a formulat sesizarea 

7.  1 sesizare privind faptul că „buletinele de vot sunt tipărite cu un scris destul de șters”; aceste 

observaţii vor fi avute în vedere pe viitor la contractarea serviciilor de tipărire a buletinelor de vot 

8.  2 sesizări privind observarea alegerilor; într-un caz, având în vedere dispoziţiile art. 53 lit. z) şi art. 

54 alin. (1) şi (2) lit. a) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, cu referire la 

încălcarea prevederilor art. 45 alin. (10) din aceeaşi lege, sesizarea a fost redirecţionată Poliţiei 

Municipiului Lugoj, petiţionarul fiind înştiinţat despre aceasta; în celălalt caz, a fost formulat 

răspuns persoanei care a transmis sesizarea, apreciindu-se că procedura de soluţionare a aspectelor 

sesizate a fost finalizată prin emiterea unei decizii de către biroul electoral judeţean, respectiv prin 

răspunsul Biroului Electoral Central 

9.  4 petiţii privind votarea cu urna specială, dintre care 3 solicitări şi o sesizare; solicitările au fost 

primite în ziua alegerilor şi redirecţionate în aceeaşi zi, spre competentă soluţionare, birourilor 

electorale judeţene, cu informarea ulterioară a petiţionarilor cu privire la redirecţionarea acestora; 

sesizarea privea refuzul preşedintelui biroului  electoral al secţiei de votare de a permite 

petiţionarului în cauză votarea cu urna specială, a fost primită ulterior încetării activităţii birourilor 

electorale judeţene, fiind redirecţionată de Administraţia Prezidenţială, iar în acest caz, constatându-

se că cererea de votare cu urna specială nu respecta condiţiile menţionate în Decizia Biroului 

Electoral Central nr. 56/REP/02.05.2019, a fost formulat răspuns direct petiţionarului cu indicare 

dispoziţiilor legale aplicabile, o copie a răspunsului fiind transmisă şi Administraţiei Prezidenţiale 

10.  5 sesizări privind activitatea/comportamentul preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de 

votare din ţară şi al altor membri ai acestora; 3 sesizări primite în ziua alegerilor au fost 

redirecţionate, spre competentă soluţionare, birourilor electorale judeţene, cu informarea 

corespunzătoare a petiţionarilor; în cazul a 2 sesizări primite ulterior datei alegerilor, verificările 

efectuate nu au confirmat cele semnalate, petiţionarii primind răspuns pe cale de consecinţă 

11.  4 sesizări formulate de cetăţeni care au îndeplinit funcţia de preşedinte al biroului electoral al secţiei 

de votare privind modul de organizare a secţiei de votare (sediu, iluminat, cale de acces), respectiv 

privind problemele întâmpinate la predarea materialelor rezultate din procesele electorale; având în 

vedere că sediile secţiilor de votare sunt stabilite de către primari, au fost întocmite adrese către 

primarii unităţilor administrativ-teritoriale în cauză în vederea luării măsurilor necesare pentru 
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remedierea neajunsurilor semnalate, respectiv a identificării altor spaţii pentru organizarea secţiilor 

de votare la scrutinul următor, petiţionarii fiind informaţi despre demersul Autorităţii; cu privire la 

predarea materialelor rezultate din procesele electorale, răspunsurile transmise au cuprins precizări 

privind reglementările Biroului Electoral Central sub acest aspect 

12.  1 sesizare privind arondarea a doi alegători, membri ai aceleiaşi familii (tată şi fiu) la secţii de votare 

diferite; ca urmare a verificărilor efectuate, a rezultat că adresa de domiciliu înscrisă în cărţile de 

identitate diferă, motiv pentru care arondarea nu a fost făcută la aceeaşi secţie, petiţionarul fiind 

informat asupra acestui aspect 

13.  5 sesizări privind desfăşurarea anevoioasă a procesului electoral în secţiile de votare din străinătate; 

au fost redirecţionate, în funcţie de alte aspecte cuprinse în fiecare sesizare şi de data primirii, 

Biroului Electoral Central sau Ministerului Afacerilor Externe, cu informarea corespunzătoare a 

petiţionarului 

14.  2 sesizări privind fraudă electorală; ambele au fost soluționate de Biroul Electoral Central 

15.  1 sesizare privind numărul de voturi obţinut de UDMR în localităţi controlate de PSD; petiţionarului 

i-au aduse la cunoştinţă prevederile art. 25 alin. (1) lit. g) şi h) din Legea nr. 33/2007, republicată, 

cu modificările ulterioare 

16.  1 sesizare privind faptul că SIMPV nu a funcţionat în parametrii normali în unele secţii de votare 

din judeţul Prahova; răspunsul comunicat a evidenţiat faptul că numărul alegătorilor care s-au 

prezentat la vot pentru referendumul din 26 mai 2019 a fost determinat exclusiv pe baza numărului 

de semnături din listele electorale (Decizia BEC nr. 73/D/14.05.2019) 

17.  1 sesizare privind numărul total de votanţi pe liste suplimentare la alegerile europarlamentare; 

răspunsul întocmit a cuprins clarificări privind legislaţia aplicabilă precum şi menţiunea faptului că, 

dacă petiţionarul are cunoştinţă de săvârşirea unor infracţiuni, acesta se poate adresa direct 

organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile art. 290 din Legea nr. 235/2010 privind 

Codul de procedură penală 

18.  7 sesizări în legătură cu aplicarea prevederilor legale potrivit cărora alegătorul putea să opteze să-

şi exercite dreptul de vot pentru un singur scrutin sau pentru ambele scrutine, despre care am făcut 

referire la punctul 3 

 

Pe lângă petiţiile mai sus menţionate, au fost înregistrate la Autoritatea Electorală Permanentă 

multe alte solicitări în legătură cu procesele electorale din 26 mai 2019, dintre care amintim: 

 

1.  solicitări primite în ziua alegerilor privind prelungirea programului de votare la secţiile de votare din 

străinătate; acestea au fost redirecţionate Biroului Electoral Central 

2.  solicitări primite în ziua alegerilor şi după acest moment privind înfiinţarea de secţii de votare în 

străinătate; răspunsurile comunicate solicitanţilor au avut în vedere legislaţia în vigoare la momentul 

întocmirii acestora, iar cele comunicate după data de 18 iunie 2019 au făcut referire la înfiinţarea 

Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea, modificarea şi 

completarea propunerilor legislative în materie electorală, respectiv la elaborarea de către aceasta a 

unei propuneri legislative privind desfăşurarea procesului electoral în afara ţării 

3.  solicitări formulate în temeiul art. 15 din Regulamentul (UE) 2016/679 – Regulamentul general 

privind protecția datelor (RGDP), prin care cetăţenii au cerut un extras privind datele personale, 

inclusiv semnătura, din listele electorale utilizate la alegerile pentru Parlamentul European şi/sau la 

referendumul naţional din 26 mai 2019; răspunsul, în toate aceste cazuri, a fost că Autoritatea 

Electorală Permanentă nu deţine listele electorale utilizate în secţiile de votare la alegerile pentru 

membrii din România în Parlamentul European şi la referendumul naţional din data de 26 mai 2019, 

acestea fiind predate, potrivit prevederilor legale, prefecţilor 

4.  solicitări privind utilizarea propriului CNP la alegerile pentru Parlamentul European şi/sau la 

referendumul naţional din 26 mai 2019; în situaţia în care solicitantul a furnizat CNP-ul, cererea a 

fost apreciată ca fiind formulată în temeiul art. 15 din RGDP şi a fost formulat răspuns potrivit 

prevederilor legale; în situaţiile în care nu a fost furnizat CNP-ul, solicitanţii au fost informaţi că, pe 
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baza unei cereri semnate olograf, conţinând numele, prenumele şi codul numeric personal, care poate 

fi scanată și apoi transmisă prin e-mail, Autoritatea Electorală Permanentă le poate comunica dacă 

CNP-ul figurează sau nu figurează ca verificat sau validat în SIMPV, atât la alegerile pentru membrii 

din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019 cât şi la referendumul naţional din 

aceeaşi dată; 

5.  solicitări din partea persoanelor care au avut, în cadrul scrutinelor din 26 mai 2019, calitatea de 

preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia, operator de calculator 

sau informatician privind plata indemnizaţiilor cuvenite; în aceste situaţii au fost oferite, de la caz la 

caz, clarificările necesare 

 

 

 Disfuncționalități comunicate de structurile teritoriale ale Autorității Electorale  

 Permanente 

Situația centralizată a deficiențelor constatate în organizarea şi desfășurarea alegerilor pentru 

Parlamentul European şi a referendumului din data de 26.05.2019, comunicate de către filialele AEP 

se prezintă astfel:  

 

Nr. 

crt. 

Deficiențe  

• Deficiențe privind selecția și activitatea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a 

operatorilor de calculator 

1.  În cazul înlocuirii președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare, mai ales în mediul 

rural, apar situații în care nivelul de studii al președintelui biroului electoral al secției de votare 

este inferior celui pe care îl are locțiitorul. 

2.  Au existat numeroase cazuri de înlocuire a președintelui biroului electoral al secției de votare 

sau al locțiitorului acestuia, precum și al operatorului de calculator, inclusiv în ziua alegerilor, 

care nu s-au prezentat la sediul secției de votare, deși au fost contactați înainte de desemnare 

pentru a confirma disponibilitatea în vederea participării la alegerile membrilor din România în 

Parlamentul European, fapt ce dus la îngreunarea procesului electoral. 

3.  Experții electorali cu vârsta peste 80 de ani, precum și cei cu probleme de sănătate nu au putut 

face față, cu unele excepții, efortului care trebuia depus în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de 

lege în sarcina acestora. 

4.  Volumul activităților care trebuiau desfășurate de către operatorul pe calculator, în special în 

secțiile de votare care au avut arondați peste 100 de alegători și la care prezența la vot a fost 

peste 50%, a fost foarte ridicat. 

5.  Operarea eronată, în unele cazuri, a aplicației ADV de către operatorul de calculator. 

6.  În unele cazuri alegătorii  au fost  înscrişi de către președinții birourilor electorale ale secțiilor 

de votare, din eroare , în altă listă electorală decât cea corespunzătoare situației acestora, 

prevăzută de lege. 

Deficiențe privind desfășurarea procesului de votare 

7.  Președinții birourilor electorale ale unor secții de votare au semnalat filialelor AEP faptul că 

verificarea identității alegătorului în SIMPV a durat mai mult de 3 minute, creându-se cozi de 

așteptare la sediul secțiilor de votare. 

8.  Au existat situații în care, la scanarea documentelor unor alegători, aplicația ADV nu recunoștea 

datele acestor persoane ca aparţinând unor cetățeni români. 

9.  Majorarea timpului de procesare alocat fiecărui alegător de către operatorii de calculator, având 

în vedere obligația acestora de a aduce la cunoștința alegătorilor faptul că SIMPV înregistrează 

prezența la vot separat pentru fiecare scrutin în parte și că acesta poate opta pentru a-și exercita 

dreptul de vot atât pentru alegerile europarlamentare, cât și pentru referendumul național sau 

doar pentru unul din aceste scrutine. 
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10.  Imposibilitatea validării în SIMPV, în timpul legal alocat, a tuturor persoanelor care au votat 

prin intermediul urnei speciale, la unele secții de votare care au avut arondate spitale sau 

penitenciare. 

11.  Formarea cozilor de așteptare  la unele secții de votare care au avut un număr mic de cabine de 

vot. 

Deficiențe în procesul de predare a documentelor de la birourile electorale ale secțiilor de votare la 

birourile electorale județene 

12.  Fotografierea proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor votării și transmiterea acestora a 

îngreunat procesul electoral, mărindu-se astfel timpii de așteptare pentru președinții birourilor 

electorale ale secțiilor de votare. 

13.  • Potrivit legislației în vigoare, pentru predarea documentelor către biroul electoral ierarhic 

superior, președintele biroului electoral al secției de votare avea obligația de a se deplasa la 

sediul acestuia, sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne, putând fi 

însoțit, la cerere, de alți membri ai biroului electoral al secției de votare. 

În multe dintre cazuri, locțiitorii președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare nu i-au 

însoțit pe aceștia la predarea documentelor, acest fapt producând frustrare și nervozitate în rândul 

președinților. 

14.  Timpul de așteptare după mașinile care trebuiau să transporte materialele rezultate din procesul 

electoral și președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare a fost foarte mare (chiar și 3 

ore după terminarea operațiunilor). 

15.  Procesul de verificarea proceselor-verbale de constatare a rezultatului votării a decurs anevoios, 

întrucât  au existat câte trei seturi de documente (dosare) de verificat pentru fiecare secție de 

votare în parte și pentru că remedierea uneia sau mai multor greșeli de completare a acestora a 

necesitat timp îndelungat pentru verificări și proceduri suplimentare. 

16.  La preluarea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru 

membrii din România în Parlamentul European și Referendumul național din 26 mai 2019 s-au 

constatat erori în completarea corectă a rubricilor din procesele-verbale. 

17.  Din cauza aglomerației produse și a perioadei lungi de așteptare la predarea documentelor către 

birourile electorale județene, unele persoane au necesitat îngrijiri medicale de urgență. 

Alte aspecte constatate 

18.  Neamplasarea, de către unii primari, a panourilor electorale pentru locurile speciale de afișaj 

electoral, stabilite prin dispoziție. 

19.  Existența unui număr foarte mare de solicitări de înlocuire a reprezentanților formațiunilor 

politice/electorale în birourile electorale ale secțiilor de votare (uneori mai multe înlocuiri 

consecutive la aceeași secție de votare, de către aceeași formațiune politică/electorală sau rotirea 

reprezentanților acestora în cadrul secțiilor de votare din aceeași unitate administrativ-

teritoriale). 

 

 

  Sancțiuni aplicate președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare/locțiitorilor  

         acestora  

 Autoritatea Electorală Permanentă procedează la excluderea persoanelor din Corpul experților 

electorali din țară, pe baza comunicărilor primite privind săvârșirea de către acestea de contravenții 

în legătură cu alegerile sau referendumurile, precum și în cazul constatării săvârșirii de erori grave în 

procesul de consemnare a rezultatelor votării în procesele-verbale. 

În acest sens, Autoritatea Electorală Permanentă a solicitat Inspectoratului General al Poliției 

Române și Inspectoratului General al Jandarmeriei Române comunicarea situațiilor în care unitățile 

teritoriale din cadrul acestora au aplicat sancțiuni contravenționale președinților, respectiv 

locțiitorilor birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate pentru alegerea membrilor din 
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România în Parlamentul European și pentru referendumul național din 26.05.2019. Totodată, s-a 

solicitat birourilor electorale județene, respectiv birourilor electorale ale sectoarelor municipiului 

București, comunicarea situațiilor în care au aplicat sancțiuni contravenționale președinților, respectiv 

locțiitorilor birourilor electorale ale secțiilor de votare, precum a situațiilor în care au constatat erori 

grave în procesul de consemnare a rezultatelor votării în procesele-verbale. 

În baza comunicărilor primite 123  Situația privind sancțiunile contravenționale aplicate 

președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare, respectiv locțiitorilor acestora se prezintă 

astfel:  

 

• Prin adresa Inspectoratului General al Poliției 

Române nr. 751.841/CO/FE/28.05.2019 s-a 

comunicat faptul că au fost întocmite de către 

unitățile teritoriale ale Inspectoratului General al 

Poliției Român, la nivel național, doar 2 procese- 

verbale de constatare a contravenției, în cazul 

președintelui biroului electoral al secției de votare nr. 

374 din județul Prahova, și al președintelui biroului 

electoral al secției de votare nr. 221 din județul 

Teleorman. În ambele cazuri sancțiunea aplicată a 

fost avertisment; 

• Prin adresa Biroului Electoral Județean nr. 5– 

județul Bihor nr. 279/31.05.2019 au fost comunicate 

trei situații în care au fost aplicate sancțiuni 

contravenționale președinților birourilor electorale ale 

secțiilor de votare, și anume președinților birourilor 

electorale al secțiilor de votare nr. 191, nr. 195 și nr. 

205, sancțiunea aplicată în toate cele trei cazuri a fost 

avertisment; 

• Prin adresa Biroului Electoral nr. 42 - 

Sectorul 1, municipiul București nr. 334/28.05.2019 a 

fost comunicată o singură situație în care a fost aplicată 

sancțiune contravențională președintelui biroului 

electoral al secției de votare nr. 97 din Sectorul 1, 

municipiul București, și anume amendă 

contravențională în cuantum de 1.000 lei; 

• Prin adresa Filialei AEP București-Ilfov, 

înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu 

nr. 13165/24.06.2019, au fost comunicate două 

procese-verbale de constatare a contravențiilor 

întocmite de către  Biroului Electoral nr. 46 - Sectorul 

5, municipiul București, prin care au fost sancționați 

contravențional președinții birourilor electorale ale 

 
123 Până în prezent au fost comunicate răspunsuri de la Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul 

General al Jandarmeriei Române, respectiv de la 17 birouri electorale județene, respectiv al sectorului 4 al 

municipiului București. De asemenea, au fost făcute informări din partea Filialei AEP București-Ilfov privind deciziile 

de sancționare a două persoane care au îndeplinit funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare, care au 

fost comunicate acesteia de reprezentantul AEP în Biroul Electoral nr. 46 – Sectorul 5 al municipiului București, respectiv 

Biroul Electoral nr. 42 – Sectorul 1 al municipiului București privind procesul verbal de costatare a contravenției pentru 

o persoană care a îndeplinit funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare. 

secțiilor de votare nr. 893 și nr. 947 din Sectorul 5, 

municipiul București. În ambele cazuri sancțiunea 

aplicată a fost avertisment; 

• Prin adresa Biroului Electoral Județean nr. 7 

Botoșani nr. 399/03.06.2019 au fost comunicate 9 

situații în care au fost aplicate sancțiuni 

contravenționale președinților și locțiitorilor birourilor 

electorale ale secțiilor de votare, și anume președinților 

birourilor electorale al secțiilor de votare nr. 12, nr. 30, 

nr. 48, nr. 61, nr. 122, nr. 139 și nr. 338, precum și 

locțiitorului biroului electoral al secției de votare nr. 76, 

sancțiunea aplicată în toate cele nouă cazuri a fost 

avertisment; 

• Prin adresa Biroului Județean Iași - AEP nr. 

680/30.07.2019, înregistrată la Autoritatea Electorală 

Permanentă cu nr. 15557/30.07.2019, au fost 

comunicate patru situații în care au fost aplicate 

sancțiuni contravenționale președinților birourilor 

electorale ale secțiilor de votare, și anume președinților 

birourilor electorale al secțiilor de votare nr. 30, nr. 33, 

nr. 115 și nr. 237, sancțiunea aplicată în toate cele patru 

cazuri a fost avertisment; 

• Prin adresa Biroului Electoral Județean nr. 35 

Suceava nr. 35/04.06.2019, înregistrată la Autoritatea 

Electorală Permanentă cu nr. 11277/30.07.2019 au fost 

comunicate 9 situații în care au fost aplicate sancțiuni 

contravenționale președinților birourilor electorale ale 

secțiilor de votare, și anume președinților birourilor 

electorale al secțiilor de votare nr. 23, nr. 34, nr. 93, nr. 

114, nr. 171, nr. 254, nr. 298, nr. 493 și nr. 509, 

sancțiunea aplicată în toate cele nouă cazuri a fost 

avertisment; 
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• Prin adresa Biroului Electoral Județean nr. 39 

Vaslui nr. 350/03.06.2019, înregistrată la Autoritatea 

Electorală Permanentă cu nr. 15556/30.07.2019, au fost 

comunicate 41 de situații în care au fost aplicate 

sancțiuni contravenționale președinților și locțiitorilor 

birourilor electorale ale secțiilor de votare, și anume 

președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare 

nr. 30, nr. 50, nr. 52, nr. 90, nr. 121, nr. 195, nr. 202, 

nr. 218, nr. 225, nr. 253, nr. 266, nr. 268, nr. 270, nr. 

360, nr. 376, nr. 378, nr. 438, nr. 439, nr. 496 și nr. 517, 

precum și locțiitorilor birourilor electorale ale secțiilor 

de votare nr. 30, nr. 50, nr. 52, nr. 90, nr. 121, nr. 195, 

nr. 202, nr. 218, nr. 225, nr. 253, nr. 266, nr. 268, nr. 

270, nr. 360, 376, nr. 378, nr. 411, nr. 438, nr. 439, nr. 

496 și nr. 517, sancțiunea aplicată în toate cele 41 

cazuri a fost avertisment; 

• Prin adresa Filialei Sud-Vest Oltenia 

transmisă prin poșta electronică, înregistrată la 

Autoritatea Electorală Permanentă cu  nr. 

15710/01.08.2019 au fost comunicate două situații în 

care au fost aplicate sancțiuni contravenționale 

președintelui biroului electoral al secției de votare nr. 

19, cât și locțiitorului acestuia, sancțiunea aplicată în 

cele două cazuri a fost avertisment; 

De asemenea, prin cererea de retragere din Corpul 

experților electorali înregistrată cu nr. 

520/EAV/CT/29.05.2019 a persoanei care a 

îndeplinit la cele două scrutine funcția de președinte 

a biroului electoral al secției de votare nr. 172 din 

județul Constanța, a fost comunicată și decizia 

Biroului Electoral Județean nr. 14 – județul Constanța 

de sancționare a acesteia cu amendă contravențională 

în cuantum de 4.500 lei. 

În urma comunicărilor primite compartimentul de specialitate din cadrul Autorității Electorale 

Permanente urmează să înainteze propunerea de excludere a acestor persoane din Corpul experților 

electorali. 

 Situația  sancțiunilor contravenționale aplicate, în funcție de județ, se prezintă astfel: 

 

 

Județ 
Număr sancțiuni contravenționale 

aplicate președinților și locțiitorilor 

Judeţul Bihor 3 

Județul Botoșani 9 

Județul Constanța 1 

Judeţul Iaşi 4 

Județul Prahova 1 

Județul Suceava 9 

Judeţul Teleorman 1 

Județul Vaslui 41 

Judeţul Vâlcea 2 

Municipiul Bucureşti 3 

Total 74 

 

 

13.5. EVALUAREA PROCESULUI ELECTORAL DE CĂTRE EXPERȚII ELECTORALI ȘI  

 OPERATORII DE CALCULATOR 

 

 În virtutea îndeplinirii obiectivului privind consolidarea și îmbunătățirea continuă a relației pe 

care Autoritatea Electorală Permanentă o are cu experții electorali și operatorii de calculator, instituția 

a realizat un Chestionar de evaluare a modului în care s-a desfășurat procesul electoral pentru 

alegerea membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019. 

Instrumentul de evaluare a fost transmis prin sms și e-mail celor 18.730 de operatori de calculator și 
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37.460 de președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare sau locțiitori ai acestora. Obiectivul 

acestei acțiuni a fost evaluarea corectă și reală a modului de desfășurare a activităților biroului 

electoral al secției de votare în vederea îmbunătățirii tuturor aspectelor care alcătuiesc aceste 

activități. La momentul încheierii sesiunii de evaluare, chestionarul online pentru operatorii de 

calculator a fost completat de 13.024 de persoane, reprezentând 69,53 % din totalul acestora, în timp 

ce chestionarul online pentru experții electorali desemnați ca președinți ai birourilor electorale ale 

secțiilor de votare sau locțiitori ai acestora a fost completat de 24.565 de persoane, reprezentând 65,58 

% din totalul acestora. 

 Principalele concluzii rezultate în urma aplicării acestui instrument de măsurare pot fi 

sintetizate în felul următor: 

− Operatorii de calculator au evaluat în proporție majoritară modul de organizare a procesului 

electoral ca fiind bun și foarte bun, în aceeași măsură fiind considerată și calitatea instruirii 

pentru exercitarea sarcinilor prevăzute de lege. Deși aproximativ 9 din 10 respondenți au 

declarat că nu au avut probleme cu funcționarea tabletei sau în privința conexiunii la internet, 

trebuie subliniat faptul că au fost semnalate și astfel de disfuncționalități, probleme care necesită 

soluționare în perspectiva viitoarelor procese electorale. Alte aspecte care au ridicat unele 

dificultăți operatorilor de calculator au fost: scanarea documentelor de identitate, predarea 

tabletelor precum și primirea unei zile libere în ziua următoare alegerilor. 

− Chiar dacă și în cazul experților electorali modul de organizare și desfășurare a procesului 

electoral din 26 mai a fost caracterizat favorabil în proporție majoritară, din punctul nostru de 

vedere trebuie analizate aspectele deficitare semnalate, având ca scop remedierea lor. Astfel au 

fost menționate ca momente care au creat dificultăți experților electorali următoarele: instruirea 

preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare și a locțiitorilor, întocmirea procesului-

verbal de constatare a rezultatelor votării precum și modul în care a fost organizată predarea 

materialelor după votare de către birourile electorale județene și prefecturi. Trebuie remarcat 

faptul că pentru 51,2 % dintre respondenți ziua votării a decurs în mod normal, în timp ce pentru 

28,5 % procesul electoral a fost îngreunat de desfășurarea alegerilor europarlamentare în același 

timp cu referendumul. De asemenea, 15 % au afirmat că scanarea cărților de identitate s-a făcut 

cu dificultate și că au întâmpinat probleme din cauza înscrierii olografe a unui număr mare de 

alegători care au votat pe lista suplimentară. 

 Mai multe informații și forma completă a răspunsurilor înregistrate sunt disponibile pe site-ul 

AEP, la adresa:  http://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-

rezultatele-chestionarului-de-evaluare-a-activitatii-desfasurate-de-catre-operatorii-de-calculator-si-

expertii-electorali-care-au-participat-la-alegerile-europarlamentare-di/. 

 

 

13.6. EVALUAREA PROCESULUI ELECTORAL DE CĂTRE OBSERVATORI  

 

În cadrul Raportului de monitorizare a alegerilor europarlamentare și a referendumului din 26 

mai 2019 publicat de Coaliția FiecareVot sunt menționate o serie de nereguli privind ziua votării, 

pe care le redăm, sintetic, mai jos: 

 

Deschiderea 

secției 

 

Procedura de deschidere a secției de votare a fost evaluată ca bună sau foarte bună în 

95% din secţiile de votare observate. 

▪ Cele mai multe nereguli semnalate sunt legate de necunoașterea 

reglementărilor legale sau nerespectarea procedurilor de deschidere a secției 

http://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-rezultatele-chestionarului-de-evaluare-a-activitatii-desfasurate-de-catre-operatorii-de-calculator-si-expertii-electorali-care-au-participat-la-alegerile-europarlamentare-di/
http://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-rezultatele-chestionarului-de-evaluare-a-activitatii-desfasurate-de-catre-operatorii-de-calculator-si-expertii-electorali-care-au-participat-la-alegerile-europarlamentare-di/
http://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-rezultatele-chestionarului-de-evaluare-a-activitatii-desfasurate-de-catre-operatorii-de-calculator-si-expertii-electorali-care-au-participat-la-alegerile-europarlamentare-di/
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(spre exemplu notarea numărului de alegători și a numărului de ștampile în 

procesul verbal) 

Ziua 

scrutinului 

 

 

 

 

 

Principalele 

probleme în 

țară: 

 

Procesul a fost transparent în cele mai multe dintre secții, iar secretul votului a fost 

respectat în majoritatea secțiilor observate. Observatorii au putut monitoriza procesul 

electoral în aproape toate secțiile. La o secție din Ghimpați, județul Giurgiu, un 

observator acreditat a fost agresat, faptă pentru care a fost sesizată Poliția. 

 

▪ Organizarea deficitară a secțiilor și lipsa materialelor electorale, 

▪  Materiale electorale necorespunzătoare (sigilii realizate din bandă 

transparentă, urne și cabine de vot construite din materiale improprii) 

▪ Lipsa pregătirii suficiente a membrilor birourilor electorale, potențată de 

cadrul legal stufos și care s-a schimbat pe parcursul perioadei electorale, 

▪ Neaplicarea corespunzătoare a prevederilor privind informarea alegătorilor 

de către operatorul de tabletă, inclusiv prin tentative de a determina 

alegătorii să nu voteze la referendum, 

▪ Presiuni ale autorităților locale împotriva votului la referendum, 

▪ Neclarități privind procedurile de vot. Un astfel de exemplu este votul cu 

pașapoarte CRDS în țară – unii președinți nu au permis, pe când alții au 

lăsat alegătorii cu acest tip de document să voteze, 

▪ Disfuncționalități izolate ale SIMPV, precum opriri ale tabletelor sau 

probleme de scanare. În unele cazuri cetățeni cu documente de 

identitate  emise în județul Brașov erau identificați ca fiind cetățeni cu 

domiciliul în afara țării. Acestea nu au periclitat per ansamblu organizarea 

alegerilor sau referendumului, chiar dacă în anumite secții au încetinit 

procesul de votare, 

▪ Accesibilitatea redusă pentru persoanele cu dizabilități. Autoritatea 

Electorală Permanentă a introdus prin OUG 29/2019 o prevedere conform 

căreia primarii sunt obligați să asigure accesibilitatea în secțiile de votare. 

Cu toate acestea, conform datelor obținute de la observatori, 34% din 

secțiile de votare observate nu erau accesibile. 

Votul în 

străinătate 

▪ Un număr semnificativ de persoane care au așteptat să voteze (inclusiv la 

orele 21) în secții din Marea Britanie, Irlanda, Italia, Germania, Franța etc., 

▪ Lipsa cadrului legal privind prelungirea procesului de votare, 

▪ Lipsa unor prevederi flexibile privind spațiul secției de votare. BEC a 

interpretat spațiul secției strict în sensul legii, fără a permite președinților 

secțiilor de votare să îl extindă pentru a facilita votul unui număr cât mai 

mare de persoane, 

▪ Lipsa materialelor electorale – urne, ștampile, 

▪ Lipsa membrilor birourilor electorale și lipsa de responsabilitate a 

competitorilor în a desemna reprezentați în birourile electorale. MAE a 

confirmat ca răspuns la o solicitare EFOR că nu deține informații cu privire 

la sancționarea membrilor birourilor electorale pentru neprezentarea 

nejustificată la secția de votare. 

Închiderea 

secțiilor 

 

Procentul secţiilor evaluate pozitiv de observatorii care au asistat la numărarea 

voturilor este de doar 85%, 

• La ora 21, în 19% dintre secțiile observate mai erau alegători care așteptau 

să voteze, 

• Cea mai frecventă problemă semnalată a fost dificultatea completării 

proceselor verbale în aproape o treime din cazuri (doar 63% dintre 

preşedinţii secţiilor observate au consemnat rezultatele fără probleme), 

• Oprirea tabletei SIMPV la ora 2130 nu a permis în anumite cazuri tuturor 

persoanelor aflate în secție să voteze.  

 

 Totodată, au fost formulate următoarele propuneri de îmbunătățire a proceselor electorale:   
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Legislația 

electorală 

 

• Leguitorul ar trebui să ia măsuri pentru modificarea legislației electorale la 

momentul oportun, pentru a evita modificările realizate cu puțin timp 

înaintea alegerilor, care pot compromite buna desfășurare a proceselor 

electorale. 

• Elaborarea unui Cod Electoral consolidat, care să creeze un cadrul legislativ 

uniform. 

Administrația 

electorală 

 

• Legea ar trebui să prevadă că şedinţele birourilor electorale la orice nivel 

sunt publice. 

• Procedura de formare a birourilor electorale ar trebui să asigure 

posibilitatea candidaților independenți de a desemna reprezentanți. 

• Legislația trebuie modificată pentru a permite formarea birourilor electorale 

din străinătate din mai mulți membri, la care se adaugă cel puțin doi 

suplinitori pentru fiecare membru. 

• Consolidarea capacității profesionale a membrilor Corpului Experților 

Electorali, prin formare continuă și evaluare constantă. Autoritățile 

electorale pot folosi feedback din partea membrilor birourilor electorale 

pentru îmbunătățirea procesului de formare. 

Înregistrarea 

candidaților 

 

• Pentru a încuraja participarea politică, numărul semnăturilor de susţinere 

prevăzut de lege ar trebui redus atât pentru listele de candidaţi, cât şi pentru 

candidaturile independente. Acest număr nu ar trebui să depăşească în 

niciun caz 1% din numărul total al alegătorilor înscrişi în liste. 

• Legea ar trebui modificată astfel încât să permită oricărui alegător să 

semneze pentru susţinerea mai multor candidaturi. 

• Este necesară introducerea unui mecanism eficient şi transparent de 

verificare a semnăturilor de susţinere, în conformitate cu Codul de bune 

practici în materie electorală al Comisiei de la Veneţia. 

• Autorităţile ar trebui să facă eforturi pentru actualizarea permanentă a 

Registrului Partidelor Politice, iar mecanismul înscrierii alianţelor şi listelor 

de candidaţi ar trebui să respecte dreptul partidelor de a-şi alege 

reprezentanţii. 

Campania 

electorală 

 

• Legislaţia trebuie să includă reglementări clare, rezonabile şi uniforme 

privind activităţile desfăşurate de partide în scopul promovării mesajului 

electoral, indiferent dacă acestea se desfăşoară în perioada campaniei 

electorale sau în afara ei. 

Finanțarea 

partidelor și 

campaniei 

electorale 

 

• Consolidarea platformei www.finantarepartide.ro prin publicarea în format 

deschis a datelor disponibile conform art 46 și 54 din Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității 

partidelor politice și a campaniilor electorale. 

• Stabilirea unor limitări la un procent de maximum 30% pentru sumele din 

subvenții care pot fi folosite pentru campania electorală pentru alegerile 

pentru Parlamentul European. 

Observarea 

procesului 

electoral 

 

• Procedura de acreditare trebuie amendată astfel încât aceasta să fie valabilă 

pentru toate secțiile de votare, fără limitări teritoriale. 

• Punerea în acord cu privire la procedura de acreditare prevăzută în Legea 

208/2015. 

• Reformularea prevederilor privind observarea alegerilor astfel încât să 

permită monitorizarea de către persoanele acreditate a întregului proces 

electoral. 

http://www.finantarepartide.ro/
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Educația 

alegătorilor 

 

• Pentru a asigura informarea corectă și timpurie a alegătorilor, recomandăm 

elaborarea unor materiale de educație electorală în timp util și diseminarea 

acestora pe scară largă. 

• Pentru corecta informare a alegătorilor în ziua alegerilor, trebuie afișate 

materiale informative (afișe) în fiecare secție de votare, care să cuprindă cel 

puțin orele de votare și principalele reglementări privind votul. 

Ziua scrutinului 

 

• Legislația trebuie să specifice o procedură detaliată şi uniformă pentru 

sigilarea urnelor de vot, precum și standarde pentru confecționarea și 

aplicarea sigiliilor. 

• Procedurile privind administrarea SIMPV trebuie clarificate și detaliate. 

• Perioada pentru depunerea cererilor pentru urna specială trebuie să fie 

extinsă, cel puțin și pentru ziua votului. 

• Președinții birourilor electorale, cu acordul unui birou electoral superior, 

trebuie să poată prelungi procesul de votate în situații excepționale. 

• Punerea în acord a reglementărilor privind formularele pentru procesele -

verbale, pentru a evita diferențe terminologice sau de structură a cheilor de 

control. 

Votul în 

străinătate 

 

• Pentru a asigura tuturor alegătorilor posibilitatea de a vota, leguitorul ar 

trebui să extindă votul prin corespondență  la toate tipurile de alegeri. 

• Implementarea votului în avans  în secții din străinătate și România, pentru 

o perioadă de cel puțin trei zile înaintea datei alegerilor. 

• Suplimentarea numărului membrilor birourilor electorale, astfel încât 

biroului secției de votare să poată avea maximum 15 membri, iar fiecare 

membru să poată avea până la doi supleanți. 

• Formarea în străinătate a unei structuri similare Corpului Experților 

Electorali, care să sprijine pregătirea membrilor birourilor electorale, care 

nu beneficiază de aceleași condiții ca în țară. 

• Mărirea numărului de secții în sediile ambasadelor sau consultatelor, acolo 

unde spațiul permite, astfel încât  să fie valorificate cât mai multe încăperi. 

• Mărirea numărului de tablete, la 2 sau 3 în secțiile unde este nevoie  și 

preluarea prevederilor din Legea 370/2004, conform cărora un membru al 

biroului electoral poate prelua atribuțiile operatorului, prin decizie a 

președintelui 

• Transmiterea unui număr de ștampile suplimentare, minim două, care pot fi 

folosite în caz de nevoie. Dacă utilizarea acestora nu este necesară, pot 

rămâne sigilate până la finalul zilei 

• Simplificarea formatului listelor electorale suplimentare, prin reducerea 

câmpurilor. 

• Preînregistrare opțională, care să permită alegătorilor să opteze pentru un 

anumit stat. Această măsură ar putea ajuta la dimensionarea mai eficientă a 

secțiilor de votare 

Participarea 

persoanelor cu 

dizabilități 

 

• Alegătorii cu dizabilități care se prezintă la secția de votare trebuie să aibă 

posibilitatea de a vota, prin excepție, la o altă secție de votare, dacă secția 

la care sunt arondați nu este accesibilă. 

• Introducerea unor cabine speciale pentru persoane cu dizabilități. 

• Trebuie luate măsurile necesare pentru ca  persoanele cu dizabilități 

auditive sau vizuale să primească informațiile necesare privind procedurile 

de vot și pot vota fără bariere. 
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14. COSTUL ALEGERILOR ȘI AL REFERENDUMULUI NAȚIONAL 

       
14.1.  ALOCAREA FONDURILOR NECESARE ORGANIZĂRII ŞI DESFĂȘURĂRII    

 ALEGERILOR ȘI REFERENDUMULUI NAȚIONAL 

 

Prin Hotărârea nr. 100/2019, Guvernul a aprobat şi repartizat sumele necesare pregătirii, 

organizării şi desfășurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 

2019, după cum urmează: 

- mii lei –  

 INSTITUȚIA Capitol Cheltuieli Total 

Personal Bunuri 

și 

servicii 

Active 

Nefinanciare 

I. Ministerul Afacerilor Interne  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  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 

se observă din tabel de mai jos : 

- mii lei - 

 INSTITUȚIA Capitol Cheltuieli Total 

Personal Bunuri 

și servicii 

Active 

Nefinanciare 

 

I. Ministerul Afacerilor Interne  148.500 62.000 - 210.500 

1.Instituțiile prefectului 51.01 148.000 27.000 - 175.000 

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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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  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 de mai jos: 

- mii lei - 

 INSTITUȚIA Capitol Cheltuieli Total 

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 

      

I. Serviciul de 

Telecomunicații Speciale 

61.01 739 1.480 1.850 4.069 

      

TOTAL GENERAL  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, care se prezintă în tabelul următor: 
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- mii lei – 

 INSTITUȚIA Capitol Cheltuieli Total 

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 

 

Principalele operațiuni electorale care necesită alocarea unor fonduri corespunzătoare, 

precum și sursa din care sunt alocate sumele respective, sunt prezentate în Anexa nr. 12. 

În concluzie, 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 lei (reprezentând 

53.281.892   €, 60.597.022 $) , din care: 

- 144.384.000 lei pentru cheltuieli de personal ( 30.439.567 € / 34.618.649 $) 

-  95.990.000 lei pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii (20.236.966 € / 23.015.321 $) 

-  12.358.000 lei pentru cheltuieli cu active nefinanciare (2.605.359 € / 2.963.052 $) 

Pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 26 mai 2019, s-a alocat 

o sumă de 27.613.000 lei (reprezentând 5.821.475 €, 6.620.711 $), din care: 

- 18.739.000 lei pentru cheltuieli de personal (3.950.625 € / 4.493.011 $) 

-  7.024.000 lei pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii (1.480.825 € / 1.684.130 $) 

-  1.850.000 lei pentru cheltuieli cu active nefinanciare (390.024 € / 443.571 $) 

În total pentru pregătirea, organizarea şi desfășurarea alegerile pentru membrii din România în 

Parlamentul European şi a referendumului național din 26 mai 2019, s-a alocat suma de 280.345.000 

lei (reprezentând 59.103.367 €, 67.217.733 dolari), din care: 

- 163.123.000 lei pentru cheltuieli de personal (34.390.192 € / 39.111.660 $), 

- 103.014.000 lei pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii (21.717.791€ / 24.699.451 $), 

- 14.208.000 lei pentru cheltuieli cu active nefinanciare (2.995.383 € / 3.406.622 $). 

 

14.2. MONITORIZAREA FONDURILOR ALOCATE ȘI A CHELTUIELILOR  

         EFECTUATE 

 

În conformitate cu art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 100/2019, cu modificările şi 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 şi desfășurarea procesului electoral comunică Autorității Electorale Permanente situația 

sumelor alocate şi a cheltuielilor efectuate, separat pe cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri şi 

servicii şi cheltuieli cu active nefinanciare”, AEP a solicitat autorităților amintite  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 

şi desfășurarea procesului electoral, prezentăm mai jos o serie de situații centralizate. 

Astfel, după încheierea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European şi a 

referendumului național din 26 mai 2019, Situația fondurilor alocate, cheltuielilor efectuate și a 

fondurilor restituite în lei, euro și dolari pe capitol de cheltuieli (de personal, material şi de capital) 

s-a prezentat astfel:
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Calculul costului per alegător din listele electorale, precum şi costul pe alegător prezent la vot la alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul 

European şi a referendumului național din 26 mai 2019 este prezentat în tabelul următor: 
  

 

 
124 Numărul mediu al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente şi în copiile de pe listele electorale speciale la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European 

conform Procesului-verbal privind centralizarea voturilor şi atribuirea mandatelor pentru Parlamentul European, numărul persoanelor înscrise în lista pentru referendumul naţional din 26 

mai 2019 conform Procesului-verbal privind rezultatele referendumului naţional privind interzicerea adoptării de către Guvern a ordonanţelor de urgenţă în domeniul infracţiunilor, 

pedepselor şi al organizării judiciare corelată cu dreptul altor autorităţi constituţionale de a sesiza direct Curtea Constituţională cu privire la ordonanţe din 26 mai 2019 şi conform 

Procesului-verbal privind rezultatele referendumului naţional privind interzicerea amnistiei şi graţierii pentru infracţiuni de corupţie din 26 mai 2019. 
125 Numărul mediu al alegătorilor înscrişi în listele electorale, care s-au prezentat la urne la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European şi numărul participanţilor la 

referendumul naţional din 26 mai 2019, conform Procesului-verbal privind rezultatele referendumului naţional privind interzicerea adoptării de către Guvern a ordonanţelor de urgenţă în 

domeniul infracţiunilor, pedepselor şi al organizării judiciare corelată cu dreptul altor autorităţi constituţionale de a sesiza direct Curtea Constituţională cu privire la ordonanţe din 26 mai 

2019 şi conform Procesului-verbal privind rezultatele referendumului naţional privind interzicerea amnistiei şi graţierii pentru infracţiuni de corupţie din 26 mai 2019. 

 

FONDURI ALOCATE -  CHELTUIELI EFECTUATE -  FONDURI RESTITUITE 

CRT. 

CHELTUIELI 

DE PERSONAL CU BUNURI ŞI SERVICII CU ACTIVE NEFINANCIARE TOTAL 

LEI EURO USD LEI EURO USD LEI EURO USD LEI EURO USD 

ALOCAT 163.123.000 34.390.193 39.111.660 103.014.000 21.717.792 24.699.451 14.208.000 2.995.382 3.406.622 280.345.000 59.103.367 67.217.733 

UTILIZAT 139.896.000 29.493.391 33.542.570 73.363.000 15.466.658 17.590.093 10.264.000 2.163.894 2.460.978 223.523.000 47.123.943 53.593.641 

RESTITUIT 23.227.000 4.896.802 5.569.802 29.651.000 6.251.133 7.109.358 3.944.000 831.489 945.645 56.822.000 11.979.424 13.624.092 

TIP ALEGERI ȘI 

DATA 

DESFĂȘURĂRII 

TOTAL 

FONDURI 

ALOCATE 

LEI 

TOTAL 

CHELTUIELI 

LEI 

TOTAL 

CHELTUIELI 

EURO 

  NR. MEDIU 

PERSOANE 

ÎNSCRISE ÎN 

LISTELE 

ELECTORALE124 

  NR. MEDIU 

PERSOANE 

CARE AU 

PARTICIPAT LA 

VOT125 

COST/ ALEGĂTOR 

ÎNREGISTRAT ÎN 

LISTELE ELECTORALE 

COST/ 

ALEGĂTOR 

PREZENT LA 

VOT 

CURS 

VALUTAR 

BNR. 

LEI EUR LEI EUR EUR DATA 

Alegerile pentru membrii 

din România în 

Parlamentul European şi a 
referendumului național 

din 26 mai 2019 

280.345.000 223.523.000 47.123.943 18.274.352 8.399.644 12,23 2,58 26,61 5,61 4,7433 01 martie  

2019 
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Situația detaliată a fondurilor alocate, a celor utilizate, respectiv a celor restituite, pe capitole bugetare, respectiv, cheltuieli de personal, cheltuieli 

material (bunuri şi servicii) şi cele de capital (active nefinanciare) cu ocazia organizării şi desfășurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul 

European şi a referendumului național din 26 mai 2019 se prezintă astfel:  

              
-mii lei- 

  

  

INSTITUŢIA 

  

CAP 

FONDURI BUGETARE ALOCATE 

CONFORM H.G. NR. 100/2019 ŞI H.G. NR. 

278/2019 

TOTAL 

  

 

FONDURI UTILIZATE 
 

TOTAL 

  

FONDURI NEUTILIZATE 

TOTAL 
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 1. Ministerul Afacerilor Interne   148.500 62.000 0 210.500 128.854 46.047 0 174.901 19.646 15.953 0 35.599 

                  

  1) Instituțiile Prefectului  51.01 148.000 27.000 0 175.000 128.501 11.070 0 139.571 19.499 15.930 0 35.429 

                  

  TOTAL CAP 51.01 148.000 27.000 0 175.000 128.501 11.070 0 139.571 19.499 15.930 0 35.429 

                  

  2) Ordine Publica 61.01 500 35.000 0 35.500 353 34.977 0 35.330 147 23 0 170 

                  

  TOTAL CAP 61.01   500 35.000 0 35.500 353 34.977 0 35.330 147 23 0 170 

               

  

II.   Secretariatul General al 

Guvernului 

51.01 

16 3.131 5.177 8.324 10 2.485 5.130 7.625 6 646 47 699 

 

Institutul Național de 

Statistică 

51.01 
16 3.131 5.177 8.324 10 2.485 5.130 7.625 6 646 47 699 

  1.Aparat propriu 51.01 4 145 - 149 2 95 0 97 2 50 0 52 

 

2.Direcțiile teritoriale de 

statistică 

51.01 
12 2.986 5.177 8.175 8 2.390 5.130 7.528 4 596 47 647 

               

III.Autoritatea Electorală 

Permanentă 

51.01 
3.641 17.944 4.032 25.617 3.529 10.204 189 13.922 112 7.740 3.843 11.695 

 1.Aparat propriu 51.01 15 17.433 3.951 21.399 2 9.858 112 9.972 13 7.575 3.839 11.427 
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 2.Biroul Electoral Central 51.01 3.626 511 81 4.218 3.527 346 77 3.950 99 165 4 268 

               

 

IV.Ministerul Afacerilor 

Externe 

51.01 
8.027 10.627 500 19.154 4.564 5.315 446 10.325 3.463 5.312 54 8.829 

               

 

V.Serviciul de 

Telecomunicații 

Speciale 

61.01 

2.939 9.312 4.499 16.750 2.939 9.312 4.499 16.750 0 0 0 0 

 

TOTAL LEI  
163.123 103.014 14.208 280.345 139.896 73.363 10.264 223.523 23.227 29.651 3.944 56.822 

 TOTAL € 126  34.390.193 21.717.792 2.995.382 59.103.367 29.493.391 15.466.658 2.163.894 47.123.943 4.896.802 6.251.133 831.489 11.979.424 

 TOTAL $  39.111.660 24.699.451 3.406.622 67.217.733 33.542.570 17.590.093 2.460.978 53.593.641 5.569.089 7.109.358 945.645 13.624.092 

 

Din tabelul prezentat, se poate observa că Ministerului Afacerilor Interne i s-a alocat suma de 210.500 mii lei, din care la capitolul 51.01 pentru cheltuieli 

de personal ale instituției prefectului 148.000 mii lei şi pentru cheltuieli materiale (cu bunuri şi servicii) ale instituției prefectului 27.000 mii lei. Pentru capitolul 

61.01 a fost alocată suma de 35.500 mii lei, din care pentru cheltuieli de personal 500 mii lei şi pentru cheltuieli material (bunuri şi servicii)  35.000 mii lei 

 

 
126 Cursul BNR din ziua de 01 martie 2019, 1 € = 4,7433 lei şi 1 $ = 4,1707 lei 
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 Din sumele alocate, Ministerul Afacerilor Interne a efectuat repartizarea fondurile bugetare pe baza de dispoziție bugetară către instituţiile prefectului, 

după cum urmează: 

Nr. crt. JUDEŢUL ALEGERI EUROPARLAMENTARE 

2019 

REFERENDUM 2019 TOTAL 

Cheltuieli de 

personal 

Bunuri şi 

servicii 

Total 

repartizat 

Cheltuieli de 

personal 

Bunuri şi 

servicii 

Total 

repartizat 

Cheltuieli de 

personal 

Bunuri şi 

servicii 

Total 

repartizat 

1 ALBA 
2.575 220 2.795 363 87 450 2.938 307 3.245 

2 ARAD 
2.652 317 2.969 342 74 416 2.994 391 3.385 

3 ARGEŞ 
3.102 208 3.310 404 5 409 3.506 213 3.719 

4 BACĂU 
3.720 424 4.144 480 127 607 4.200 551 4.751 

5 BIHOR 
3.660 338 3.998 490 39 529 4.150 377 4.527 

6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 
1.855 207 2.062 227 25 252 2.082 232 2.314 

7 BOTOŞANI 
2.615 118 2.733 334 6 340 2.949 124 3.073 

8 BRAŞOV 
2.821 236 3.057 345 20 365 3.166 256 3.422 

9 BRĂILA 
1.782 120 1.902 210 66 276 1.992 186 2.178 

10 BUZĂU 
2.535 238 2.773 331 37 368 2.866 275 3.141 

11 CARAŞ SEVERIN 
2.516 156 2.672 93 11 104 2.609 167 2.776 

12 CĂLĂRAŞI 
1.601 161 1.762 172 8 180 1.773 169 1.942 

13 CLUJ 
3.791 267 4.058 499 20 519 4.290 287 4.577 

14 CONSTANŢA 
3.466 280 3.746 397 47 444 3.863 327 4.190 

15 COVASNA 
1.304 98 1.402 182 0 182 1.486 98 1.584 

16 DÂMBOVIŢA 
2.782 237 3.019 82 75 157 2.864 312 3.176 

17 DOLJ 
3.292 295 3.587 411 63 474 3.703 358 4.061 

18 GALAŢI 
2.525 154 2.679 335 15 350 2.860 169 3.029 
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19 GIURGIU 
1.516 106 1.622 203 24 227 1.719 130 1.849 

20 GORJ 
2.187 151 2.338 271 7 278 2.458 158 2.616 

21 HARGHITA 
1.933 181 2.114 0 0 0 1.933 181 2.114 

22 HUNEDOARA 
3.083 221 3.304 424 115 539 3.507 336 3.843 

23 IALOMIŢA 
1.391 95 1.486 186 4 190 1.577 99 1.676 

24 IAŞI 
4.175 350 4.525 541 57 598 4.716 407 5.123 

25 ILFOV 
1.707 134 1.841 37 2 39 1.744 136 1.880 

26 MARAMUREŞ 
2.594 192 2.786 341 22 363 2.935 214 3.149 

27 MEHEDINŢI 
1.746 104 1.850 232 12 244 1.978 116 2.094 

28 MUREŞ 
3.101 224 3.325 434 11 445 3.535 235 3.770 

29 NEAMŢ 
2.892 166 3.058 396 14 410 3.288 180 3.468 

30 OLT 
2.132 127 2.259 293 15 308 2.425 142 2.567 

31 PRAHOVA 
3.532 190 3.722 421 26 447 3.953 216 4.169 

32 SATU MARE 
2.163 177 2.340 271 1 272 2.434 178 2.612 

33 SĂLAJ 
1.956 182 2.138 257 21 278 2.213 203 2.416 

34 SIBIU 
2.354 239 2.593 289 39 328 2.643 278 2.921 

35 SUCEAVA 
3.204 220 3.424 430 26 456 3.634 246 3.880 

36 TELEORMAN 
1.967 159 2.126 271 8 279 2.238 167 2.405 

37 TIMIŞ 
3.651 331 3.982 459 37 496 4.110 368 4.478 

38 TULCEA 
1.387 83 1.470 156 0 156 1.543 83 1.626 

39 VASLUI 
3.158 175 3.333 404 86 490 3.562 261 3.823 

40 VALCEA 
2.546 146 2.692 342 18 360 2.888 164 3.052 

41 VRANCEA 
2.370 189 2.559 282 68 350 2.652 257 2.909 

42 BUCUREŞTI 
9.459 1.444 10.903 1079 109 1.188 10.538 1.553 12.091 

  TOTAL GENERAL 
114.798 9.660 124.458 13.716 1.447 15.163 128.514 11.107 139.621 
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Instituţiile prefectului au efectuat cheltuieli cu dotarea si funcţionarea birourilor electorale judeţene, ale birourilor electorale ale sectoarelor municipiului 

Bucureşti şi cheltuieli pentru dotarea şi amenajarea localurilor secţiilor de votare pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în 

Parlamentul European şi a referendumului național din 26 mai 2019, conform tabelului de mai jos: 

NR. 

CRT. 
JUDEŢUL 

ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019 REFERENDUM 2019 

CHELTUIELI CU DOTAREA SI 

FUNCŢIONAREA 

BIROURILOR ELECTORALE 

JUDEŢENE, ALE 

BIROURILOR ELECTORALE 

ALE SECTOARELOR 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

CHELTUIELI 

PENTRU DOTAREA ŞI 

AMENAJAREA 

LOCALURILOR 

SECŢIILOR DE 

VOTARE 

TOTAL 

CHELTUIELI CU DOTAREA SI 

FUNCŢIONAREA 

BIROURILOR ELECTORALE 

JUDEŢENE, ALE 

BIROURILOR ELECTORALE 

ALE SECTOARELOR 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

CHELTUIELI 

PENTRU DOTAREA ŞI 

AMENAJAREA 

LOCALURILOR 

SECŢIILOR DE 

VOTARE 

TOTAL 

0 1 2 3 4=2+3 5 6 7=5+6 

1 ALBA 28,00 81,00 109,00 0,00 76,00 76,00 

2 ARAD 27,00 89,00 116,00 0,00 50,00 50,00 

3 ARGEŞ 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 

4 BACĂU 62,00 0,00 62,00 10,00 0,00 10,00 

5 BIHOR 22,00 107,00 129,00 0,00 12,00 12,00 

6 
BISTRIŢA-

NĂSĂUD 
125,85 0,00 125,85 0,00 0,00 0,00 

7 BOTOŞANI 12,00 0,00 12,00 2,00 0,00 2,00 

8 BRAŞOV 45,00 75,00 120,00 0,00 17,00 17,00 

9 BRĂILA 32,00 0,00 32,00 1,00 65,00 66,00 

10 BUZĂU 234,82 0,00 234,82 35,49 0,00 35,49 

11 
CARAŞ-

SEVERIN 
18,00 0,00 

18,00 
0,00 0,00 

0,00 

12 CĂLĂRAŞI 69,00 0,00 69,00 8,00 0,00 8,00 

13 CLUJ 40,00 12,00 52,00 11,00 0,00 11,00 

14 CONSTANŢA 130,00 74,00 204,00 0,00 43,00 43,00 

15 COVASNA 16,00 6,00 22,00 0,00 0,00 0,00 

16 DÂMBOVIŢA 16,00 53,00 69,00 12,00 40,00 52,00 

17 DOLJ 37,00 67,00 104,00 17,00 46,00 63,00 

18 GALAŢI 21,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 

19 GIURGIU 16,00 0,00 16,00 0,00 23,40 23,40 
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- mii lei - 

 

  

 

 

 

20 GORJ 15,00 11,00 26,00 0,00 0,00 0,00 

21 HARGHITA 28,13 110,21 138,34 0,00 0,00 0,00 

22 HUNEDOARA 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 

23 IALOMIŢA 46,00 0,00 46,00 4,00 0,00 4,00 

24 IAŞI 0,00 0,00 0,00 19,34 36,06 55,40 

25 ILFOV 9,77 0,00 9,77 0,00 0,00 0,00 

26 MARAMUREŞ 13,00 25,00 38,00 0,00 0,00 0,00 

27 MEHEDINŢI 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 

28 MUREŞ 19,00 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00 

29 NEAMŢ 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 

30 OLT 34,00 0,00 34,00 7,00 0,00 7,00 

31 PRAHOVA 18,94 6,83 25,77 0,00 0,00 0,00 

32 SATU MARE 24,89 0,00 24,89 0,00 0,00 0,00 

33 SĂLAJ 9,04 0,00 9,04 0,00 0,00 0,00 

34 SIBIU 64,23 109,32 173,55 8,63 20,96 29,59 

35 SUCEAVA 28,00 192,00 220,00 3,00 23,00 26,00 

36 TELEORMAN 67,00 2,00 69,00 0,00 6,00 6,00 

37 TIMIŞ 52,50 0,00 52,50 0,00 0,00 0,00 

38 TULCEA 83,00 0,00 83,00 0,00 0,00 0,00 

39 VASLUI 64,00 45,00 109,00 13,00 72,00 85,00 

40 VÂLCEA 15,00 0,00 15,00 2,00 0,00 2,00 

41 VRANCEA 48,00 39,00 87,00 0,00 41,00 41,00 

42 BUCUREŞTI 65,00 755,00 820,00 26,00 83,00 109,00 

  TOTAL  1.738,17 1.859,36 3.597,53 179,46 654,42 833,88 
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 Detalierea cheltuielilor cu bunuri şi servicii de la capitolul 51.01 ”Autorități publice şi acţiuni externe”, pentru Ministerul Afacerilor Interne, pe articole 

şi alinieate ale clasificaţiei bugetare, pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European, se prezintă după cum 

urmează:  

         -MII LEI - 

NR. JUDEȚUL PLATI EFECTUATE (europarlamentare 2019) 

CRT.   TOTAL din care: 
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0 1 2=3+…+14 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 ALBA 220,00 27,00   5,00 21,00 0,00 59,00   18,00 31,00 55,00   4,00 

2 ARAD 317,00 47,00   8,00 19,00 1,00 122,00   20,00 44,00 55,00   1,00 

3 ARGEŞ 208,00 45,00   0,00 10,00 0,00 33,00   19,00 34,00 67,00   0,00 

4 BACĂU 424,00 85,00   20,00 8,00 6,00 61,00   41,00 40,00 76,00   87,00 

5 BIHOR 338,00 17,00   6,00 98,00 5,00 110,00   13,00 6,00 82,00   1,00 

6 

BISTRIŢA-

NĂSĂUD 201,03 23,73   4,00 18,08 0,70 65,31 1,10 8,45 15,70 38,96 25,00 0,00 

7 BOTOŞANI 118,00 15,00   3,00 6,00 0,00 15,00   12,00 10,00 52,00 5,00 0,00 

8 BRAŞOV 236,00 26,00   8,00 23,00 0,00 71,00   35,00 1,00 54,00   18,00 

9 BRĂILA 120,00 20,00   5,00 12,00 0,00 20,00   18,00 11,00 34,00   0,00 

10 BUZĂU 234,82 40,27   1,74 5,95 0,00 33,18   58,60 43,77 51,31   0,00 

11 CARAS.SV 156,00 10,00   8,00 7,00 4,00 19,00   18,00 45,00 45,00   0,00 

12 CĂLĂRAŞI 161,00 0,00   8,00 7,00 0,00 34,00   20,00 61,00 31,00   0,00 

13 CLUJ 267,00 27,00   8,00 17,00 3,00 27,00   40,00 39,00 81,00   25,00 

14 CONSTANŢA 280,00 64,00   5,00 30,00 1,00 86,00   20,00 10,00 64,00   0,00 
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15 COVASNA 98,00 17,00   3,00 4,00 0,00 21,00   7,00 17,00 29,00   0,00 

16 DÎMBOVIŢA 237,00 19,00   3,00 3,00 1,00 75,00   16,00 65,00 54,00   1,00 

17 DOLJ 295,00 46,00   8,00 40,00 3,00 48,00   20,00 58,00 72,00   0,00 

18 GALAŢI 154,00 20,00   4,00 21,00 2,00 37,00   15,00 3,00 52,00   0,00 

19 GIURGIU 103,30 19,60   7,50 1,20 0,00 21,80   16,00 1,80 34,40   1,00 

20 GORJ 151,00 17,00   1,00 10,00 0,00 22,00   15,00 43,00 43,00   0,00 

21 HARGHITA 178,61 24,50   6,81 8,76 0,00 95,38   2,89 4,48 35,79   0,00 

22 HUNEDOARA 221,00 60,00   8,00 35,00 3,00 8,00   20,00   67,00   20,00 

23 IALOMIŢA 95,00 23,00   5,00 7,00 0,00 14,00   10,00 10,00 26,00   0,00 

24 IAŞI 347,48 0,00   0,00 29,54 0,00 192,05   10,59 3,75 88,69   22,86 

25 ILFOV 130,35 20,46   7,52 2,50 0,00 37,30   21,49   28,27   12,81 

26 MARAMUREŞ 192,00 29,00   6,00 40,00 0,00 27,00   8,00 2,00 55,00   25,00 

27 MEHEDINŢI 104,00 19,00   3,00 8,00 1,00 15,00   15,00 5,00 38,00   0,00 

28 MUREŞ 224,00 37,00   8,00 20,00 0,00 17,00   15,00 59,00 68,00   0,00 

29 NEAMŢ 166,00 30,00   22,00 4,00 0,00 24,00   20,00 6,00 60,00   0,00 

30 OLT 127,00 17,00   8,00 8,00 3,00 29,00   5,00 7,00 49,00   1,00 

31 PRAHOVA 187,06 23,60   0,00 32,34 0,00 32,81   18,94 1,03 78,34   0,00 

32 SATU MARE 173,53 45,81 1,00 12,50 1,67   17,34 0,54 19,44 31,61 43,62   0,00 

33 SĂLAJ 182,00 44,00   5,00 6,00 0,00 40,00   9,00 33,00 38,00 7,00 0,00 

34 SIBIU 235,94 37,54   6,26 3,14 0,96 95,97   32,81 13,69 45,57   0,00 

35 SUCEAVA 220,00 20,00   8,00 7,00 0,00 48,00   16,00 58,00 63,00   0,00 

36 TELEORMAN 159,00 21,00   8,00 10,00 3,00 44,00   29,00 2,00 42,00   0,00 

37 TIMIŞ 331,00 41,00   15,00 16,00 2,00 124,00   23,00 2,00 76,00   32,00 

38 TULCEA 83,00 11,00   2,00 10,00 0,00 10,00   12,00 12,00 26,00   0,00 

39 VASLUI 175,00 25,00   0,00 8,00 0,00 58,00   11,00 7,00 66,00   0,00 

40 VÂLCEA 146,00 17,00   1,00 10,00 0,00 16,00   13,00 33,00 56,00   0,00 

41 VRANCEA 189,00 36,00   8,00 4,00 0,00 41,00   48,00 12,00 38,00   2,00 

42 BUCUREŞTI 1.444,00 43,00   4,00 394,00 0,00 830,00   27,00   146,00   0,00 

  TOTAL 9.630,12 1.210,51 1,00 260,33 1.026,18 39,66 2.796,14 1,64 817,21 881,83 2.304,95 37,00 253,67 
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 Detalierea cheltuielilor cu bunuri şi servicii de la capitolul 51.01 ”Autorităţii publice şi acţiuni externe”, pentru Ministerul Afacerilor Interne, pe articole şi 

alinieate ale clasificaţiei bugetare, pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din 26 mai 2019 se prezintă după cum urmează:  

                                                                         -mii lei – 

NR. JUDEȚUL PLATI EFECTUATE ( referendum 2019 ) 

CRT.   TOTAL din care: 

      20.01.01 20.01.06 20.01.07 20.01.09 20.05.30 20.06.01 20.30.04 20.30.30 

    

  

Furnitu

ri de 

birou 

Piese de 

schimb 
Transport 

Materiale 

si prestari 

servicii cu 

caracter 

functional 

Alte 

obiecte 

de 

inventar 

Deplasari 

interne, 

detasari, 

transferari 

Chirii 

Alte cheltuieli 

cu bunuri si 

servicii 

0 1 
2=3+…+1

4 3 4 6 8 10 11 13 14 

1 ALBA 87,00     11,00 76,00         

2 ARAD 74,00     8,00 66,00         

3 ARGEŞ 5,00       5,00         

4 BACĂU 127,00 15,00   7,00 30,00 12,00 14,00   49,00 

5 BIHOR 39,00     14,00 25,00         

6 

BISTRIŢA-

NĂSĂUD 24,66       24,66         

7 BOTOŞANI 6,00 5,00   1,00           

8 BRAŞOV 20,00 3,00   3,00 14,00         

9 BRĂILA 66,00 1,00       65,00       

10 BUZĂU 35,49 11,62     16,04 7,83       

11 CARAS.SV 11,00     4,00 7,00         

12 CĂLĂRAŞI 8,00     1,00 7,00         

13 CLUJ 20,00 5,00     4,00 11,00       

14 CONSTANŢA 47,00     4,00 43,00         

15 COVASNA                   

16 DÎMBOVIŢA 75,00 2,00   1,00 60,00 12,00       
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17 DOLJ 63,00       63,00         

18 GALAŢI 15,00 1,00   9,00 5,00         

19 GIURGIU 23,40       23,40         

20 GORJ 7,00 4,00     3,00         

21 HARGHITA                   

22 HUNEDOARA 115,00     26,00 89,00         

23 IALOMIŢA 4,00       4,00         

24 IAŞI 55,40     7,38 48,02         

25 ILFOV 1,25     1,25           

26 MARAMUREŞ 22,00 5,00 3,00 5,00 9,00         

27 MEHEDINŢI 12,00 5,00   4,00 3,00         

28 MUREŞ 11,00       11,00         

29 NEAMŢ 14,00 9,00   4,00 1,00         

30 OLT 15,00     3,00 12,00         

31 PRAHOVA 25,22     25,22           

32 SATU MARE 0,83     0,83           

33 SĂLAJ 21,00 3,00   6,00 5,00     7,00   

34 SIBIU 37,67     8,08 29,59         

35 SUCEAVA 26,00 10,00   4,00 12,00         

36 TELEORMAN 8,00     2,00 6,00         

37 TIMIŞ 37,00     8,00 29,00         

38 TULCEA                   

39 VASLUI 86,00     1,00 85,00         

40 VÂLCEA 18,00 8,00   10,00           

41 VRANCEA 68,00     5,00 63,00         

42 BUCUREŞTI 109,00 26,00     83,00         

  TOTAL 1.439,92 113,62 3,00 183,76 961,71 107,83 14,00 7,00 49,00 
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În tabelele de mai jos se prezintă detalierea cheltuielilor de personal de la capitolul 51.01 ”Autorităţii publice şi acţiuni externe” , pentru Ministerul Afacerilor 

Interne, pe articole şi alinieate ale clasificaţiei bugetare, cheltuieli care reprezintă cel mai mare procent din totalul cheltuielilor efectuate pentru organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European şi a referendumului naţional din 26 mai 2019. 

 

- mii lei - 

 

JUDEȚUL 

 MEMBRII BIROURILOR ELECTORALE  

TOTAL 

din care: 

  

  

  

  

art.10.01.12 Indemnizatii platite unor 

persoane din afara unitatii europarlamentare 

2019 

art.10.01.12 Indemnizatii platite unor 

persoane din afara unitatii referendum 

2019 

art.10.01.13 Indemnizatii de 

delegare europarlamentare 

2019 

art.10.01.13 Indemnizatii de 

delegare referendum 2019 

  

  

  

Total 

din care: 

  

Total 

din care: 

  

Total 

din care: 

  

Total 

din care: 
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1 2=3+6+9+12 3=4+5 4 5 6=7+8 7 8 9=10+11 10 11 12=13+14 13 14 

ALBA 2.600,00 2.237,00 85,00 2.152,00 363,00 0,00 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ARAD 2.665,00 2.323,00 61,00 2.262,00 342,00 27,00 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ARGEŞ 3.080,00 2.676,00 62,00 2.614,00 404,00 27,00 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BACĂU 3.656,00 3.176,00 60,00 3.116,00 480,00 27,00 453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BIHOR 3.899,00 3.409,00 55,00 3.354,00 490,00 23,00 467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BISTRIŢA-NĂSĂUD 1.919,71 1.693,28 86,07 1.607,21 226,35 0,00 226,35 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

BOTOŞANI 2.565,00 2.231,00 60,00 2.171,00 334,00 27,00 307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BRAŞOV 2.674,00 2.329,00 54,00 2.275,00 345,00 20,00 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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BRĂILA 1.680,00 1.474,00 73,00 1.401,00 206,00 5,00 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BUZĂU 2.572,24 2.241,81 55,10 2.186,71 330,43 21,28 309,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CARAS.SV 2.274,00 2.181,00 39,00 2.142,00 93,00 40,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CĂLĂRAŞI 1.366,00 1.260,00 75,00 1.185,00 106,00 0,00 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CLUJ 3.849,00 3.350,00 61,00 3.289,00 499,00 27,00 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CONSTANŢA 3.254,00 2.857,00 87,00 2.770,00 397,00 0,00 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

COVASNA 1.321,00 1.139,00 46,00 1.093,00 182,00 26,00 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DÎMBOVIŢA 2.601,00 2.519,00 47,00 2.472,00 82,00 19,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DOLJ 2.378,00 2.115,00 58,00 2.057,00 263,00 24,00 239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

GALAŢI 2.609,00 2.274,00 56,00 2.218,00 335,00 22,00 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

GIURGIU 1.513,30 1.310,70 57,95 1.252,75 202,60 24,10 178,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

GORJ 2.008,00 1.739,00 61,00 1.678,00 269,00 27,00 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

HARGHITA 1.651,82 1.651,82 79,23 1.572,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

HUNEDOARA 3.050,00 2.626,00 62,00 2.564,00 424,00 28,00 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IALOMIŢA 1.398,00 1.212,00 53,00 1.159,00 186,00 21,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IAŞI 4.346,13 3.805,49 225,70 3.579,79 540,35 36,80 503,55 0,29 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

ILFOV 1.540,53 1.503,77 95,00 1.408,77 36,77 0,00 36,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MARAMUREŞ 2.695,00 2.353,00 71,00 2.282,00 341,00 26,00 315,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MEHEDINŢI 1.747,00 1.515,00 49,00 1.466,00 232,00 20,00 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MUREŞ 3.356,00 2.922,00 64,00 2.858,00 434,00 18,00 416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

NEAMŢ 2.911,00 2.541,00 64,00 2.477,00 370,00 20,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OLT 2.347,00 2.054,00 62,00 1.992,00 293,00 10,00 283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PRAHOVA 3.662,87 3.242,35 84,36 3.157,99 420,52 0,00 420,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SATU MARE 2.019,48 1.749,43 60,61 1.688,82 270,05 26,60 243,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SĂLAJ 1.443,00 1.269,00 55,00 1.214,00 173,00 32,00 141,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SIBIU 2.229,86 1.941,61 50,82 1.890,79 288,25 19,19 269,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SUCEAVA 3.344,00 2.914,00 58,00 2.856,00 430,00 24,00 406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TELEORMAN 2.008,00 1.737,00 57,00 1.680,00 271,00 22,00 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TIMIŞ 3.567,00 3.108,00 68,00 3.040,00 459,00 27,00 432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TULCEA 1.330,00 1.174,00 146,00 1.028,00 156,00 5,00 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VASLUI 3.179,00 2.775,00 51,00 2.724,00 404,00 20,00 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VÂLCEA 2.605,00 2.265,00 61,00 2.204,00 340,00 27,00 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VRANCEA 2.206,00 1.924,00 56,00 1.868,00 282,00 22,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BUCUREŞTI 7.861,00 6.782,00 1.035,00 5.747,00 1.079,00 165,00 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

TOTAL  
110.981,94 97.600,26 3.846,84 93.753,42 13.379,32 955,97 12.423,35 2,37 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 
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- mii lei - 

 

JUDEȚUL 

PERSONAL TEHNIC AUXILIAR ŞI STATISTICIENI 

TOTAL 

din care: 

  

  

  

art.10.01.12 Indemnizatii platite unor 

persoane din afara unitatii 

europarlamentare 2019 

art.10.01.12 Indemnizatii 

platite unor persoane din afara 

unitatii referendum 2019 

art.10.01.13 Indemnizatii de 

delegare europarlamentare 2019 

art.10.01.13 Indemnizatii de delegare 

referendum 2019 

  

Total 

din care: 

Total 

din care: 

Total 

din care: 

  

Total 

din care: 
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1 2=3+6+9+12 3=4+5 4 5 6=7+8 7 8 9=10+11 10 11 12=13+14 13 14 

ALBA 338,00 338,00 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ARAD 329,00 328,00 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ARGEŞ 426,00 426,00 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BACĂU 544,00 543,00 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BIHOR 251,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BISTRIŢA-

NĂSĂUD 
160,44 160,36 160,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

BOTOŞANI 384,00 383,00 383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BRAŞOV 492,00 492,00 492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BRĂILA 312,00 308,00 308,00 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BUZĂU 292,79 292,79 292,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CARAŞ-

SEVERIN 
335,00 335,00 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CĂLĂRAŞI 407,00 341,00 341,00 0,00 66,00 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CLUJ 441,00 440,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CONSTANŢA 609,00 609,00 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

COVASNA 165,00 165,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DÂMBOVIŢA 263,00 263,00 263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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DOLJ 1.325,00 1.177,00 1.177,00 0,00 148,00 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

GALAŢI 251,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

GIURGIU 204,80 204,80 204,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

GORJ 450,00 448,00 448,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

HARGHITA 279,83 279,77 279,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

HUNEDOARA 457,00 456,00 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IALOMIŢA 179,00 179,00 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IAŞI 368,51 368,51 368,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ILFOV 202,92 202,92 202,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MARAMUREŞ 240,00 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MEHEDINŢI 231,00 231,00 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MUREŞ 179,00 178,00 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

NEAMŢ 377,00 350,00 350,00 0,00 26,00 26,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OLT 78,00 78,00 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PRAHOVA 288,99 288,99 288,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SATU MARE 412,19 410,69 410,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

SĂLAJ 770,00 686,00 686,00 0,00 84,00 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SIBIU 411,43 411,35 411,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

SUCEAVA 290,00 289,00 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TELEORMAN 230,00 230,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TIMIŞ 543,00 542,00 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TULCEA 213,00 213,00 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VASLUI 383,00 383,00 383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VÂLCEA 283,00 281,00 281,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VRANCEA 446,00 446,00 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BUCUREŞTI 2.677,00 2.677,00 2.677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

TOTAL  
17.519,90 17.175,18 17.175,18 0,00 332,00 332,00 0,00 12,72 12,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

- mii lei - 
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JUDEȚUL 

CHELTUIELI DE PERSONAL 

TOTAL din care: 
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1 2=3+4+5+6 3 4 5 6 

ALBA 2.938,00 2.575,00 0,00 363,00 0,00 

ARAD 2.994,00 2.651,00 1,00 342,00 0,00 

ARGEŞ 3.506,00 3.102,00 0,00 404,00 0,00 

BACĂU 4.200,00 3.719,00 1,00 480,00 0,00 

BIHOR 4.150,00 3.659,00 1,00 490,00 0,00 

BISTRIŢA-NĂSĂUD 2.080,15 1.853,64 0,16 226,35 0,00 

BOTOŞANI 2.949,00 2.614,00 1,00 334,00 0,00 

BRAŞOV 3.166,00 2.821,00 0,00 345,00 0,00 

BRĂILA 1.992,00 1.782,00 0,00 210,00 0,00 

BUZĂU 2.865,03 2.534,60 0,00 330,43 0,00 

CARAS.SV 2.609,00 2.516,00 0,00 93,00 0,00 

CĂLĂRAŞI 1.773,00 1.601,00 0,00 172,00 0,00 

CLUJ 4.290,00 3.790,00 1,00 499,00 0,00 

CONSTANŢA 3.863,00 3.466,00 0,00 397,00 0,00 

COVASNA 1.486,00 1.304,00 0,00 182,00 0,00 

DÎMBOVIŢA 2.864,00 2.782,00 0,00 82,00 0,00 

DOLJ 3.703,00 3.292,00 0,00 411,00 0,00 

GALAŢI 2.860,00 2.524,00 1,00 335,00 0,00 

GIURGIU 1.718,10 1.515,50 0,00 202,60 0,00 

GORJ 2.458,00 2.187,00 0,00 271,00 0,00 

HARGHITA 1.931,65 1.931,59 0,06 0,00 0,00 

HUNEDOARA 3.507,00 3.082,00 1,00 424,00 0,00 

IALOMIŢA 1.577,00 1.391,00 0,00 186,00 0,00 

IAŞI 4.714,64 4.174,00 0,29 540,35 0,00 

ILFOV 1.743,45 1.706,69 0,00 36,77 0,00 

MARAMUREŞ 2.935,00 2.593,00 1,00 341,00 0,00 

MEHEDINŢI 1.978,00 1.746,00 0,00 232,00 0,00 

MUREŞ 3.535,00 3.100,00 1,00 434,00 0,00 
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NEAMŢ 3.288,00 2.891,00 1,00 396,00 0,00 

OLT 2.425,00 2.132,00 0,00 293,00 0,00 

PRAHOVA 3.951,86 3.531,34 0,00 420,52 0,00 

SATU MARE 2.431,67 2.160,12 1,50 270,05 0,00 

SĂLAJ 2.213,00 1.955,00 1,00 257,00 0,00 

SIBIU 2.641,29 2.352,96 0,08 288,25 0,00 

SUCEAVA 3.634,00 3.203,00 1,00 430,00 0,00 

TELEORMAN 2.238,00 1.967,00 0,00 271,00 0,00 

TIMIŞ 4.110,00 3.650,00 1,00 459,00 0,00 

TULCEA 1.543,00 1.387,00 0,00 156,00 0,00 

VASLUI 3.562,00 3.158,00 0,00 404,00 0,00 

VÂLCEA 2.888,00 2.546,00 0,00 342,00 0,00 

VRANCEA 2.652,00 2.370,00 0,00 282,00 0,00 

BUCUREŞTI 10.538,00 9.459,00 0,00 1.079,00 0,00 

 

TOTAL  
128.501,84 114.775,44 15,09 13.711,32 0,00 
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Pentru Ministerul Afacerilor Externe, detalierea cheltuielilor de personal, cheltuieli material 

(bunuri şi servicii) şi cele de capital (active nefinanciare), pe articole şi alineate, cu ocazia organizării 

şi desfășurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European şi a referendumului 

național din 26 mai 2019, se prezintă astfel: 

                                                                                                                                 -  mii lei - 

Capitol 51 

Titlul 

Articol/

alineat 

 

Denumire indicator Total 

cheltuieli 

  Autorităţi publice şi acţiuni externe 10.325 

10  Cheltuieli de personal 4.564 

 10.01.12 Indemnizaţii pentru persoanele din afara unităţii 3.325 

 10.01.13 Indemnizaţii de delegare 1.239 

20  Bunuri şi servicii 5.315 

 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 5.315 

71  Active nefinanciare 446 

 71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 390 

 71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 24 

 71.01.30 Alte active fixe 32 

 

Situaţia detaliată a cheltuielilor, pentru Biroul electoral pentru secţiile de votare din 

străinătate şi pentru membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, detalierea 

cheltuielilor de personal, cheltuieli material (bunuri şi servicii) şi cele de capital (active nefinanciare), 

pe articole şi alineate, cu ocazia organizării şi desfăşurării alegerilor pentru membrii din România în 

Parlamentul European şi a referendumului naţional din 26 mai 2019, se prezintă astfel: 

- mii lei - 

Capitol 

51 

Titlul 

Articol/alineat 

 

Denumire indicator Total cheltuieli  

Biroul electoral 

pentru secţiile 

de votar  din 

străinătate 

Total cheltuieli 

Misiuni   

Birourile electorale 

ale secţiile din 

străinătate 

  Autorităţi publice şi acţiuni externe 1.579 8.746 

10  Cheltuieli de personal 685 3.879 

 10.01.12 Indemnizaţii pentru persoanele din 

afara unităţii 

518 2.807 

 10.01.13 Indemnizaţii de delegare 167 1.072 

20  Bunuri şi servicii 849 4.466 

 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 849 4.466 

71  Active nefinanciare 45 401 

 71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de 

transport 

0 390 

 71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte 

active corporale 

24 0 

 71.01.30 Alte active fixe 21 11 

 

Valoarea ştampilei biroului electorale pentru secţiile din străinătate este de 60,69 lei (cu TVA). 

Situaţia cantitativ-valorică a ştampilelor de control ale birourilor electorale ale secţiilor de 

votare din străinătate este următoarea: au fost achiziţionate 441 de bucăţi ştampile, cu preţul de 57,12 

lei/buc, cu TVA inclus, valoarea totală a achiziţiei fiind de 25.189,92 lei, din care 4.021,92 lei 

reprezintă TVA. 
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Pentru Autoritatea Electorală Permanentă, defalcat, pe cele două activități, situația fondurilor 

alocate și a cheltuielilor efectuate se prezintă după cum urmează: 

 

Activitatea AEP 

       - Mii lei - 

Indicatori  Cod Buget alocat Cheltuieli efective 

Autorităţi publice şi acţiuni externe 51.01 21.399 9.972 

Cheltuieli curente 01 17.448 9.860 

Cheltuieli de personal 10 15 2 

Bunuri şi servicii 20 17.433 9.858 

Active nefinanciare 71 3.951 112 

 

Activitatea BEC 

        - Mii lei - 

Indicatori  Cod Buget alocat Cheltuieli efective 

Autorităţi publice şi acţiuni externe 51.01 4.218 3.950 

Cheltuieli curente 01 4.137 3.873 

Cheltuieli de personal 10 3.626 3.527 

Bunuri şi servicii 20 511 346 

Active nefinanciare 71 81 77 

 

Prezentăm mai jos date privind cheltuielile efectuate pentru asigurarea buletinelor de vot, 

timbrelor autocolante şi ștampilele necesare votării la alegerile pentru membrii din România 

în Parlamentul European şi a referendumului național din 26 mai 2019. 

 

 Asigurarea buletinelor de vot 

Modelul, dimensiunile și condițiile de tipărire ale buletinului de vot folosit la alegerile pentru 

membrii din România în Parlamentul European din 2019, a fost aprobat 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 şi 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 tone hârtie pentru 

alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019 şi 180 tone hârtie pentru 

referendumul național) şi a fost consumată o cantitate de 480 tone hârtie de tip “ziar” bobină 84 

cm/48,8 g/mp (318 tone hârtie pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 

anul 2019 şi 162 tone hârtie pentru referendumul național).  

Pentru cantitatea de 480 tone hârtie a fost necesară utilizarea unei sume din fonduri bugetare în 

valoare totală de 1.280.335,66 lei. 

 

Situația centralizată privind cantitatea de hârtie achiziționată şi consumată la alegerile pentru 

membrii din România în Parlamentul European şi a referendumului național din 26 mai 2019 poate 

fi consultată în Anexa nr. 13.  
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• Date privind buletinele de vot pentru alegerea membrilor din România în  

Parlamentul European 

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 țară și 1.333.500 de bucăți pentru străinătate.  

Prețul unitar al unui buletin de vot a fost de 0,09 lei/bucată (8 pagini format A4/buletin de vot).  

Situația privind buletinele de vot tipărite pentru alegerea membrilor din România în 

Parlamentul European poate fi consultată în Anexa nr. 14. 

Numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale, care s-au prezentat la urne, conform 

procesului-verbal privind centralizarea voturilor şi atribuirea mandatelor la alegerile pentru 

Parlamentul European din anul 2019, a fost de 9.352.472, din care 8.967.529 au fost alegători care au 

votat în țară şi 384.943 au fost alegători care au votat în străinătate. În țară, din totalul de 20.104.459 

buletine de vot tipărite au fost utilizate 8.967.529, care reprezintă 44,60%. Pentru străinătate, din 

totalul de 1.333.500 buletine de vot tipărite au fost utilizate 384.943, care reprezintă 28,87%. 

Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate şi anulate, conform proceselor-verbale întocmite de 

Biroul Electoral Central privind rezultatul pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul 

European, a fost de 12.039.448 bucăți (11.099.896 în ţară, respectiv 939.552 în străinătate) 

reprezentând 56,26% din totalul buletinelor de vot primite pentru a fi întrebuințate. 

Valoarea totală a buletinelor de vot a fost de 2.296.005,41 lei, din care 2.153.187,56 lei pentru 

țară, respectiv 142.817,85 lei pentru străinătate.  

În conformitate cu art. 151 alin.(1) din Legea nr. 3/2000, cu modificările şi completările 

ulterioare, în situaţia în care referendumul naţional are loc la aceeaşi dată cu alegerile pentru membrii 

din România în Parlamentul European, alegători votează pe buletine de vot separate. 

 

• Date privind buletinele de vot pentru referendumul național 

Din cantitatea de hârtie tip ziar achiziționată, au fost tipărite un număr de 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). 

Situația privind buletinele de vot tipărite la referendumul național din data de 26 mai 2019 

poate fi consultată în Anexa nr. 15. 

Numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale, care s-au prezentat la urne, conform 

procesului-verbal privind rezultatele referendumului naţional privind interzicerea amnistiei şi 

grațierii pentru infracţiuni de corupţie din 26 mai 2019, a fost de 7.922.591, din care 7.542.271 au 

fost alegători care au votat în ţară şi 380.320 au fost alegători care au votat în străinătate. În ţară, din 

totalul de 20.104.459 buletine de vot tipărite au fost utilizate 7.542.271, care reprezintă 37,52%. 

Pentru străinătate, din totalul de 1.333.500 buletine de vot tipărite au fost utilizate 380.320, care 

reprezintă 28,52%. 

Numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale, care s-au prezentat la urne, conform 

procesului-verbal privind rezultatele referendumului naţional privind interzicerea adoptării de către 

Guvern a ordonanţelor de urgenţă în domeniul infracţiunilor, pedepselor şi al organizării juridice 
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corelată cu dreptul altor autorităţi constituţionale de a sesiza direct Curtea Constituţională cu privire 

la ordonanţe din 26 mai 2019, a fost de 7.923.869, din care 7.542.878 au fost alegători care au votat 

în ţară şi 380.991 au fost alegători care au votat în străinătate.  

În țară, din totalul de 20.104.459 buletine de vot tipărite au fost utilizate 7.542.878, care 

reprezintă 37,52% din totalul buletinelor de vot tipărite. În străinătate, din totalul de 1.333.500 

buletine de vot tipărite, au fost utilizate 380.320, care reprezintă 28,52%. 

Numărul total de buletine de vot neîntrebuințate, conform proceselor-verbale întocmite de către 

Biroul Electoral Central privind centralizarea rezultatului referendumului național, a fost de 

26.915.511 (13.459.670 buletine de vot tip 1 și 13.455.841 buletine de vot tip 2), reprezentând 62,94% 

din totalul buletinelor de vot primite pentru a fi întrebuințate pentru buletinele de vot tip 1 şi tip 2.  

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. 

 

Asigurarea ştampilelor necesare votării  

Modelul ştampilelor 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 urgenţă  nr. 6/2019, tipărirea ştampilelor 

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 şi 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/secție de votare pentru ţară, fiind organizate un număr de 18.730 secţii de votare în ţară. 

Rezultă faptul că numărul de ștampile cu mențiunea „VOTAT” pentru ţară a fost de 93.650. 

Ministerul Afacerilor Externe a estimat un necesar de 2.147 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).  

Situația privind numărul de ștampile de vot cu mențiunea „VOTAT” utilizate la alegerile pentru 

membrii din România în Parlamentul European şi a referendumului naţional din 26 mai 2019 poate 

fi consultată în Anexa nr. 16. 

 

Asigurarea timbrelor autocolante  

Prin Hotărârea Guvernului nr. 102/2019 a fost aprobat 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. 
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Confecționarea timbrelor autocolante a fost asigurată, în condiţiile legii, de Compania 

Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A.  

Pentru desfășurarea scrutinelor din data de 26 mai 2019 au fost confecționate şi repartizate un 

număr de 19.846.745 de bucăți 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).  

  Situația privind timbrele autocolante  utilizate la alegerile pentru membrii din România în 

Parlamentul European şi a referendumului național din 26 mai 2019 poate fi consultată în Anexa nr. 

17.  
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15. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

 
  1. Dincolo de concluziile cu caracter tehnic care au fost evidențiate în capitolele anterioare, 

apreciem că principalul factor care a influențat dinamica alegerilor pentru Parlamentul 

European și a referendumului național din 26.05.2019 a fost procentul puternic în creștere al 

participării la vot a cetățenilor. Din punctul de vedere al Autorității Electorale Permanente, care 

promovează constant ideea necesității implicării active a cetățenilor în procesele electorale, creșterea 

participării la vot reprezintă o evoluție pozitivă, care trebuie încurajată.  

  Scrutinele din 26.05.2019 au evidențiat însă, încă o dată, faptul că actuala arhitectură 

organizatorică a proceselor electorale trebuie actualizată prin măsuri legislative menite să 

faciliteze exercitarea dreptului de vot de către toți cetățenii. 

  Anterior scrutinelor menționate, în Parlamentul României s-au aflat în dezbatere mai multe 

propuneri legislative care au vizat implementarea unor soluții menite să sporească accesul la vot al 

cetățenilor români aflați în străinătate în ziua votării, respectiv: suplimentarea numărului de secții de 

votare în străinătate, implementarea votului prin corespondență, a votului electronic, modificarea 

modului de organizare a circumsripțiilor electorale etc. Fiecare dintre aceste propuneri a oferit unele 

soluții viabile, care vizau soluționarea unuia sau a a mai multor aspecte deficitare, dar nu ofereau o 

reformă de ansamblu, coerentă, a întregului proces electoral. 

  În consecință, apreciem că este necesară acualizarea întregii legislații electorale prin 

implementarea unor metode alternative de vot. Votul prin corespondență, aplicabil în prezent în 

cazul alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, precum și al alegerilor pentru Președintele 

României, poate fi adaptat și extins la toate tipurile de alegeri. Totodată, pot fi dezvoltate proiecte 

pilot pentru testarea votului electronic la distanță.  

  De asemenea, avem în vedere implementarea unor măsuri adiacente, menite să ajute 

desfășurarea proceselor electorale în străinătate, precum preînregistratrea alegătorilor care doresc să 

voteze în străinătate, majorarea numărului membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din 

străinătate și o mai bună diviziune a atribuțiilor acestora, extinderea programului de votare în 

străinătate pe parcursul a mai multe zile,  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, etc. 

  Un al doilea aspect, deosebit de important, relevat cu prilejul consultărilor electorale din 

26.05.2019, este necesitatea actualizării unitare 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. Organizarea concomitentă a celor două tipuri de 

consultări electorale distincte în data de 26.05.2019, spre exemplu, a necesitat adoptarea, într-un 

termen foarte scurt, a unui număr mare de reglementări menite să armonizeze regulile specifice de 

desfășurare alegerilor europarlamentare și referendumului. 

  În condițiile unei proliferări excesive şi neunitare a actelor normative în domeniu, adoptarea 

unui Cod electoral este o necesitate arătată inclusiv 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 
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avantajează reformele în domeniu, modificările ulterioare, în măsura în care se vor dovedi necesare, 

fiind mult mai ușor de operat în cazul existenței unui text unic. Astfel, în anul 2017, AEP a elaborat 

o serie de ipoteze de lucru preliminare privind proiectul unui viitor cod electoral, dezbătute cu 

reprezentanți ai partidelor politice parlamentare, acestea vizând aspecte precum alegerea diferențiată 

a celor două Camere ale Parlamentului, scăderea numărului de deputați și senatori, creșterea 

numărului de voturi necesar pentru alegerea reprezentanților minorităților naționale în Camera 

Deputaților, scăderea pragului electoral pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului și alegerea 

consiliilor locale și județene, exercitarea dreptului de vot sub condiția înscrierii anterioare, la cerere, 

în Registrul electoral, înlocuirea listelor de susţinători cu comitete de sprijin, modificarea 

componenței birourilor electorale concomitent cu instituirea unui serviciu electoral național ca 

serviciu profesional, profesionalizarea reprezentanților partidelor politice în birourile electorale ale 

secțiilor de votare, utilizarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire 

a votului ilegal – SIMPV, etc. Tezele principale menționate vor fi utilizate pentru demararea activității 

de codificare a normelor de drept electoral, aceasta având ca orizont de realizare anul 2023, pentru a 

fi aplicabile celor patru scrutine care vor avea loc în anul 2024127. 

  Se află totodată, în atenția Autorității Electorale Permanente o serie de aspecte organizatorice 

care necesită o mai bună soluționare. Unul dintre acestea este efortul deosebit de mare pe care 

membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare trebuie să îl depună pe parcursul celor 3 zile de 

desfășurare a operațiunilor în cadrul secției de votare. Programul acestora debutează la ora 600 în ziua 

votării și continuă neîntrerupt până la predarea dosarelor și materialelor din secția de votare către 

birourile electorale ierarhic superioare, care are loc în cursul zilei de luni următoare zilei votării, în 

unele cazuri izolate, chiat în cursul zilei de marți. În același context, apreciem că este necesară și 

suplimentarea numărului de operatori de calculator implicați în procesul electoral. 

  În același timp se impun măsuri legislative suplimentare care să sporească accesul persoanelor 

cu mobilitate redusă la procesul electoral. Avem în vedere atât modul de organizare a secțiilor de 

votare cât și posibilitatea de a permite acestor persoane să voteze la orice secție de votare care le 

asigură accesul neîngrădit la urne. 

  2. Este important de reținut faptul că modificarea legislației electorale reprezintă un proces 

continuu de adaptare a normelor la cerințele societății românești. În cadrul acestui proces, cetățenii și 

societatea civilă, prin sesizările și propunerile formulate, contribuie în mod definitoriu la creionarea 

unor noi soluții legislative prin intermediul cărora să fie asigurate condițiile necesare pentru 

exercitarea dreptului de vot de către toate categoriile de alegători. Multe dintre aceste soluții sunt 

implementate și ulterior sunt optimizate, la viitoarele alegeri/referendumuri. 

  Pe baza experienței acumulate cu prilejul scrutinelor anterioare, inclusiv a celor care fac 

obiectul prezentului Raport, în vederea evitării apariției acelorași disfuncționalități cu prilejul 

alegerilor pentru Președintele României care vor avea loc în luna noiembrie 2019, au fost realizate o 

serie de modificări ale legislației privind alegerile prezidențiale.  

 Astfel, Legea nr. 148/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie 

electorală 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, 

 
127 A se vedea în acest sens și ,,Raport privind activitatea Autorității Electorale Permanente din anul 2017” pag. 12, 

accesibil pe site-ul AEP la adresa http://www.roaep.ro/legislatie/wp-

content/uploads/2018/09/Raport_activitate_AEP_2017.pdf.  

http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2018/09/Raport_activitate_AEP_2017.pdf
http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2018/09/Raport_activitate_AEP_2017.pdf
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− 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, 

− 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 vine să corecteze deficiențele referitoare la exercitarea dreptului de vot 

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

  Totodată, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2019 privind modificarea și 

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 și 

desfășurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019, au fost stabilite următoarele 

măsuri: 

− operaţiunile de desemnare a preşedinţilor  birourilor ale secțiilor de votare din străinătate și a 

locțiitorilor acestora încep cu 45 de zile înaintea primei zile a votării în străinătate, pe măsură 

ce sunt stabilite sediile secţiilor de votare din 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 

locțiitoriilor acestora, de către șefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare, se face în 

baza cererilor cetățenilor cu drept de vot, semnate și datate, care cuprind datele prevăzute de 

art. 16 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

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. Biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate 

poate stabili, prin decizie, în cazuri justificate, orarul prezenţei preşedintelui biroului electoral 



  

160 
 

al secției de votare din străinătate şi a locţiitorului acestuia la activitatea biroului electoral al 

secţiei de votare; 

− 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 Ministerul 

Afacerilor Externe, precum şi de alte autorități publice la solicitarea Ministerului Afacerilor 

Externe. 

− 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 locţiitori, pentru fiecare 

secție de votare. Pentru a îndeplini atribuțiile ce revin operatorilor de calculator, reprezentanţii 

formaţiunilor politice trebuie să urmeze o sesiune de instruire în acest sens. Supleanţii pot 

înlocui temporar titularii numai când aceştia nu pot participa la activitatea birourilor electorale 

ale secțiilor de votare din străinătate. 

  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,  Ministerul Afacerilor Externe comunică Autorității Electorale 

Permanente, 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, Autoritatea Electorală Permanentă 

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, Autoritatea 

Electorală Permanentă aduce la cunoștință publică lista finală a sediilor secțiilor de votare din 

străinătate.  

  Totodată, art. VI al ordonanței de urgență a stabilit funcționarea în sediul Biroului Electoral 

Central a unei infrastructuri informatice care are următoarele  roluri: 

  a) funcționarea aplicației de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea 

rezultatelor votării;   

  b) stocarea în timp real a duplicatelor bazelor de date generate de Sistemul informatic de 

monitorizare a prezenței la vot şi de prevenire a votului ilegal, precum şi a logurilor mașinilor pe care 

rulează acesta, pentru facilitarea analizei şi transparenței acestora. 

  Apreciem că o parte dintre aceste măsuri pot fi implementate și la celelalte tipuri de consultări 

electorale. 
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16. ANEXE 
Anexa nr. 1 – Cap. 3  

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

440

437

520

635

653

313

425

454

280

426

365

235

664

556

214

433

531

436

245

332

290

524

220

746

258

437

290

568

488

380

623

337

312

373

560

334

599

204

536

430

358

1269

Situaţia numărului secţiilor de votare pe judeţe, respectiv 

municipiul Bucureşti organizate pentru alegerea membrilor 

din România în Parlamentul European din anul 2019 și pentru 

Referendumul național din 26 mai 2019
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Anexa nr. 2 – Cap. 3 

 

Numărul secțiilor organizate în principalele țări la diferite scrutine 

Stat 2019 

Europarlamentare 

și referendum 

național 

2018 

Referendum 

național 

2016 

Alegeri Camera 

Deputaților și 

Senat 

2014 

Alegeri 

prezidențiale 

2014 

Europarlamentare 

Australia 6 6 6 5 2 

Austria 9 8 9 3 3 

Belgia 8 7 9 4 5 

Canada 6 4 8 4 4 

Danemarca 7 4 4 2 1 

Elveția 4 3 3 2 2 

Finlanda 4 1 3 2 1 

Franța 17 15 16 9 6 

Germania 25 14 15 5 5 

Grecia 4 3 4 3 3 

Irlanda 5 4 4 1 1 

Israel 4 4 5 3 3 

Italia 76 58 73 51 15 

Marea Britanie 29 19 21 11 4 

Norvegia 4 2 3 1 1 

Republica 

Moldova 

36 35 35 21 8 

Olanda 4 2 2 2 2 

Portugalia 5 5 5 3 2 

Spania 50 48 53 37 18 

SUA 31 32 31 22 5 

Suedia 4 4 4 1 2 

Ucraina 4 4 4 3 3 

Ungaria 4 3 5 4 4 

TOTAL 441 378 417 294 190 
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Anexa nr. 3 – Cap. 4 

 

Situația cererilor de admitere în Corpul experților electorali  

depuse în perioada ianuarie-mai 2019,  în funcție de județul de domiciliu 

 

 

 

  

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

15

12

19

47

26

17

34

35

9

22

6

4

23

14

8

31

49

22

12

40

6

25

8

50

7

28

17

14

35

5

47

5

8

43

25

21

18

6

39

34

20

51

1

111

116

117

142

103

51

129

141

110

112

61

68

156

131

50

123

171

96

77

66

105

105

61

121

74

97

103

88

86

120

291

84

48

109

119

72

131

31

108

113

68

649

CERERI DE ADMITERE PE BAZĂ DE AVIZ FAVORABIL CERERI DE ADMITERE PE BAZĂ DE EXAMEN
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Anexa nr. 4 – Cap. 4 

 

Situația persoanelor admise în Corpul experților electorali 

în funcție de modalitatea de admitere, domiciliu și studii 

 

Domiciliu 

Admis în Corpul experților electorali pe bază de: 

Aviz 

Aviz 

Total 

Examen 

Examen 

Total 
Total 

Învățământ 

general 

obligatoriu 

Studii de 

licență în 

domeniul 

științelor 

juridice 

Studii de 

licență în 

alte 

domenii 

Învățământ 

general 

obligatoriu 

Studii de 

licență în 

domeniul 

științelor 

juridice 

Studii 

de 

licență 

în alte 

domenii 

JUDEŢUL ALBA 202 250 484 936 167 100 241 508 1.444 

JUDEŢUL ARAD 240 180 582 1.002 176 67 289 532 1.534 

JUDEŢUL 

ARGEŞ 317 295 647 1.259 105 140 275 520 1.779 

JUDEŢUL 
BACĂU 407 249 822 1.478 257 123 356 736 2.214 

JUDEŢUL 

BIHOR 360 283 741 1.384 168 109 357 634 2.018 

JUDEŢUL 
BISTRIŢA-

NĂSĂUD 195 146 426 767 83 40 180 303 1.070 

JUDEŢUL 
BOTOŞANI 337 195 449 981 180 116 261 557 1.538 

JUDEŢUL 

BRAŞOV 247 217 565 1.029 131 99 245 475 1.504 

JUDEŢUL 
BRĂILA 222 152 386 760 105 55 199 359 1.119 

JUDEŢUL 

BUZĂU 275 270 441 986 174 116 222 512 1.498 

JUDEŢUL 
CARAŞ-

SEVERIN 296 183 441 920 212 58 266 536 1.456 

JUDEŢUL 
CĂLĂRAŞI 114 159 226 499 65 46 126 237 736 

JUDEŢUL CLUJ 406 173 777 1.356 227 77 389 693 2.049 

JUDEŢUL 

CONSTANŢA 373 111 559 1.043 170 96 258 524 1.567 

JUDEŢUL 

COVASNA 152 92 251 495 73 36 98 207 702 

JUDEŢUL 

DÂMBOVIŢA 97 388 689 1.174 198 129 511 838 2.012 

JUDEŢUL DOLJ 255 550 430 1.235 163 221 322 706 1.941 

JUDEŢUL 

GALAŢI 229 268 736 1.233 154 102 333 589 1.822 

JUDEŢUL 
GIURGIU 225 72 192 489 134 57 96 287 776 

JUDEŢUL GORJ 38 568 420 1.026 47 105 156 308 1.334 

JUDEŢUL 

HARGHITA 226 99 304 629 129 30 159 318 947 

JUDEŢUL 
HUNEDOARA 294 311 644 1.249 150 104 319 573 1.822 

JUDEŢUL 

IALOMIŢA 109 201 236 546 63 47 104 214 760 

JUDEŢUL IAŞI 523 234 815 1.572 246 131 385 762 2.334 

JUDEŢUL ILFOV 137 63 222 422 118 40 110 268 690 

JUDEŢUL 

MARAMUREŞ 260 162 566 988 106 58 294 458 1.446 

JUDEŢUL 

MEHEDINŢI 189 178 190 557 204 90 194 488 1.045 

JUDEŢUL 

MUREŞ 326 183 571 1.080 187 84 259 530 1.610 

JUDEŢUL 

NEAMŢ 339 221 626 1.186 120 120 229 469 1.655 
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JUDEŢUL OLT 228 287 301 816 155 99 180 434 1.250 

JUDEŢUL 

PRAHOVA 329 202 745 1.276 259 98 383 740 2.016 

JUDEŢUL SATU 

MARE 217 136 427 780 148 58 207 413 1.193 

JUDEŢUL SĂLAJ 250 70 410 730 128 46 162 336 1.066 

JUDEŢUL SIBIU 159 134 445 738 131 71 245 447 1.185 

JUDEŢUL 
SUCEAVA 398 190 682 1.270 128 113 344 585 1.855 

JUDEŢUL 

TELEORMAN 248 179 344 771 152 131 205 488 1.259 

JUDEŢUL TIMIŞ 328 218 735 1.281 204 115 332 651 1.932 

JUDEŢUL 

TULCEA 159 120 221 500 72 54 136 262 762 

JUDEŢUL 

VASLUI 471 152 596 1.219 259 120 312 691 1.910 

JUDEŢUL 

VÂLCEA 246 370 416 1.032 152 112 241 505 1.537 

JUDEŢUL 

VRANCEA 208 127 447 782 138 42 205 385 1.167 

MUNICIPIUL 

BUCUREŞTI 652 255 1.115 2.022 641 227 782 1.650 3.672 

STATELE UNITE     1   1 1 

ITALIA     1   1 1 

Total 11.283 8.893 21.322 41.498 6.881 3.882 10.967 21.730 63.228 
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Anexa nr. 5 – Cap. 4 

 

 

Situația centralizată a acțiunilor de instruire 

a primarilor și a secretarilor unităților administrativ-teritoriale 

Filiala Județul/Municipiul 

București 

Data instruirii 

Filiala Nord-Vest Cluj 

 

Cluj 21.04.2019 

Bihor 20.03.2019 

21.03.2019 

Bistrița-Năsăud 22.03.2019 

Maramureș 20.03.2019 

Satu- Mare 21.03.2019 

Sălaj 26.03.2019 

Filiala  Sud-Est 

 

Brăila 18.03.2019 

Buzău 20.03.2019 

Constanța 19.03.2019 

Galați 13.03.2019 

Tulcea 21.03.2019 

Vrancea 14.03.2019 

Filiala Vest 

 

Arad 28.03.2019 

Caraş-Severin 19.03.2019 

Hunedoara 14.03.2019 

Timiş 15.04.2019 

Filiala Centru Brașov Alba 28.03.2019 

Brașov 05.03.2019 

Covasna 13.03.2019 

Harghita Transmis material de 

instruire, în format digital. 

Mureș 25.03.2019 

Sibiu 19.03.2019 

 

 

Filiala București-Ilfov 

 

Municipiul București 20.03.2019 

Călărași 28.03.2019 

Giurgiu 29.03.2019 

Ialomița 20.03.2019 

 Ilfov 28.03.2019 

Filiala Sud-Vest Oltenia 

 

Dolj 19.03.2019 

Gorj 14.03.2019 

Mehedinți 14.03.2019 

Olt 20.03.2019 

Vâlcea 19.03.2019 

Filiala Nord-Est Bacău Bacău 20.05.2019 

21.05.2019  

22.05.2019 

Botoșani 20.05.2019 

21.05.2019 

22.05.2019 

Iași 20.05.2019 

22.05.2019  

23.05.2019  

Neamț 20.05.2019  

22.05.2019 
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Suceava 20.05.2019  

21.05.2019 

Vaslui 20.05.2019  

21.05.2019  

22.05.2019  

 

Filiala Sud-Muntenia 

Târgoviște 

 

Teleorman 28.03.2019 

Argeș 26.03.2019 

Dâmbovița 21.03.2019 

Prahova 17.04.2019 
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Anexa nr. 6 – Cap. 4 

Graficul instruirilor președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și ale locțiitorilor acestora  

 

 Județul  

 

Data instruirii 

5/15/2019 5/16/2019 5/17/2019 5/20/2019 5/21/2019 5/22/2019 5/23/2019  5/24/2019 

JUDEŢUL 

ALBA 

Alba Iulia, 

Casa de 

cultură a 

sindicatelor, 

Instituția 

Prefectului 

județului Alba 

Alba Iulia, 

Casa de 

cultură a 

sindicatelor, 

Instituția 

Prefectului 

județului 

Alba 

Alba Iulia, 

Casa de 

cultură a 

sindicatelor, 

Instituția 

Prefectului 

județului Alba 

          

JUDEŢUL 

ARAD 

      Universitatea 

Aurel Vlaicu 

Universitatea 

Aurel Vlaicu 

Universitatea 

Aurel Vlaicu 

    

JUDEŢUL 

ARGEŞ 

          Sala de 

ședințe CJ 

Argeș 

Sala de ședințe CJ 

Argeș 

  

JUDEŢUL 

BACĂU 

      Cinematograful 

Onești, 

municipiul 

Onești 

Centrul Cultural 

”Lira” din 

municipiul 

Moinești 

Teatrul de 

Vară ”Radu 

Beligan” din  

municipiul 

Bacău 

    

JUDEŢUL 

BIHOR 

  Casa de 

Cultură a 

Sindicatelor 

Oradea 

    Casa de Cultură 

a Sindicatelor 

Oradea 

      

JUDEŢUL 

BISTRIŢA-

NĂSĂUD 

        Beclean, Năsăud Bistrița     
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JUDEŢUL 

BOTOŞANI 

      Direcția 

Agricolă 

Botoșani 

Direcția 

Agricolă 

Botoșani, 

Teatrul Dorohoi 

din municipiul 

Dorohoi, 

Căminul 

Cultural 

Darabani 

Centrul 

Cultural 

Săveni, 

Grupul Școlar 

”Demostene 

Botez” din 

comuna 

Trușești 

    

JUDEŢUL 

BRAŞOV 

        Brașov, Casa de 

cultură a 

sindicatelor din 

municipiul 

Făgăraș, Casa 

de cultură din 

orașul Rupea 

Brașov, Casa 

de cultură a 

sindicatelor 

din 

municipiul 

Făgăraș, Casa 

de cultură din 

orașul Rupea 

    

JUDEŢUL 

BRĂILA 

      Sala Polivalentă 

Brăila 

        

JUDEŢUL 

BUZĂU 

        Sala mare a 

Consiliului 

Judeţean Buzău 

      

JUDEŢUL 

CARAŞ-

SEVERIN 

          Sala 

Polivalentă 

din 

municipiul 

Reşiţa, Casa 

de Cultură,, 

George Suru” 

din 

Caransebeş 

Casa de Cultură 

,,Mihai Novac” din 

Oraviţa 

  

JUDEŢUL 

CĂLĂRAŞI 

          Centrul 

Cultural 

    

JUDEŢUL 

CLUJ 

        mun. Gherla și 

Dej 

mun. Turda și 

oraș Huedin 

mun. Cluj-Napoca   

JUDEŢUL 

CONSTANŢA 

  Centrul 

cultural Jean 

Constantin, 

    Sala Remus 

Opreanu – 

Instituţia 

Prefectului 
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Bvd. 

Ferdinand  

JUDEŢUL 

COVASNA 

        Sf. Gheorghe       

JUDEŢUL 

DÂMBOVIŢA 

          Casa de 

cultură 

Târgoviște 

    

JUDEŢUL 

DOLJ 

      Instituția 

Prefectului  Jud

ețul  Dolj 

Instituția 

Prefectului  Jud

ețul  Dolj 

Instituția 

Prefectului  J

udețul  Dolj 

Instituția 

Prefectului  Județul 

 Dolj 

  

JUDEŢUL 

GALAŢI 

          Oraş Tg. 

Bujor, Casa 

de cultură, 

Mun. Tecuci 

- Sala Ion 

Petrovici, 

Mun. Galaţi – 

Complexul 

muzeal de 

ştiinţele 

naturii 

    

JUDEŢUL 

GIURGIU 

          Teatrul Tudor 

Vianu 

    

JUDEŢUL 

GORJ 

      Instituția 

Prefectului Gorj 

Instituția 

Prefectului Gorj 

Instituția 

Prefectului 

Gorj 

    

JUDEŢUL 

HARGHITA 

      Miercurea Ciuc Gheorgheni Odorheiu 

Secuiesc 

    

JUDEŢUL 

HUNEDOARA 

      Centrul Cultural 

”Drăgan 

Munteanu” din 

municipiul Deva 

Cinematograful 

din municipiul 

Petroșani 

Sala de 

ședințe a 

Consiliului 

Local Brad 

    

JUDEŢUL 

IALOMIŢA 

          Casa De 

Cultură 
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JUDEŢUL 

IAŞI 

      Sediul Instituției 

Prefectului 

  Sediul 

Instituției 

Prefectului  

Casa de Cultură 

”Mihail 

Sadoveanu” din 

municipiul Pașcani 

  

JUDEŢUL 

ILFOV 

          Centrul 

Cultural Ion 

Manu 

    

JUDEŢUL 

MARAMUREŞ 

        Palatul 

administrativ 

din municipiul 

Baia Mare, 

Şcoala de 

muzică din 

municipiul 

Sighetu 

Marmației 

Palatul 

administrativ 

din 

municipiul 

Baia Mare, 

Şcoala de 

muzică din 

municipiul 

Sighetu 

Marmației 

    

JUDEŢUL 

MEHEDINŢI 

          
 

Palatul Teodor 

Costescu (Teatrul 

municipal) 

Palatul 

Teodor 

Costescu 

(Teatrul 

municipal) 

JUDEŢUL 

MUREŞ 

          Palatul 

Culturii din 

municipiul 

Tg Mureș 

    

JUDEŢUL 

NEAMŢ 

    Casa de 

Cultură a 

municipiului 

Roman 

Palatul 

Administrativ 

din municipiul 

Piatra-Neamț 

  Clubul 

Cimentiștilor 

din orașul 

Bicaz, Casa 

de Cultură a 

orașului 

Târgu Neamț 

    

JUDEŢUL 

OLT 

          Casa de 

Cultura a 

Sindicatelor 

Slatina 
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JUDEŢUL 

PRAHOVA 

      Sala CJ Prahova   Sala CJ 

Prahova 

Sala CJ Prahova   

JUDEŢUL 

SATU MARE 

      SATU MARE SATU MARE SATU 

MARE 

    

JUDEŢUL 

SĂLAJ 

        Sala mare a 

Casei de Cultura 

a Sindicatelor 

Zalău 

      

JUDEŢUL 

SIBIU 

        Sibiu, Mediaș Agnita, 

Avrig, Săliște 

    

JUDEŢUL 

SUCEAVA 

      Liceul 

”Filadelfia” din 

municipiul 

Suceava, Casa 

de Cultură a 

municipiului 

Fălticeni 

Casa de Cultură 

a municipiului 

Rădăuți, 

Colegiul 

”Dragoș Vodă” 

din municipiul 

Câmpulung 

Moldovenesc 

      

JUDEŢUL 

TELEORMAN 

      Sala ședințe CJ 

Teleorman 

Sala ședințe CJ 

Teleorman 

      

JUDEŢUL 

TIMIŞ 

      Timișoara - Sala 

Multifuncțional

ă a Palatului 

Administrativ 

Sânnicolau 

Mare-Sala 

Castel, Deta 

Centrul Cultural 

Timișoara - 

Aula Magna a 

Universității 

de Vest 

Făget - Casa de 

Cultură, Lugoj-

Teatrul Municipal 

”Traian 

Grozăvescu” 

  

JUDEŢUL 

TULCEA 

        Teatrul Jean 

Bart din mun. 

Tulcea 

      

JUDEŢUL 

VASLUI 

      Casa de Cultură 

”Constantin 

Tănase”  din 

municipiul 

Vaslui 

Primăria 

Municipiului 

Huși 

Casa de 

Cultură a 

municipiului 

Bârlad 

    

JUDEŢUL 

VÂLCEA 

      Sala mare a 

consiliului 

Județean Vâlcea 

Sala mare a 

consiliului 

Județean Vâlcea 

Sala mare a 

consiliului 

Județean 

Vâlcea 
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JUDEŢUL 

VRANCEA 

      Cinema Balada 

din mun. 

Focşani 

        

MUNICIPIUL 

BUCUREȘTI - 

SECTOR 1 

      Complex 

Multifuncțional 

Mureș 

Complex 

Multifuncțional 

Mureș 

      

MUNICIPIUL 

BUCUREȘTI - 

SECTOR 2 

          Colegiul 

Național 

Mihai 

Viteazu 

    

MUNICIPIUL 

BUCUREȘTI - 

SECTOR 3 

      Școala 

Gimnazială de 

Arte nr. 5 

Școala 

Gimnazială de 

Arte nr. 5 

      

MUNICIPIUL 

BUCUREȘTI - 

SECTOR 4 

          Palatul 

Național la 

Copiilor 

    

MUNICIPIUL 

BUCUREȘTI - 

SECTOR 5 

            Universitatea 

București, 

Facultatea de Drept 

  

MUNICIPIUL 

BUCUREȘTI - 

SECTOR 6 

    Facultatea de 

Electronică, 

Telecomunicaț

ii și 

Tehnologia 

Informației 

Facultatea de 

Electronică, 

Telecomunicații 

și Tehnologia 

Informației 
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Anexa nr. 7 – Cap. 4 

Graficul sesiunilor de instruire a operatorilor de calaculator desemnați 

 

Filiala Județul/Municipiul 

București 

Nr. sesiuni 

instruire/ județ 

Data instruirii 

Filiala Nord-Vest Cluj 

 

Cluj 15 08.05.2019 

09.05.2019 

10.05.2019 

11.05.2019 

12.05.2019 

13.05.2019 

14.05.2019 

17.05.2019 

Bihor 19 07.05.2019 

08.05.2019 

09.05.2019 

10.05.2019 

11.05.2019 

12.05.2019 

Bistrița-Năsăud 9 14.05.2019 

15.05.2019 

16.05.2019 

Maramureș 19 07.05.2019 

08.05.2019 

09.05.2019 

10.05.2019 

13.05.2019 

14.05.2019 

17.05.2019 

Satu-Mare 13 08.05.2019 

09.05.2019 

10.05.2019 

11.05.2019 

12.05.2019 

13.05.2019 

14.05.2019 

Sălaj 16 07.05.2019 

08.05.2019 

09.05.2019 

10.05.2019 

13.05.2019 

14.05.2019 

15.05.2019 

17.05.2019 

18.05.2019 

 

 

 

 

 

Brăila 12 16.05.2019 

07.05.2019 

08.05.2019 

09.05.2019 

13.05.2019 
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Filiala Sud-Est Galați 

 

14.05.2019 

Buzău 11 07.05.2019 

08.05.2019 

09.05.2019 

10.05.2019 

11.05.2019 

13.05.2019 

Constanța 12 07.05.2019 

08.05.2019 

09.05.2019 

10.05.2019 

13.05.2019 

Galați 14 07.05.2019 

09.05.2019 

11.05.2019 

13.05.2019 

17.05.2019 

Tulcea 6 07.05.2019 

08.05.2019 

09.05.2019 

Vrancea 21 07.05.2019 

08.05.2019 

09.05.2019 

10.05.2019 

11.05.2019 

13.05.2019 

14.05.2019 

15.05.2019 

17.05.2019 

Filiala Vest Reșița 

 

Arad 11 08.05.2019 

09.05.2019 

10.05.2019 

11.05.2019 

14.05.2019 

15.05.2019 

21.05.2019 

Caraş-Severin 8 09.05.2019 

10.05.2019 

11.05.2019 

15.05.2019 

17.05.2019 

Hunedoara 16 07.05.2019 

08.05.2019 

09.05.2019 

13.05.2019 

14.05.2019 

15.05.2019 

17.05.2019 

Timiş 15 06.05.2019 

07.05.2019 

08.05.2019 

09.05.2019 

10.05.2019 

11.05.2019 

15.05.2019 
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Filiala Centru Brașov 

Alba 16 07.05.2019 

08.05.2019 

09.05.2019 

10.05.2019 

11.05.2019 

13.05.2019 

14.05.2019 

15.05.2019 

Brașov 19 08.05.2019 

09.05.2019 

10.05.2019 

11.05.2019 

13.05.2019 

14.05.2019 

15.05.2019 

17.05.2019 

20.05.2019 

Covasna 6 13.05.2019 

14.05.2019 

15.05.2019 

23.05.2019 

Harghita 14 24.04.2019 

25.04.2019 

26.04.2019 

27.04.2019 

28.04.2019 

29.04.2019 

30.04.2019 

Mureș 17 08.04.2019 

09.04.2019 

10.04.2019 

17.04.2019 

18.04.2019 

23.04.2019 

Sibiu 9 13.05.2019 

14.05.2019 

15.05.2019 

17.05.2019 

18.05.2019 

 

 

 

 

 

Filiala București-Ilfov 

 

Municipiul București 15 08.05.2019 

09.05.2019 

10.05.2019 

11.05.2019 

12.05.2019 

15.05.2019 

17.05.2019 

18.05.2019 

Județul Călărași 6 09.05.2019 

10.05.2019 

14.05.2019 

Județul Giurgiu 6 09.05.2019 

11.05.2019 

12.05.2019 

13.05.2019 

14.05.2019 
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15.05.2019 

Județul Ialomița 12 08.05.2019 

09.05.2019 

10.05.2019 

Județul Ilfov 5 15.09.2019 

17.05.2019 

19.05.2019 

Filiala Sud-Vest 

Oltenia 

 

Dolj 13 09.05.2019  

09.05.2019 

10.05.2019 

10.05.2019 

11.05.2019   

12.05.2019  

12.05.2019  

13.05.2019  

13.05.2019  

14.05.2019  

14.05.2019  

15.05.2019   

16.05.2019  

Gorj 8 08.05.2019  

08.05.2019  

09.05.2019  

09.05.2019 

10.05.2019 

10.05.2019 

11.05.2019   

12.05.2019  

Mehedinți 12 07.05.2019  

08.05.2019 

08.05.2019 

09.05.2019 

09.05.2019 

13.05.2019 

15.05.2019 

16.05.2019 

17.05.2019  

17.05.2019  

21.05.2019 

23.05.2019 

Olt 9 09.05.2019 

09.05.2019 

10.05.2019 

13.05.2019 

13.05.2019 

14.05.2019 

14.05.2019 

15.05.2019 

15.05.2019 

Vâlcea 13 07.05.2019 

07.05.2019 

08.05.2019 

08.05.2019 

09.05.2019 

09.05.2019 
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10.05.2019 

10.05.2019 

13.05.2019 

13.05.2019 

14.05.2019 

14.05.2019 

17.05.2019   

Filiala Nord-Est Bacău 

 

Bacău 17 06.05.2019 

07.05.2019 

08.05.2019 

09.05.2019 

10.05.2019 

11.05.2019 

12.05.2019 

13.05.2019 

14.05.2019 

15.05.2019 

Botoșani 9 08.05.2019 

09.05.2019 

10.05.2019 

11.05.2019 

12.05.2019 

Iași 16 07.05.2019 

08.05.2019 

09.05.2019 

10.05.2019 

11.05.2019 

13.05.2019 

Neamț 13 08.05.2019 

09.05.2019 

10.05.2019 

13.05.2019 

14.05.2019 

15.05.2019 

Suceava 12 08.05.2019 

09.05.2019 

10.05.2019 

11.05.2019 

14.05.2019 

16.05.2019 

Vaslui 10 08.05.2019 

09.05.2019 

10.05.2019 

11.05.2019 

13.05.2019 

14.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teleorman 13 04.05.2019 

05.05.2019 

07.05.2019 

08.05.2019 

09.05.2019 

10.05.2019 

11.05.2019 

12.05.2019 

13.05.2019 

14.05.2019 
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Filiala Sud-Muntenia 

Târgoviște 

 

15.05.2019 

24.05.2019 

25.05.2019 

Argeș 13 06.05.2019 

07.05.2019 

08.05.2019 

09.05.2019 

10.05.2019 

11.05.2019 

12.05.2019 

Dâmbovița 17 07.05.2019 

08.05.2019 

09.05.2019 

10.05.2019 

11.05.2019 

12.05.2019 

13.05.2019 

14.05.2019 

22.05.2019 

23.05.2019 

Prahova 11 07.05.2019 

08.05.2019 

09.05.2019 

10.05.2019 

11.05.2019 

13.05.2019 
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Anexa nr. 8 – Cap. 4 

 

Lista deciziilor BEC în soluţionarea întâmpinărilor şi contestaţiilor 

 

  ALIANȚELE ELECTORALE 

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" 

8.  Decizia nr. 12D/26.03.2019 privind admiterea acordului de desființare a protocolului de constituire a alianţei 

electorale „Comuniștii pentru Socialism”  

   

  SEMNELE ELECTORALE 

1.  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  

2.  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

  

3.  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  

4.  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  

5.  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  

6.  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 

7.  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  
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   CANDIDATURILE 

1.  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 

2.  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 

3.  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 

4.  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 

5.  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 

6.  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 

7.  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 

8.  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 

9.  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 

10.  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 

11.  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 

12.  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 

13.  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 

14.  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 

15.  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 

16.  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 

17.  Decizia nr. 38D/06.04.2019 privind respingerea candidaturilor propuse de Partidul Comunitar din România - PCDR 

la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul 

18.  Decizia nr. 39D/06.04.2019 privind privind respingerea candidaturilor propuse de Partidul România Mare la 

alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 

19.  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 

20.  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 

21.  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 
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22.  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 

23.  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 

24.  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 

25.  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 

26.  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 

27.  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 

28.  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 

29.  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 

30.  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 

31.  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 

32.  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 

33.  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 

   

  CONTESTAȚII 

1.  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 

2.  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

  

3.  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  

4.  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  

5.  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 

6.  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  

7.  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   

8.  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  
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9.  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 

10.  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  

11.  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  

12.  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 

13.  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  

14.  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 

15.  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  

16.  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 

17.  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 

18.  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 

19.  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  

20.  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 

21.  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  

22.  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  

23.  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  

24.  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  

25.  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  
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26.  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  

27.  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 

28.  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 

29.  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

  

30.  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 

31.  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 

   

  ACREDITĂRI SONDAJE DE OPINIE LA IEŞIREA DE LA URNE 

1.  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  

2.  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 

3.  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 

4.  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  

   

  RENUMĂRAREA VOTURILOR / ANULAREA ALEGERILOR 

1.  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  

2.  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  

3.  Decizia nr. 99D/29.05.2019 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor, formulată de Partidul Alianţa 

Liberalilor și Democraților - Filiala judeţeană Galaţi  

4.  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  

5.  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  

6.  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  
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7.  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  

8.  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 

9.  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  

10.  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  

11.  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  

12.  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  

13.  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  

14.  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  

15.  Decizia nr. 111D/30.05.2019 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor formulate de Partidul Alianţa 

Liberalilor și Democraților - Filiala Sector 6 București  

16.  Decizia nr. 112D/30.05.2019 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor, formulata de Partidul Alianţa 

Liberalilor și Democraților - Filiala Maramureș  

17.  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 

18.  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 

19.  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  

20.  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  

21.  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  

22.  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  

23.  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  

24.  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  
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25.  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 

26.  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  

27.  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  

28.  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 

29.  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  

30.  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  

31.  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  

32.  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  

33.  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  

34.  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  

35.  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  

36.  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  

37.  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  

38.  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  

39.  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 
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Anexa nr. 9  – Cap.10 

 

Lista membrilor din România aleși în Parlamentul European 
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Anexa nr. 10 – Cap. 12 

 

Lista organizațiilor neguvernamentale acreditate pentru observarea alegerilor  

 

1.  FUNDAȚIA MILLENIUM FOR HUMAN RIGHTS 

2. ASOCIAȚIA TINERETUL ROMÂN PENTRU NAȚIUNILE UNITE 

3. ASOCIAȚIA IMAGINEA ROMÂNIEI 

4. ASOCIAȚIA PENTRU RESURSE EDUCAȚIONALE ȘI INIȚIATIVE SOCIALE – AREIS 

5. ASOCIAȚIA EXPERT FORUM 

6. ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE G.H.E.P.art 

7. ASOCIAȚIA „APULUM FORUM” 

8. ORGANIZAȚIA PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI 

9. FUNKY CITIZENS 

10. FEDERAȚIA COMISARIATUL PENTRU SOCIETATEA CIVILĂ 

11. PRO DEMOCRAȚIA 

12. ASOCIAȚIA EURODEMOS 

13. ASOCIAȚIA PRO DEMOCRAȚIA CLUB TÎRGU NEAMȚ 

14. ASOCIAȚIA „DEMOCRAȚIA ÎN MILENIUL 3” 

15. CENTRUL PENTRU RESURSE CIVICE 

16. ASOCIAȚIA PRO DEMOCRAȚIA CLUB CRAIOVA 

17. ASOCIAȚIA „BARICADA INTER 1989” 

18. ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE, TRANSPARENȚĂ ȘI PARTICIPARE PUBLICĂ 

„CIVICA” 

19. ASOCIAȚIA „PRAHOVA ÎN ACȚIUNE” 

20. ASOCIAȚIA VOLIMPACT 

21. ASOCIAȚIA „KASTA MORRELY” 
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Anexa nr. 11 – Cap.12 

 

Lista instituțiilor mass-media din România acreditate să observe alegerile 

 

1. EUROPEANUL 

2. GAZETA NOUĂ 

3. PRO TV 

4. MEDIAFAX 

5. ERDELY TV 

6. GYERGYO TV 

7. BIHARI NAPLÓ 

8. RĂSUNETUL 

9. TIMP ONLINE 

10. RADIO CAMPUS 

11. CAMPUS TV 

12. PRIMA TV 

13. INTERMEDIA TV 

14. SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE 

15. EVENIMENT DE OLT 

16. STAR SIBIAN 

17. TVR CRAIOVA 

18. JURNAL MARAMUREȘ 

19. LUGOJ INFO 

20. INQUAM PHOTOS 

21. ȘTIRI DE CLUJ 

22. B1 TV 

23. EXPRESS DE BANAT 

24. ZIARUL DE TULCEA 

25. OLT TV 

26. ANTENA 1 

27. ANTENA 3 

28. OPINIA TIMIȘOAREI 

29. MONITORUL DE VRANCEA 

30. BOTOSANEANUL.RO 

31. GLASULNORDULUI.RO 

32. DIGI FM 

33. DIGI 24 

34. AGERPRES 

35. BUZĂU IMAGES 

36. OBSERVATORUL BUZOIAN 

37. DAMBOVITALAZI.RO 

38. MIC NEWS 

39. CUVÂNTUL LIBERTĂȚII 

40. ROMÂNIA TV 

41. SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE 

42. REPLIK. TV 

43. LIBERTATEA 

44. ANTENA DAMBOVITA PUBLICISTICA SRL 

45. ZIUA TOMIS 

46. SĂLĂJEANUL TV 

47. JURNAL DE VRANCEA 
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48. AGENȚIA DE PRESĂ INFORAMA 

49. MESAGERUL DE NEAMȚ 

50. CRONICA MEDIA SRL 

51. FACE4TV BANAT 

52. DOCUMENTARIA.RO 

53. TELEVIZIUNEA ARAD 

54. TELEVIZIUNEA CNS 

55. ZIARUL DE IAȘI 

56. JURNAL BIHOREAN 

57. EUROMEDIA MUNTENIA NEWS S.R.L. 

58. INFO PLUS BANAT 

59. SZATMARI FRISS UJSAG 

60. CRONICA DE FĂLTICENI 

61. INFORMAȚIA HARGHITEI 

62. MEDIAPRESS SRL 

63. MESAGERUL DE NEAMȚ 

64. TELEVIZIUNEA NCN 

65. GHERLA INFO 

66. ANTENA 1 SLOBOZIA 

67. TELEVIZIUNEA VÂLCEA UNU 

68. INFO SUD-EST 

69. INFORMAȚIA DE TELEORMAN 

70. JURNAL DE CARAȘ-SEVERIN 

71. MUSCEL TV 

72. OBIECTIV – VOCEA BRĂILEI 

73. JURNALUL DE ILFOV 

74. REALITATEA TV 

75. INFOEXPRES TV 

76. VRANCEA 24 

77. SOMAX TV 

78. N.RO AGENȚIA DE ȘTIRI SRL 

79. ZIARUL PRAHOVA 

80. înRoman.ro 

81. ZIARUL CONTRAPUNCT 

82. TV SUD 

83. MDI TV 

84. SUPPORT BÂRLAD ONLINE 

85. BIHOREANUL 

86. VOCEA DÂMBOVIȚEI 

87. VIDEO PONTES SRL 

88. NAȚIONAL TV 

89. BUCOVINA TV 

90. INDEPENDENT 

91. VIAȚA LIBERĂ 

92. TOPALL TV 

93. STUDIOUL TERITORIAL TVR TÎRGU-MUREȘ 

94. STUDIOUL TERITORIAL TVR CLUJ 

95. DÂMBOVITA24.RO 

96. EVENIMENTUL ZILEI 

97. COTIDIANUL ZI DE ZI 

98. TELEVIZIUNEA TÎRGU MUREȘ 
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99. PRAHOVA-NEWS.RO 

100. ZIARUL „UNIREA” ALBA IULIA 

101. KANAL D 

102. MEDIA BRIDGE SRL 

103. JURNALUL DE BRĂILA 

104. FOCUS FM 

105. FOCUS TV 

106. HOTNEWS.RO 

107. TELE 2 

108. ZIARUL FĂCLIA 

109. BANAT TV 

110. TELEVIZIUNEA VTV RÂMNICU VÂLCEA 
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Anexa nr. 12 – Cap. 14 

 

Principalele operațiuni electorale care necesită alocarea unor fonduri corespunzătoare, precum și sursa 

din care sunt alocate sumele respective 

 

 

 Cheltuieli necesare pentru : Cheltuieli 

suportate din: 

Temei legal 

1.  sediul, dotarea şi funcţionarea Biroului Electoral Central;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bugetul  

Autorității 

Electorale 

Permanente 

 

 

 

 

 

 

Art. 2 din Hotărârea 

Guvernului  nr. 100/2019, 

cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

 

 

 

2.  indemnizaţiile membrilor Biroului Electoral Central; 

3.  indemnizaţiile personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral 

Central, ale informaticienilor şi ale statisticienilor care îşi 

desfăşoară activitatea pe lângă acest birou; 

4.  apă, cafea şi gustări, aferente indemnizaţiilor de protocol 

prevăzute la art. 16 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna 

organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din 

România în Parlamentul European din anul 2019;            

5.  mentenanţa Registrului electoral, precum şi pentru activităţile 

specifice de gestionare a acestuia în perioada electorală; 

6.  aplicaţii şi echipamente informatice necesare Biroului 

Electoral Central; 

7.  programele informatice utilizate la desemnarea preşedinţilor 

birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor 

acestora; 

8.  informarea alegătorilor; 

9.  organizarea examenelor de admitere în Corpul experţilor 

electorali pe durata perioadei electorale a alegerilor pentru 

membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; 

10.  elaborarea, editarea şi difuzarea gratuită de broşuri legislative 

şi ghiduri specifice în materie electorală; 

11.  instruirea operatorilor de calculator; 

12.  instruirea mandatarilor financiari ai formaţiunilor politice şi 

candidaţii independenţi care participă la alegerile pentru 

membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; 

13.  tipărirea buletinelor de vot şi a publicaţiilor destinate birourilor 

electorale; 

14.  confecţionarea timbrelor autocolante; 

15.  plata hârtiei efectiv consumate pentru imprimarea buletinelor 

de vot; 

16.  confecţionarea ştampilei Biroului Electoral Central şi a 

ştampilelor cu menţiunea "VOTAT"; 

17.  arhivarea materialelor primite de la Biroul Electoral Central; 

18.  activităţile Ministerului Afacerilor Interne din domeniul ordinii 

şi siguranţei publice; 

 

 

Bugetul 

Ministerului 

Afacerilor Interne 

Art. 3 alin. (1) din 

Hotărârea Guvernului  nr. 

100/2019, cu modificările 

şi completările ulterioare 

19.  mentenanţa mijloacelor de transport furnizate Biroului 

Electoral Central; 

20.  carburantul aferent pentru mijloacele de transport furnizate 

Biroului Electoral Central; 

21.  asigurarea condiţiilor materiale necesare funcţionării 

grupurilor tehnice de lucru de pe lângă comisiile tehnice; 

 

 

 

 

 

 22.  confecţionarea tipizatelor prevăzute de lege; 



  

193 
 

23.  indemnizaţiile membrilor birourilor electorale judeţene, ai 

birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi ai 

birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară, precum şi 

indemnizaţiile pentru cheltuieli de protocol ale acestora; 

 

 

 

 

 

 

Instituţiile 

prefectului[1]  

 

 

 

 

 

Art. 3 alin. (2) din 

Hotărârea Guvernului nr. 

100/2019, cu modificările 

şi completările ulterioare 

 

 

24.  indemnizaţiile personalului tehnic auxiliar, ale 

informaticienilor şi ale statisticienilor birourilor electorale 

judeţene şi ai birourilor electorale ale sectoarelor municipiului 

Bucureşti, precum şi indemnizaţiile pentru cheltuieli de 

protocol ale acestora; 

25.  indemnizaţiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale 

ale secţiilor de votare, precum şi indemnizaţiile pentru 

cheltuieli de protocol ale acestora; 

26.  indemnizaţiile pentru cheltuieli de protocol ale personalului 

structurilor Ministerului Afacerilor Interne care asigură măsuri 

de menţinere a ordinii şi liniştii publice sau care este în misiune 

de pază la birourile electorale judeţene, la biroul electoral 

pentru secţiile de votare din străinătate, la birourile electorale 

ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi la birourile electorale 

ale secţiilor de votare din ţară; 

27.  decontarea cheltuielilor de transport al preşedinţilor birourilor 

electorale ale secţiilor de votare, al locţiitorilor acestora şi al 

operatorilor de calculator la şi de la şedinţele de instruire din 

localitatea de domiciliu sau reşedinţă, după caz, precum şi în 

exercitarea atribuţiilor ce le revin; 

28.  decontarea cheltuielilor de transport al persoanelor care 

însoţesc documentele prevăzute la art. 49 alin. (8) din Legea nr. 

33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 

Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, 

precum şi al operatorilor de calculator, de la biroul electoral al 

secţiei de votare la biroul electoral judeţean sau biroul electoral 

al sectorului municipiului Bucureşti, precum şi de la biroul 

electoral judeţean sau biroul electoral al sectorului 

municipiului Bucureşti la localitatea de domiciliu sau reşedinţă 

a acestora; 

29.  transportul, ambalarea şi distribuirea materialelor, 

documentelor şi a tipizatelor prevăzute de lege pentru 

desfăşurarea procesului electoral; 

30.  confecţionarea ştampilelor birourilor electorale judeţene, ale 

birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi a 

ştampilelor de control ale secţiilor de votare; 

31.  dotarea şi funcţionarea birourilor electorale judeţene şi a 

birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti; 

32.  dotarea şi funcţionarea sediilor secţiilor de votare, precum şi 

pentru amenajarea localurilor de vot; 

33.  achiziţionarea tuşului, a tuşierelor şi a altor materiale necesare 

votării; 

34.  arhivarea materialelor rezultate din procesul electoral organizat 

în ţară; 

35.  asigurarea suportului logistic prevăzut la art. 12 alin. (2) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2019. 

 
[1] Bugetul Ministerului Afacerilor Interne, transferat în bugetul Instituțiilor prefectului 
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36.  implementarea şi funcţionarea Sistemului informatic de 

monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal;    

 

Bugetul Serviciului 

de Telecomunicații 

Speciale 

 

Art.4 din Hotărârea 

Guvernului nr. 100/2019, 

cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

37.  participarea personalului propriu la sesiunile de selecţie a 

operatorilor de calculator; 

38.  asigurarea serviciilor de telefonie specială şi de comunicaţii de 

voce şi date, necesare birourilor electorale; 

39.  asigurarea asistenţei tehnice a Sistemului informatic de 

monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal 

şi pentru intervenţiile necesare remedierii disfuncţionalităţilor 

acestuia; 

40.  realizarea aplicaţiei informatice pentru centralizarea 

rezultatelor votării. 

41.  tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor 

votării; 

 

 

Bugetul Institutului 

Național de 

Statistică 

 

Art.5 din Hotărârea 

Guvernului nr. 100/2019, 

cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

42.  dotarea cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile şi 

servicii necesare pentru organizarea şi funcţionarea staţiilor de 

prelucrare; 

43.  instruirea personalului implicat în efectuarea operaţiunilor 

tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor, în staţiile de 

prelucrare organizate la nivelul Biroului Electoral Central, al 

birourilor electorale judeţene, al biroului electoral pentru 

secţiile de votare din străinătate şi al birourilor electorale ale 

sectoarelor municipiului Bucureşti. 

44.  organizarea şi dotarea secţiilor de votare din străinătate, 

precum şi pentru organizarea procesului electoral în străinătate; 

 

 

 

 

Bugetul 

Ministerului 

Afacerilor Externe 

 

 

 

Art.6 din Hotărârea 

Guvernului nr. 100/2019, 

cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

45.  dotarea şi funcţionarea biroului electoral pentru secţiile de 

votare din străinătate; 

46.  confecţionarea ştampilei biroului electoral pentru secţiile de 

votare din străinătate şi a ştampilelor de control ale birourilor 

electorale ale secţiilor de votare din străinătate; 

47.  indemnizaţiile membrilor biroului electoral pentru secţiile de 

votare din străinătate, precum şi indemnizaţiile pentru 

cheltuieli de protocol ale acestora; 

48.  indemnizaţiile personalului tehnic auxiliar, ale 

informaticienilor şi ale statisticienilor biroului electoral pentru 

secţiile de votare din străinătate, precum şi indemnizaţiile 

pentru cheltuieli de protocol ale acestora; 

49.  indemnizaţiile membrilor birourilor electorale ale secţiilor de 

votare din străinătate, precum şi indemnizaţiile pentru 

cheltuieli de protocol ale acestora; 

50.  indemnizaţiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale 

ale secţiilor de votare din străinătate, precum şi indemnizaţiile 

pentru cheltuieli de protocol ale acestora; 

51.  ambalarea, transportul şi distribuirea materialelor, 

documentelor şi a tipizatelor necesare votării în străinătate; 

52.  serviciile de comunicaţii din străinătate; 

53.  deplasarea în vederea participării la procesul electoral ale 

preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din 

străinătate, ale membrilor birourilor electorale pentru secţiile 

de votare din străinătate desemnaţi din rândul experţilor 

electorali propuşi de către Ministerul Afacerilor Externe, 

precum şi ale operatorilor de calculator din străinătate. 
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Anexa nr. 13 – Cap. 14   

 

 

SITUAȚIE CENTRALIZATĂ 

privind cantitatea de hârtie achiziţionată şi consumată la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European şi a referendumului 

naţional din 26 mai 2019 
 

CARACTERISTICI 

TEHNICE 

UM HÂRTIE ACHIZIŢIONATĂ HÂRTIE CONSUMATĂ HÂRTIE NEUTILIZATĂ 
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Hârtie de ziar bobină 

84 cm/48,8 g/mp 

kg 330.000,00 2,24 739.200,00 879.648,00 318.254,00 2,24 712.888,96 848.337,86 11.746,00 2,24 31.310,14 

Hârtie de ziar bobină 

84 cm/48,8 g/mp 

kg 180.000,00 2,24 403.200,00 479.808,00 162.064,00 2,24 363.023,36 431.997,80 17.936,00 2,24 47.810,20 

TOTAL LEI:  510.000,00  1.142.400,00 1.359.456,00 480.318,00  1.075.912,32 1.280.335,66 29.682,00  79.120,34 

TOTAL €128:     286.605,53    269.925,09   16.680,44 

 

 
128 Cursul BNR din ziua de 01 martie 2019, 1 € = 4,7433 lei 
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Anexa nr. 14 – Cap. 14 

 

 

 

SITUAȚIE  

privind buletinele de vot tipărite  

pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European 

 

 

Nr.  

Crt. 

Instituţia  Prefectului Număr de 

alegători129 

Număr de 

alegători130 

Număr 

buletine vot 

tipărite (buc) 

Preţ/buletin de 

vot                lei           

Valoare   

(inclusiv tva) 

lei 

1 ALBA 312.090 311.832 343.299 0,09 36.767,32 

2 ARAD 389.270 389.095 428.197 0,09 45.859,90 

3 ARGEŞ 530.269 529.676 583.296 0,09 62.471,00 

4 BACĂU 604.231 603.649 664.654 0,09 71.184,44 

5 BIHOR 502.686 502.341 552.955 0,09 59.221,48 

6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 262.483 262.250 288.731 0,09 30.923,09 

7 BOTOŞANI 367.365 367.324 404.102 0,09 43.279,32 

8 BRAŞOV 518.523 518.294 570.375 0,09 61.087,16 

9 BRĂILA 290.095 289.639 319.104 0,09 34.176,04 

10 BUZĂU 384.958 384.445 423.454 0,09 45.351,92 

11 CARAŞ-SEVERIN 267.097 266.817 293.807 0,09 31.466,73 

12 CĂLĂRAŞI 250.610 250.301 275.671 0,09 29.524,36 

13 CLUJ 609.408 609.473 670.349 0,09 71.794,38 

14 CONSTANŢA 626.143 626.164 688.757 0,09 73.765,87 

15 COVASNA 182.499 182.361 200.749 0,09 21.500,22 

16 DÂMBOVIŢA 427.864 427.429 470.650 0,09 50.406,62 

17 DOLJ 572.118 571.522 629.330 0,09 67.401,24 

18 GALAŢI 523.387 523.302 575.726 0,09 61.660,25 

19 GIURGIU 223.478 223.226 245.826 0,09 26.327,96 

20 GORJ 299.350 298.946 329.285 0,09 35.266,42 

21 HARGHITA 268.650 268.406 295.515 0,09 31.649,66 

22 HUNEDOARA 386.564 386.054 425.220 0,09 45.541,06 

23 IALOMIŢA 231.159 230.863 254.275 0,09 27.232,85 

24 IAŞI 774.203 775.084 851.623 0,09 91.208,82 

25 ILFOV 354.611 355.620 390.072 0,09 41.776,71 

26 MARAMUREŞ 426.887 426.587 469.576 0,09 50.291,59 

27 MEHEDINŢI 232.582 232.287 255.840 0,09 27.400,46 

28 MUREŞ 479.126 478.730 527.038 0,09 56.445,77 

29 NEAMŢ 467.827 466.309 514.610 0,09 55.114,73 

30 OLT 367.075 366.669 403.783 0,09 43.245,16 

31 PRAHOVA 659.488 658.847 725.437 0,09 77.694,30 

32 SATU MARE 314.783 314.514 346.261 0,09 37.084,55 

33 SĂLAJ 197.236 197.036 216.960 0,09 23.236,42 

34 SIBIU 380.371 380.199 418.408 0,09 44.811,50 

35 SUCEAVA 603.793 603.689 664.172 0,09 71.132,82 

36 TELEORMAN 312.029 311.497 343.232 0,09 36.760,15 

 
129 Conform extrasului din Registrul Electoral în data de 06.05.2019, numărul alegătorilor era de 18.276.781. 
130 Conform procesului-verbal privind centralizarea voturilor şi atribuirea mandatelor la alegerile pentru membrii din România 

în Parlamentul European din data de 26 mai 2019. 
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37 TIMIŞ 625.753 625.721 688.328 0,09 73.719,93 

38 TULCEA 195.428 195.172 214.971 0,09 23.023,39 

39 VASLUI 414.088 414.957 455.497 0,09 48.783,73 

40 VÂLCEA 329.793 328.952 362.772 0,09 38.852,88 

41 VRANCEA 313.219 312.895 344.541 0,09 36.900,34 

42 BUCURESTI 1.798.192 1.799.082 1.978.011 0,09 211.844,98 

43 M.A.E    1.333.500 0,09 142.817,85  
T O T A L : 18.276.781 18.267.256 21.437.959   2.296.005,41 
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Anexa nr. 15 – Cap. 14 

 

 

SITUAȚIE 

 privind buletinele de vot tipărite  la referendumul național din data de 26 mai 2019 

 
131 Conform extrasului din Registrul Electoral în data de 06.05.2019, numărul alegătorilor era de 18.276.781. 
132 Conform procesului-verbal privind rezultatele referendumului naţional privind interzicerea amnistiei şi graţieriii pentru infracţiuni de corupţie din 26 mai 2019. 
133 Conform procesului-verbal privind rezultatele referendumului naţional privind interzicerea adoptării de către Guvern a ordonanţelor de urgenţă în domeniul infracţiunilor, 

pedepselor şi al organizării juridice corelată cu dreptul altor autorităţi constituţionale de a sesiza direct Curtea Constituţională cu privire la ordonanţe din 26 mai 2019. 

Nr.  

Crt. 

INSTITUŢIA  

PREFECTULUI 

Număr de 

alegători131 

BULETINE VOT TIPĂRITE - TIP I BULETINE VOT  TIPĂRITE - TIP II TOTAL BULETINE VOT  

TIPĂRITE TIP I + II 

 Număr de 

alegători132 

Cantitate 

(buc) 

Preţ                  

lei/                   

buletin 

Valoare 

lei 

Număr de 

alegători133 

Cantitate 

(buc) 

Preţ                  

lei/                   

buletin 

Valoare 

lei 

Total 

Cantitate  

(buc) 

Valoare 

totală                           

lei 

1 ALBA 312.090 311.603 343.299 0,065 26.554,18 311.603 343.299 0,065 26.554,18 686.598 53.108,36 

2 ARAD 389.270 389.277 428.197 0,065 33.121,04 389.277 428.197 0,065 33.121,04 856.394 66.242,08 

3 ARGEŞ 530.269 529.681 583.296 0,065 45.117,95 529.681 583.296 0,065 45.117,95 1.166.592 90.235,89 

4 BACĂU 604.231 603.725 664.654 0,065 51.410,99 603.725 664.654 0,065 51.410,99 1.329.308 102.821,97 

5 BIHOR 502.686 502.341 552.955 0,065 42.771,07 502.341 552.955 0,065 42.771,07 1.105.910 85.542,14 

6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 262.483 262.587 288.731 0,065 22.333,34 262.587 288.731 0,065 22.333,34 577.462 44.666,69 

7 BOTOŞANI 367.365 367.395 404.102 0,065 31.257,29 367.395 404.102 0,065 31.257,29 808.204 62.514,58 

8 BRAŞOV 518.523 518.723 570.375 0,065 44.118,51 518.723 570.375 0,065 44.118,51 1.140.750 88.237,01 

9 BRĂILA 290.095 289.703 319.104 0,065 24.682,69 289.703 319.104 0,065 24.682,69 638.208 49.365,39 

10 BUZĂU 384.958 384.630 423.454 0,065 32.754,17 384.630 423.454 0,065 32.754,17 846.908 65.508,33 

11 CARAŞ-SEVERIN 267.097 266.946 293.807 0,065 22.725,97 266.946 293.807 0,065 22.725,97 587.614 45.451,94 

12 CĂLĂRAŞI 250.610 250.308 275.671 0,065 21.323,15 250.308 275.671 0,065 21.323,15 551.342 42.646,30 

13 CLUJ 609.408 609.468 670.349 0,065 51.851,50 609.468 670.349 0,065 51.851,50 1.340.698 103.702,99 

14 CONSTANŢA 626.143 627.229 688.757 0,065 53.275,35 627.225 688.757 0,065 53.275,35 1.377.514 106.550,71 

15 COVASNA 182.499 182.267 200.749 0,065 15.527,94 182.267 200.749 0,065 15.527,94 401.498 31.055,87 

16 DÂMBOVIŢA 427.864 427.434 470.650 0,065 36.404,78 427.434 470.650 0,065 36.404,78 941.300 72.809,56 

17 DOLJ 572.118 573.192 629.330 0,065 48.678,68 573.192 629.330 0,065 48.678,68 1.258.660 97.357,35 

18 GALAŢI 523.387 523.307 575.726 0,065 44.532,41 523.307 575.726 0,065 44.532,41 1.151.452 89.064,81 

19 GIURGIU 223.478 223.227 245.826 0,065 19.014,64 223.227 245.826 0,065 19.014,64 491.652 38.029,28 

20 GORJ 299.350 298.952 329.285 0,065 25.470,19 298.952 329.285 0,065 25.470,19 658.570 50.940,39 
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21 HARGHITA 268.650 268.407 295.515 0,065 22.858,09 268.407 295.515 0,065 22.858,09 591.030 45.716,17 

22 HUNEDOARA 386.564 385.959 425.220 0,065 32.890,77 385.959 425.220 0,065 32.890,77 850.440 65.781,53 

23 IALOMIŢA 231.159 230.862 254.275 0,065 19.668,17 230.862 254.275 0,065 19.668,17 508.550 39.336,34 

24 IAŞI 774.203 775.684 851.623 0,065 65.873,04 775.684 851.623 0,065 65.873,04 1.703.246 131.746,08 

25 ILFOV 354.611 355.619 390.072 0,065 30.172,07 355.619 390.072 0,065 30.172,07 780.144 60.344,14 

26 MARAMUREŞ 426.887 426.630 469.576 0,065 36.321,70 426.630 469.576 0,065 36.321,70 939.152 72.643,41 

27 MEHEDINŢI 232.582 232.300 255.840 0,065 19.789,22 232.300 255.840 0,065 19.789,22 511.680 39.578,45 

28 MUREŞ 479.126 478.799 527.038 0,065 40.766,39 478.799 527.038 0,065 40.766,39 1.054.076 81.532,78 

29 NEAMŢ 467.827 467.814 514.610 0,065 39.805,08 467.785 514.610 0,065 39.805,08 1.029.220 79.610,17 

30 OLT 367.075 366.907 403.783 0,065 31.232,62 366.907 403.783 0,065 31.232,62 807.566 62.465,23 

31 PRAHOVA 659.488 658.859 725.437 0,065 56.112,55 658.859 725.437 0,065 56.112,55 1.450.874 112.225,10 

32 SATU MARE 314.783 314.511 346.261 0,065 26.783,29 314.511 346.261 0,065 26.783,29 692.522 53.566,58 

33 SĂLAJ 197.236 197.044 216.960 0,065 16.781,86 197.044 216.960 0,065 16.781,86 433.920 33.563,71 

34 SIBIU 380.371 380.192 418.408 0,065 32.363,86 380.192 418.408 0,065 32.363,86 836.816 64.727,72 

35 SUCEAVA 603.793 605.362 664.172 0,065 51.373,70 605.362 664.172 0,065 51.373,70 1.328.344 102.747,41 

36 TELEORMAN 312.029 311.759 343.232 0,065 26.549,00 311.759 343.232 0,065 26.549,00 686.464 53.097,99 

37 TIMIŞ 625.753 626.905 688.328 0,065 53.242,17 626.905 688.328 0,065 53.242,17 1.376.656 106.484,34 

38 TULCEA 195.428 195.408 214.971 0,065 16.628,01 195.408 214.971 0,065 16.628,01 429.942 33.256,01 

39 VASLUI 414.088 415.037 455.497 0,065 35.232,69 415.037 455.497 0,065 35.232,69 910.994 70.465,39 

40 VÂLCEA 329.793 329.041 362.772 0,065 28.060,41 329.853 362.772 0,065 28.060,41 725.544 56.120,83 

41 VRANCEA 313.219 312.896 344.541 0,065 26.650,25 312.896 344.541 0,065 26.650,25 689.082 53.300,49 

42 BUCUREȘTI 1.798.192 1.799.521 1.978.011 0,065 152.999,15 1.799.521 1.978.011 0,065 152.999,15 3.956.022 305.998,30 

43 M.A.E    1.333.500 0,065 103.146,23  1.333.500 0,065 103.146,23 2.667.000 206.292,45 
 

T O T A L  18.276.781 18.277.511 21.437.959   1.658.226,13 18.278.290 21.437.959   1.658.226,13 42.875.918 3.316.452,26 
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Anexa nr. 16 – Cap. 14 

SITUAȚIE  

privind numărul de ștampile de vot cu mențiunea „VOTAT” 

utilizate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European şi a 

referendumului național din 26 mai 2019 

 
 

Nr.  

Crt. 

INSTITUŢIA  

PREFECTULUI 

CANTITATE 

REPARTIZATĂ   

BUC. 

PREŢ   

UNITAR/BUC. 

PREŢ/BUC 

CU TVA 

VALOARE 

FĂRĂ TVA LEI 

VALOARE                            

LEI 

1 ALBA 2.200 4,20 4,998 9.240,00 10.995,60 

2 ARAD 2.185 4,20 4,998 9.177,00 10.920,63 

3 ARGEŞ 2.600 4,20 4,998 10.920,00 12.994,80 

4 BACĂU 3.175 4,20 4,998 13.335,00 15.868,65 

5 BIHOR 3.265 4,20 4,998 13.713,00 16.318,47 

6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 1.565 4,20 4,998 6.573,00 7.821,87 

7 BOTOŞANI 2.125 4,20 4,998 8.925,00 10.620,75 

8 BRAŞOV 2.270 4,20 4,998 9.534,00 11.345,46 

9 BRĂILA 1.400 4,20 4,998 5.880,00 6.997,20 

10 BUZĂU 2.130 4,20 4,998 8.946,00 10.645,74 

11 CARAŞ-SEVERIN 1.825 4,20 4,998 7.665,00 9.121,35 

12 CĂLĂRAŞI 1.175 4,20 4,998 4.935,00 5.872,65 

13 CLUJ 3.320 4,20 4,998 13.944,00 16.593,36 

14 CONSTANŢA 2.780 4,20 4,998 11.676,00 13.894,44 

15 COVASNA 1.070 4,20 4,998 4.494,00 5.347,86 

16 DÂMBOVIŢA 2.165 4,20 4,998 9.093,00 10.820,67 

17 DOLJ 2.655 4,20 4,998 11.151,00 13.269,69 

18 GALAŢI 2.180 4,20 4,998 9.156,00 10.895,64 

19 GIURGIU 1.225 4,20 4,998 5.145,00 6.122,55 

20 GORJ 1.660 4,20 4,998 6.972,00 8.296,68 

21 HARGHITA 1.450 4,20 4,998 6.090,00 7.247,10 

22 HUNEDOARA 2.620 4,20 4,998 11.004,00 13.094,76 

23 IALOMIŢA 1.100 4,20 4,998 4.620,00 5.497,80 

24 IAŞI 3.730 4,20 4,998 15.666,00 18.642,54 

25 ILFOV 1.290 4,20 4,998 5.418,00 6.447,42 

26 MARAMUREŞ 2.185 4,20 4,998 9.177,00 10.920,63 

27 MEHEDINŢI 1.450 4,20 4,998 6.090,00 7.247,10 

28 MUREŞ 2.840 4,20 4,998 11.928,00 14.194,32 

29 NEAMŢ 2.440 4,20 4,998 10.248,00 12.195,12 

30 OLT 1.900 4,20 4,998 7.980,00 9.496,20 

31 PRAHOVA 3.115 4,20 4,998 13.083,00 15.568,77 

32 SATU MARE 1.685 4,20 4,998 7.077,00 8.421,63 

33 SĂLAJ 1.560 4,20 4,998 6.552,00 7.796,88 

34 SIBIU 1.865 4,20 4,998 7.833,00 9.321,27 

35 SUCEAVA 2.800 4,20 4,998 11.760,00 13.994,40 

36 TELEORMAN 1.670 4,20 4,998 7.014,00 8.346,66 

37 TIMIŞ 2.995 4,20 4,998 12.579,00 14.969,01 

38 TULCEA 1.020 4,20 4,998 4.284,00 5.097,96 

39 VASLUI 2.680 4,20 4,998 11.256,00 13.394,64 

40 VÂLCEA 2.150 4,20 4,998 9.030,00 10.745,70 

41 VRANCEA 1.790 4,20 4,998 7.518,00 8.946,42 

42 BUCUREȘTI 6.345 4,20 4,998 26.649,00 31.712,31 

43 M.A.E  2.147 4,20 4,998 9.017,40 10.730,71 
 

T O T A L : 95.797   
 

402.347,40 478.793,41 
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Anexa nr. 17 – Cap. 14 

 

SITUAȚIE  

privind timbrele autocolante  

utilizate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European şi a 

referendumului național din 26 mai 2019  
 

NR. 

CRT. 

INSTITUȚIA 

PREFECTULUI 

NUMĂR DE 

ALEGĂTORI  

CANTITATE 

BUC. 

PREȚ  

LEI/BUC. 

VALOARE 

LEI 

1 ALBA 286.657 315.323 0,004165 1.313,32 

2 ARAD 355.598 391.158 0,004165 1.629,17 

3 ARGEȘ 493.214 542.535 0,004165 2.259,66 

4 BACĂU  561.910 618.101 0,004165 2.574,39 

5 BIHOR 464.043 510.447 0,004165 2.126,01 

6 BISTRIȚA NASĂUD 246.035 270.639 0,004165 1.127,21 

7 BOTOȘANI 344.723 379.195 0,004165 1.579,35 

8 BRAȘOV 487.489 536.238 0,004165 2.233,43 

9 BRĂILA 257.364 283.100 0,004165 1.179,11 

10 BUZĂU 342.867 377.154 0,004165 1.570,85 

11 CARAȘ SEVERIN  245.601 270.161 0,004165 1.125,22 

12 CĂLĂRAȘI 224.929 247.422 0,004165 1.030,51 

13 CLUJ 563.712 620.083 0,004165 2.582,65 

14 CONSTANȚA 587.895 646.685 0,004165 2.693,44 

15 COVASNA 170.393 187.432 0,004165 780,65 

16 DÂMBOVIȚA 390.221 429.243 0,004165 1.787,80 

17 DOLJ 521.823 574.005 0,004165 2.390,73 

18 GALAȚI 485.761 534.337 0,004165 2.225,51 

19 GIURGIU 198.448 218.293 0,004165 909,19 

20 GORJ 276.539 304.193 0,004165 1.266,96 

21 HARGHITA 250.124 275.136 0,004165 1.145,94 

22 HUNEDOARA 359.093 395.002 0,004165 1.645,18 

23 IALOMIȚA 205.593 226.152 0,004165 941,92 

24 IAȘI 727.188 799.907 0,004165 3.331,61 

25 ILFOV 333.464 366.810 0,004165 1.527,76 

26 MARAMUREȘ 395.225 434.748 0,004165 1.810,73 

27 MEHEDINȚI 213.911 235.302 0,004165 980,03 

28 MUREȘ 435.219 478.741 0,004165 1.993,96 

29 NEAMȚ 427.754 470.529 0,004165 1.959,75 

30 OLT 329.610 362.571 0,004165 1.510,11 

31 PRAHOVA 611.604 672.764 0,004165 2.802,06 

32 SATU MARE 292.628 321.891 0,004165 1.340,68 

33 SĂLAJ 180.294 198.323 0,004165 826,02 

34 SIBIU 345.517 380.069 0,004165 1.582,99 

35 SUCEAVA 558.810 614.691 0,004165 2.560,19 

36 TELEORMAN 271.170 298.287 0,004165 1.242,37 

37 TIMIȘ 581.251 639.376 0,004165 2.663,00 

38 TULCEA 183.820 202.202 0,004165 842,17 

39 VASLUI 386.171 424.788 0,004165 1.769,24 

40 VÂLCEA 296.554 326.209 0,004165 1.358,66 

41 VRANCEA 286.434 315.077 0,004165 1.312,30 

42 BUCUREȘTI 1.682.905 1.851.196 0,004165 7.710,23 

43 STRĂINĂTATE  1.301.230 0,004165 5.419,62 

 TOTAL : 16.859.561 19.846.745  82.661,69 

 

 


