
 

 

  

www.roaep.ro 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

RAPORT PRIVIND 
ORGANIZAREA ȘI 
DESFĂȘURAREA 
REFERENDUMULUI 
NAȚIONAL PENTRU 
REVIZUIREA 
CONSTITUȚIEI                              
DIN 6 ȘI 7 OCTOMBRIE 2018 
 



2 

 

CUPRINS 
 

 

INTRODUCERE                                                                                                                          4 

1. CONTEXT LEGISLATIV                                                                                                       5 

1.1. Inițiativa cetățenească privind revizuirea Constituției                                                           5 

1.2. Cadrul normativ                                                                                                                      5 

2. EVIDENŢA ALEGĂTORILOR                                                                                               8 

2.1. Registrul electoral                                                                                                                  8 

2.2. Listele electorale                                                                                                                   11 

3. ORGANIZAREA SECŢIILOR DE VOTARE                                                            12 

3.1. Secțiile de votare din țară                                                                                             12 

3.2.  Secțiile de votare din străinătate                                                                                      15 

4. ADMINISTRAŢIA ELECTORALĂ                                                                                      16 

4.1. Autoritatea Electorală Permanentă                                                                                16 

      4.1.1. Actualizarea Corpului experților electorali                                                                         16 

      4.1.2. Instruirea președinților birourilor electorale din țară                                                          19 

4.1.3. Îndrumarea și monitorizarea îndeplinirii atribuțiilor legale în materie electorală  

         de către autoritățile administrației publice locale                                                                21 

4.1.4. Participarea personalului Autorității la activitatea birourilor electorale  

          și a comisiilor tehnice                                                                                                         21 

4.2. Birourile Electorale                                                                                                         21 

4.2.1. Biroul Electoral Central                                                                                           21 

4.2.2. Birourile electorale de circumscripție                                                                       23 

4.2.3. Oficiile electorale                                                                                                    24 

4.2.4. Birourile electorale ale secțiilor de votare                                                                25 

4.3. Alte instituții și autorități cu atribuții în organizarea şi desfășurarea referendumului 27 

5. CAMPANIA PENTRU REFERENDUM                                                                        35 

6. INFORMAREA ELECTORATULUI                                                                                      36 

6.1. Campania Autorității Electorale Permanente                                                                        36 

6.2 Campania Ministerului Afacerilor Externe                                                                            37 

6.3 Campania Ministerului Afacerilor Interne „Tu votezi ! M.A.I. te informează !”                  37 

7. EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT                                                                               38 

7.1 Votarea în țară                                                                                                                        39 

7.2 Votarea în străinătate                                                                                                             40 

7.3 Prezența la vot                                                                                                             40                                                    

8. REZULTATUL REFERENDUMULUI                                                                                  42 

8.1. Centralizarea rezultatelor referendumului                                                                             42 

8.2. Rezultatul votării                                                                                                                   42 

8.3. Contestații privind referendumul                                                                                           43 



3 

 

8.4. Confirmarea rezultatului referendumului de către Curtea Constituțională. Lipsa cvorumului  

      de participare                                                                                                                             44                                                                            

9. OBSERVAREA REFERENDUMULUI                                                                                    45 

10. NEREGULARITĂȚI ȘI DISFUNCȚIONALITĂȚI                                                                47 

10.1. Date comunicate de Ministerul Afacerilor Interne                                                                 47 

10.2. Date comunicate de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu  

Caracter Personal                                                                                                                             50 

10.3. Date comunicate de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării                            50 

10.4. Aspecte semnalate de Ministerul Afacerilor Externe                                                             50 

10.5. Aspecte semnalate de Institutul Național de Statistică                                                           51 

10.6. Aspecte constatate de Autoritatea Electorală Permanentă                                                      51 

11. COSTUL REFERENDUMULUI                                                                                              56 

11.1. Date generale privind bugetul și structura cheltuielilor                                                         56 

11.2. Date privind bugetul și structura cheltuielilor, pe instituții                                                    69 

12. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI                                                                                          74 

      ANEXE                                                                                                                                     79 

 

  



4 

 

INTRODUCERE  
 

 

Prezentul raport descrie organizarea şi desfășurarea Referendumului național pentru revizuirea 

Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, denumit în continuare Referendumul național pentru revizuirea 

Constituției, cuprinzând referiri la cadrul normativ, Registrul electoral și listele electorale, secțiile de 

votare și logistica electorală, administrația electorală, campania pentru referendum și informarea 

alegătorilor, participarea la referendum, rezultate, abaterile și neajunsurile constatate, precum și 

recomandările Autorității Electorale Permanente.   

Perspectiva tehnică asupra consultării electorale urmărește să ofere Parlamentului României date 

și informații obiective, de natură să contribuie la îmbunătățirea managementului proceselor electorale.  

În organizarea și desfășurarea Referendumului național pentru revizuirea Constituției au fost 

implicați Guvernul, Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul 

Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul General al Jandarmeriei 

Române, Ministerul Sănătății, Secretariatul General al Guvernului, Serviciul de Telecomunicații 

Speciale, Institutul Național de Statistică, Consiliul Național al Audiovizualului, instituțiile prefectului 

și primarii. Buna colaborare între aceste instituții și autorități a stat la baza organizării și desfășurării 

unui proces electoral corect, eficient și transparent.  

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

ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, membri ai birourilor electorale, observatori, dar și ca 

participanți la referendum care și-au exercitat dreptul de vot în condiții de legalitate. 
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1. CONTEXT LEGISLATIV 
 

1.1. Inițiativa cetățenească privind revizuirea Constituției 

La data de 25 noiembrie 2015 a fost publicată în Monitorul Oficial al României1, propunerea 

legislativă a cetăţenilor intitulată  „Lege de revizuire a Constituţiei României”. 

„Potrivit expunerii de motive care însoţeşte propunerea legislativă a cetăţenilor, aceasta a fost 

iniţiată pentru a înlătura orice echivoc pe care utilizarea termenului de "soţi" în cuprinsul art. 48 alin. 

(1) din Constituţie ar putea să-l creeze în conturarea noţiunii de "familie", a raportului dintre "familie" 

şi dreptul fundamental al bărbatului şi al femeii de a se căsători şi de a întemeia o familie. Se arată că 

prin înlocuirea termenului de "soţi", cu expresia "bărbat şi femeie", se asigură implementarea precisă 

şi literală a unor expresii consacrate cu puterea unor garanţii imuabile destinate ocrotirii familiei, 

recunoscută drept "elementul natural şi fundamental al societăţii" în art. 16 din Declaraţia Universală 

a Drepturilor Omului. În acelaşi sens, şi în România, doar "bărbatul şi femeia" împreună se bucură de 

recunoaştere şi garantarea universală a dreptului de a se căsători şi de a întemeia o familie pe baza unor 

importante considerente de natură istorică, culturală şi morală specifice societăţii româneşti.”2 

Cu adresa nr. 986 din 22 iunie 2016, secretarul general al Senatului a transmis Curţii 

Constituţionale propunerea legislativă a cetăţenilor de revizuire a art. 48 alin. (1) din Constituţie, 

înregistrată la Senat cu nr. Bp. 293 din 23 mai 2016, împreună cu originalele listei de susţinători. 

În urma examinării documentației transmise, Curtea Constituțională a stabilit, în cadrul Deciziei 

nr. 580/2016 din 20 iulie 20163, că iniţiativa legislativă a cetăţenilor îndeplineşte condiţiile prevăzute 

de art. 150 şi art. 152 din Constituţie.  

Senatul a adoptat în data de 11 septembrie 2018, în calitate de cameră decizională, Legea de 

revizuire a Constituţiei României. Potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. l) din Constituţie, coroborat cu art. 

23 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţională, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, Curtea Constituțională a stabilit în cadrul Deciziei nr. 539/2018 

din 17 septembrie 2018 4  că „Legea de revizuire a Constituţiei României respectă dispoziţiile 

constituţionale referitoare la revizuire.” 

Adoptarea Legii de revizuire a Constituţiei României a determinat organizarea de către Guvernul 

României a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei, în termen de cel mult 30 de zile de 

la data adoptării propunerii de revizuire, respectiv la 6 și 7 octombrie 2018. 

 

1.2. Cadrul normativ 

Organizarea și desfășurarea referendumurilor este reglementată de Legea nr. 3/2000 privind 

organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare5. În vederea 

bunei organizări și desfășurări a referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 

                                                        
1 Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 25 noiembrie 2015. 
2 A se vedea Decizia Curții Constituționale nr. 580/2016 din 20 iulie 2016 asupra iniţiativei legislative a cetăţenilor 

intitulate "Lege de revizuire a Constituţiei României". 
3 Publicată în  Monitorul Oficial nr. 857 din 27 octombrie 2016.  
4 Decizia nr. 539/2018 din 17 septembrie 2018 asupra constituţionalităţii Legii de revizuire a Constituţiei României, 

publicată în  Monitorul Oficial nr. 798 din 18 septembrie 2018. 
5 Publicată în  Monitorul Oficial nr. 84/24.02.2000. 
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octombrie 2018, Guvernul României a adoptat Ordonanța de urgență nr. 86/20186 care a modificat 

și completat prevederile Legii nr. 3/2000.  

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

respectiv: 

- lipsa unei infrastructuri legale şi organizatorice de sine stătătoare a referendumului, marcată şi 

de utilizarea normelor de trimitere către legi electorale abrogate, este de natură să creeze multiple 

disfuncţionalităţi în organizarea efectivă a unui referendum, 

- prevederile Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului nu asigură 

infrastructura şi condiţiile necesare pentru exercitarea dreptului de vot în străinătate, 

- perioada scurtă de organizare a referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei este 

incompatibilă cu procedurile de achiziţii publice care trebuie efectuate pentru a asigura 

buletinele de vot, ştampilele cu menţiunea "VOTAT", timbrele autocolante, alte materiale de 

logistică electorală, aplicaţia informatică de centralizare a rezultatelor votării şi serviciile 

aferente, precum şi serviciile de digitizare a datelor din listele electorale utilizate în secţiile de 

votare, 

- termenul scurt rămas până la desfăşurarea referendumului naţional pentru revizuirea 

Constituţiei nu este suficient pentru implementarea Sistemului informatic de monitorizare a 

prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal - SIMPV, pe lângă procedurile de achiziţii publice 

care trebuie efectuate, fiind necesară şi realizarea operaţiunilor tehnice privind instalarea 

echipamentelor necesare şi dezvoltarea programelor informatice aferente, 

- termenul scurt rămas până la expirarea perioadei de 30 de zile în care trebuie organizat 

referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei nu este suficient pentru a permite 

implementarea unor proceduri de votare alternative mersului la urne, prin urmare singura 

modalitate de asigura accesul la vot a unei părţi cât mai largi a corpului electoral este aceea de a 

extinde durata votării, 

- aplicarea prevederilor actuale ale Legii nr. 3/2000 reprezintă un obstacol în calea organizării 

referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei, exercitarea efectivă a dreptului de vot, 

respectiv îndeplinirea responsabilităţii civice a cetăţenilor de a se pronunţa cu privire la 

propunerea de revizuire a Constituţiei fiind puse în pericol, 

- măsurile propuse prin ordonanță nu sunt de natură a afecta drepturile electorale, în înţelesul 

stabilit de jurisprudenţa Curţii Constituţionale (de exemplu, Decizia Curţii Constituţionale a 

României nr. 1.189/2008, nr. 1.248/2008, nr. 1.221/2008 şi nr. 47/2018), respectiv Codul de 

bune practici în materie de referendum, şi nici nu îngreunează organizarea şi desfăşurarea 

referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei, ci dimpotrivă stabilirea de către 

legiuitorul primar delegat (lato sensu) a unei perioade de două zile pentru exercitarea dreptului 

de vot facilitează exprimarea acestui drept constituţional de un număr cât mai mare de persoane. 

Astfel, art. 62 din Legea nr. 3/2000, astfel cum a fost modificat prin Ordonanța de urgență nr. 

86/2018, a stabilit că dispozițiile legii „se completează în mod corespunzător cu cele ale Legii nr. 

208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepția celor privind Sistemul informatic de 

                                                        
6  Ordonanța de urgență nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și 

desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului 

național pentru revizuirea Constituției, publicată în Monitorul Oficial nr. 799/18.09.2018. 
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monitorizare a prezenței la vot şi de prevenire a votului ilegal şi centralizarea electronică a rezultatelor 

votării.” 

Totodată, Ordonanța de urgență nr. 86/2018 a instituit o serie de măsuri aplicabile exclusiv la 

Referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, după cum 

urmează:  

- desfăşurarea referendumului pe parcursul a două zile, respectiv 6 și 7 octombrie 2018, 

- instituirea unor măsuri speciale care se aplică după încheierea votării din ziua de 6 octombrie 

2018,   

- asigurarea cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea referendumului național, etc.  

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

Guvernului României, în vederea adoptării, proiectele celor 2 hotărâri privind aprobarea Programului 

calendaristic al referendumului național7 și stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice, a bugetului și 

a cheltuielilor necesare pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național8. 

Autoritatea Electorală Permanentă a adoptat 4 hotărâri privind: aprobarea modelelor 

ștampilelor9, a modelului timbrului autocolant10, a modelelor listelor electorale suplimentare și a 

modelului extrasului din listele electorale11 folosite la referendum, precum și aprobarea procedurii de 

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

la referendumul național pentru revizuirea Constituției 12  și o hotărâre privind  utilizarea siglei 

Centenar pe listele electorale folosite la referendum, precum și numerotarea și aducerea la cunoștință 

publică a secțiilor de votare13. 

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

media audiovizuale, a adoptat Decizia nr. 441/2018 privind reflectarea pe posturile de radio şi de 

televiziune a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018, cu 

modificările și completările ulterioare14.  

                                                        
7 Hotărârea Guvernului nr. 743/2018 privind aprobarea Programului calendaristic al referendumului national pentru 

revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 800/18.09.2018. 
8 Hotărârea Guvernului nr. 744/2018 privind stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice, a bugetului și a cheltuielilor 

necesare pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 

octombrie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 800/18.09.2018. 
9 Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 440/2018 pentru aprobarea modelelor ștampilelor care vor fi folosite 

la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 şi 7 octombrie 2018, precum și a normativelor privind 

numărul ștampilelor cu mențiunea „VOTAT”, publicată în Monitorul Oficial nr. 807/20.09.2018. 
10 Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 441/2018 pentru aprobarea modelului timbrului autocolant care va 

fi folosit la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 807/20.09.2018. 
11  Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 447/2018 pentru aprobarea modelelor listelor electorale 

suplimentare și a modelului extrasului din listele electorale care vor fi folosite la referendumul național pentru 

revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 811/21.09.2018. 
12 Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 452/2018 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea 

referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, precum și pentru aprobarea 

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

referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 

813/21.09.2018. 
13 Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 464/2018 privind utilizarea siglei Centenar pe listele electorale 

folosite la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, precum și numerotarea și 

aducerea la cunoștință publică a secțiilor de votare. 
14 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813/21.09.2018. 
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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 care, 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 acestea în Registrul 

electoral. 

 

 Importurile de date efectuate de Autoritatea Electorală Permanentă 

În perioada electorală, s-a mărit frecvența actualizărilor de date de la D.E.P.A.B.D. la nivel 

național, în vederea creșterii acurateței listelor electorale permanente.  

Au fost efectuate un import complet de date și o actualizare de date de la D.E.P.A.B.D., 

precum și un import de date de la Direcția Generală pentru Pașapoarte din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne, după cum urmează: 

 

Importul de date de la D.E.P.A.B.D. din 22.09.2018 

- s-au primit date privind domiciliul pentru 18.353.431 de persoane; 

- s-au primit date privind reședința pentru 160.977 de persoane;  

- s-au primit 16.008 documente de radiere a dreptului de vot. 

 

 
 

Importul parțial de date de la D.E.P.A.B.D. din 30.09.2018 

- s-au primit date pentru 11.416 de persoane decedate, înregistrate în Registrul Național de 

Evidență a Persoanelor (RNEP), în perioada 15.09.2018-29.09.2018; 
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- s-au primit date pentru 8.957 de cetățeni români cu domiciliul în străinătate (CRDS)/persoane 

care au renunțat la cetățenie, informații înregistrate în RNEP în perioada 15.09.2018-29.09.2018; 

- s-au primit date pentru 74 de persoane cu mențiuni de punere sub interdicție, înregistrate în 

RNEP în perioada 15.09.2018-29.09.2018; 

- s-au primit date pentru 98 de persoane cu mențiuni de interzicere a dreptului de  vot, înregistrate 

în RNEP în perioada 15.09.2018-29.09.2018. 

 

 

 

Importul de date de la D.G.P.  

- s-au primit date privind 682.198 de cetățeni români cu domiciliul în străinătate, posesori de 

pașaport CRDS. 

 

 Operațiuni 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 interdicţie – 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 instanţa 

judecătorească a copiei de pe dispozitivul hotărârii; 

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

- generarea pachetelor electorale şi tipărirea listelor electorale permanente utilizate la referendum, 

în perioada 2 – 5 octombrie 2018. 

 

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; astfel alegătorii pot 

vizualiza adresa 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 Referendumului național pentru revizuirea Constituției, atât pe teritoriul 

României, cât și în diaspora.  
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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.  

 

Furnizarea datelor privind numărul de alegători înscriși în Registrul electoral 

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

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

Conform Comunicatului AEP15 privind Numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral 

la data de 2 octombrie 2018, acesta era de 18.951.721, dintre care:  

- 18.279.534 de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, inclusiv cetățenii care urmau să 

împlinească 18 ani până la data de 7 octombrie 2018, 16.781.333 fiind posesori de carte de identitate, 

-  672.187 de cetățeni români cu domiciliul sau reședința în străinătate, fiind posesori de pașaport 

CRDS. 

Pe tot parcursul perioadei electorale Autoritatea Electorală Permanentă a transmis, către 

instituțiile prefectului care au formulat solicitări în acest sens, numărul total de alegători corespunzător 

fiecărei secții de votare, pentru stabilirea numărului minim necesar de buletine de vot, precum și 

numărul de alegători care dețin carți de identitate, corespunzător fiecărei secții de votare, pentru 

stabilirea numărului minim necesar de timbre autocolante. 

  

2.2. Listele electorale 

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

precum și ale Legii nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare, la Referendumul național 

pentru revizuirea Constituției au fost utilizate: 

 în secțiile de votare din țară, liste electorale permanente și liste electorale suplimentare,   

 în secțiile de votare din străinătate, liste electorale suplimentare.  

  

                                                        
15 Accesibil la http://www.roaep.ro/prezentare/stire/numarul-total-de-alegatori-inscrisi-in-registrul-electoral-la-data-

de-2-octombrie-2018/.  

http://www.roaep.ro/prezentare/stire/numarul-total-de-alegatori-inscrisi-in-registrul-electoral-la-data-de-2-octombrie-2018/
http://www.roaep.ro/prezentare/stire/numarul-total-de-alegatori-inscrisi-in-registrul-electoral-la-data-de-2-octombrie-2018/
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3. ORGANIZAREA SECŢIILOR DE VOTARE 
 

3.1. Secțiile de votare din țară 

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

buna desfășurare a Referendumului național pentru revizuirea Constituției, Autoritatea Electorală 

Permanentă a realizat operaţiuni de verificare, prelucrare şi actualizare a datelor şi informaţiilor 

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. 

 Astfel, în perioada ianuarie-august 2018 au fost comunicate Autorității 316 solicitări privind 

emiterea avizului conform în cazul modificării delimitării secțiilor de votare și/sau a sediilor acestora, 

precum și pentru înființarea unor secții de votare, iar în perioada 1 septembrie - 5 octombrie 2018 au 

fost comunicate 341 de solicitări de avize. Solicitările transmise către Autoritatea Electorală 

Permanentă au vizat, în principal, următoarele aspecte: 

 modificarea sediilor secțiilor de votare; 

 înființarea unor secții de votare; 

 desființarea unor secţii de votare; 

 modificarea delimitării secțiilor de votare.  

 

 Detaliem mai jos operaţiunile desfăşurate exclusiv în perioada 23 septembrie – 7 octombrie 

2018, însumând un număr total de 262 de avize conforme emise, privind 546 secţii de votare, după 

cum urmează: 

- 225 de solicitări de aviz conform pentru modificarea unui număr de 296 de sedii ale secţiilor de 

votare (în cazul unui număr de 155 de solicitări de aviz, privind 213 secţii de votare, se solicita 

modificarea definitivă a sediilor secţiilor de votare, în timp ce în 71 de solicitări de aviz conform, 

se făcea referire la situaţii în care sediile a 83 de secţii de votare nu puteau fi utilizate temporar); 

- 16 solicitări de emitere a avizului conform pentru modificarea delimitărilor unui număr de 130 

secţii de votare; 

- 5 solicitări de emitere a avizului conform pentru desfiinţarea unui număr de 5 secţii de votare şi 

modificarea delimitărilor a 3 secţii de votare, care au afectat un număr de 16 secţii de votare; 

- 6 solicitări de emitere a avizului conform pentru modificarea sediilor a 8 secţii de votare şi 

modificarea delimitării a 25 secţii de votare; 

- 7 solicitări de emitere a avizului conform pentru înfiinţarea a 11 secţii de votare noi şi 

modificarea delimitărilor la 39 de secţii de votare; 

- 3 solicitări de emitere a avizului conform pentru înfiinţarea a 4 secţii noi de votare, modificarea 

delimitărilor la 50 de secţii de votare şi schimbarea sediului la 26 de secţii de votare. 
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Situația avizelor conforme este sintetizată în următorul tabel: 

 

 Solicitările de aviz conform privind modificarea sediului secţiei de votare au avut la bază 

următoarele situații: 

- efectuarea unor lucrări de reabilitare, reconstrucţie, renovare sau modernizare (95); 

- organizarea unor evenimente socio-culturale (44); 

- situații în care sediul secției de votare nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de Hotărârea 

Autorității Electorale Permanente nr. 44/201616, iar noul sediu asigură condiţii superioare (40); 

- sediul secției de votare este situat într-un imobil aflat în stare avansată de degradare, într-un 

spaţiu dezafectat (14) sau într-o clădire demolată (9); 

- imobilele în care erau organizate secţiile de votare aparţin unor persoane fizice sau persoane 

juridice de drept privat care refuză să mai pună la dispoziţie imobilul (5) sau care nu pot fi 

contactate (2);  

- imobilele în care funcţionau secţiile de votare au fost retrocedate (3) sau le-a fost schimbată 

destinaţia (5); 

- alte situaţii în care a fost necesară schimbarea sediului secţiei de votare (9). 

 Precizăm că, potrivit prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 și celor ale art. 6 alin. 

(1) lit a) - c) din Metodologia de avizare a actualizării delimitării secţiilor de votare din ţară şi a 

stabilirii sediilor acestora17, secțiile de votare sunt fixe, iar schimbarea sediului unei secții de votare 

poate avea loc în cazurile limitativ prevăzute de lege. Însă, art. II alin. (6) din Ordonanța de urgență nr. 

86/2018 a stabilit că ,,În cazuri deosebite, sediile secţiilor de votare pot fi schimbate, cu avizul 

Autorităţii Electorale Permanente, până cel mai târziu cu 5 zile înaintea datei votării, conform legii”. 

Totodată, art. 3 din Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 452/2018 a stabilit că ,,Primarii 

pot solicita avizarea înfiinţării/desfiinţării unor secţii de votare noi, a modificării delimitării secţiilor 

de votare şi/sau a schimbării sediilor secţiilor de votare până cel mai târziu la data de 28 septembrie 

2018, cu aplicarea corespunzătoare a Metodologiei de avizare a actualizării delimitării secţiilor de 

votare din ţară şi a stabilirii sediilor acestora, aprobate prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente 

                                                        
16 Hotărârea nr. 44/2016 privind setul de condiții minimale pe care trebuie să le îndeplinească locaţiile în care 

funcționează secțiile de votare, precum şi dotarea minimală a acestora. 
17 Aprobată prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 19/2017. 

 Modificarea 

sediului 

Modificarea 

delimitărilor 

Modificarea 

delimitărilor 

şi a sediului 

Înfiinţare 

secţie de 

votare şi 

modificare 

delimitări 

Înființare 

secţie de 

votare, 

modificare 

delimitare 

şi sediu 

Desfiinţarea 

secţiei de 

votare ţi 

modificarea 

delimitărilor 

Total 

Nr. 

solicitări 

avize 

225 16 6 7 3 5 262 

Număr 

secţii 

afectate 

296 130 25 25 50 16 542 
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nr. 19/2017. Operaţiunile prevăzute la alin. (1) pot fi efectuate şi în cazul în care sediile secţiilor de 

votare nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute de Hotărârea Autorităţii 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 sau în cazul în care acestea nu 

pot fi utilizate în zilele de 6 şi 7 octombrie 2018.” Având în vedere prevederile cu caracter de excepție 

amintite, care au fost aplicabile exclusiv în cazul Referendumului național pentru revizuirea 

Constituției, Autoritatea Electorală Permanentă a emis avize conforme pentru schimbarea sediilor unor 

secții de votare din diferite unități administrativ-teritoriale, pentru a se asigura buna desfășurare a 

referendumului.  

 La Referendumul național pentru revizuirea Constituției au funcționat în țară 18.662 de secții 

de votare (faţă de 18.626 de secţii de votare la alegerile parlamentare şi faţă de 18.616 de secţii de 

votare la alegerile locale, din anul 2016).  

 Situaţia numărului secţiilor de votare pe judeţe, respectiv municipiul Bucureşti este prezentată 

în Anexa nr. 1. 

 

Situația privind secțiile de votare din țară și numărul de alegători arondați acestora, în 

funcție de tipurile unităților administrativ-teritoriale este prezentată în următorul tabel: 

 

Tipuri unităţi 

administrativ-

teritoriale 

Număr total de 

secţii de votare 

Număr total de 

alegători 

Număr mediu de 

alegători/ secţii de 

votare 

Municipii 6.372 8.555.072 1.342,60 

Oraşe 1.758 1.924.966 1.093,18 

Comune 10.532 7.802.124 740,80 

TOTAL 18.662  18.282.162 979,64 

 

Ponderea secţiilor de votare în funcţie de mediul urban sau rural este prezentată în următorul tabel18: 

 

URBAN (%) RURAL (%) 

Medie  Minim  Maxim  Medie  Minim  Maxim  

38,76 21 61,24 61,24 36,69 79,48 

 

La nivel național există 114 secții de votare cu un număr de peste 2000 de alegători arondați 

unei secții de votare şi 55 de secții de votare cu un număr mai mic de 50 de alegători arondați unei 

secții de votare, după cum urmează: 

 

 

 

 

 

 

                                                        
18 A se vedea și http://referendum2018.bec.ro/statistici/.  

http://referendum2018.bec.ro/statistici/
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Secţii de votare cu peste 2000 de alegători19 Secţii de votare cu mai puţin 

de 50 de alegători20 Nr. alegători per secție Nr. secții de votare 

2000-2100 39 55 

2101-2200 23  

2201-2300 10  

2301-2400 8  

2401-2500 11  

2501-2600 2  

2601-2700 6  

2701-2800 2  

2801-2900 2  

2901-3000 2  

>3000 9  

 

 Pentru informarea corectă a alegătorilor au fost postate pe site-ul Autorității variante 

actualizate ale Registrului secţiilor de votare cuprinzând delimitarea, numerotarea şi sediile secţiilor 

de votare, accesibile la adresa: http://www.roaep.ro/logistica/geografie-electorala/registrul-sectiilor-

de-votare/.  

 

3.2. Secțiile de votare din străinătate 

  Potrivit prevederilor art. 18 alin.(3) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările 

ulterioare și celor ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2018, Ministerul Afacerilor Externe  a finalizat 

organizarea secţiilor de votare din străinătate până la data de 2 octombrie 2018. 

  Prin Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1874/2018, a fost stabilită lista secţiilor de votare 

din străinătate la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018. Inițial, 

aceasta cuprindea un număr de 377 de secții de votare. Ulterior, în urma solicitărilor formulate de 

comunitatea cetăţenilor români din Spania, s-a decis înfiinţarea unei noi secţii de votare în orașul 

Valencia din Spania. Astfel, potrivit datelor comunicate de Ministerul Afacerilor Externe 21 , la 

Referendumul național pentru revizuirea Constituției au funcționat în străinătate 378 de secții de 

                                                        
19 În cazul secțiilor de votare cu un număr de peste 2000 de alegători/secție de votare, această situație rezultă din:  

1. emiterea de acte de identitate cuprinzând adrese de domiciliu / reședință noi;  

2. emiterea de acte de identitate noi;  

3. creșterea numărului de persoane care au împlinit 18 ani;  

4. situația repatriaților care au acte de identitate pe aceeași adresă de domiciliu.  

În cazul referendumului, perioada foarte scurtă în care secţiile de votare puteau fi organizate, precum şi faptul că la 

sfârşitul lunii septembrie s-a realizat un import de la DEPABD în vederea actualizării Registrului electoral, a condus 

la imposibilitatea arondării la toate secţiile de votare  a unui număr de cel mult 2000 de alegători. 
20 În ceea ce privește secțiile de votare la care sunt arondați mai puțin de 50 de alegători / secție de votare, această 

situație apare, în general, din următoarele cauze:  

1. distanța dintre sediul celei mai apropiate secții de votare și domiciliul/reședința alegătorilor depășește 3 kilometri;  

2. secția de votare este situată într-o zonă izolată;  

3. informatizarea secției de votare este mai dificilă.    
21 Comunicatul de presă din data de 02.10.2018, accesibil la adresa: http://www.mae.ro/node/47052.  

http://www.roaep.ro/logistica/geografie-electorala/registrul-sectiilor-de-votare/
http://www.roaep.ro/logistica/geografie-electorala/registrul-sectiilor-de-votare/
http://www.mae.ro/node/47052
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votare22 , dintre care: 192 de secții de votare organizate pe lângă misiunile diplomatice, oficiile 

consulare şi institutele culturale și 186 de secții de votare organizate în alte locaţii, în vederea asigurării 

unui acces cât mai facil pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate în comunităţi semnificative situate 

la distanţe mari faţă de sediile misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare. 

  Cele mai multe secţii de votare au fost organizate în Italia (58), Spania (48+1), Republica 

Moldova (35), Statele Unite ale Americii (32), Marea Britanie (19), Franţa (15), Germania (14), Austria 

(8), Belgia (7), Portugalia (5), Israel (4). 

   Lista țărilor unde au fost organizate secții de votare poate fi consultată în Anexa nr. 2. 

 

 

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, 

la Referendumul național pentru revizuirea Constituției Autoritatea Electorală Permanentă a exercitat 

următoarele atribuții principale: 

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

desfășurare a referendumului;  

 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 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 membrilor birourilor electorale; 

 instruirea mandatarilor financiari; 

 informarea alegătorilor. 

 

 4.1.1. Actualizarea Corpului experților electorali  

 Autoritatea Electorală Permanentă gestionează și actualizează Corpul experților electorali23 

din cadrul căruia sunt desemnați, prin tragere la sorți computerizată, în ședință publică, președinții 

                                                        
22 Lista secțiilor a fost publicată pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe la adresa 

http://www.mae.ro/sites/default/files/file/2018.10.02_sectii_votare.pdf.  
23 Corpul experților electorali reprezintă o evidență permanentă a persoanelor care pot deveni președinți ai birourilor 

electorale ale secțiilor de votare din țară și din străinătate sau locțiitori ai acestora, înființată, gestionată și actualizată 

http://www.mae.ro/sites/default/files/file/2018.10.02_sectii_votare.pdf
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birourilor electorale ale secțiilor de votare și, în funcție de tipul consultării electorale, locțiitorii 

acestora.  

  

 Experții electorali din țară 

În intervalul 23 septembrie 2018 - 5 octombrie 2018, Autoritatea Electorală Permanentă a 

realizat operaţiunile administrative de verificare necesare în vederea admiterii în Corpul experţilor 

electorali a 908 persoane. Au fost adoptate 8 decizii de admitere, respectiv 4 decizii de admitere pe 

baza avizului favorabil, care au privit 153 de persoane și 4 decizii de admitere pe bază de examen, care 

au privit 755 de persoane. Au obţinut calitatea de expert electoral 660 de femei şi 248 de bărbaţi.  

Totodată, în perioada premergătoare referendumului a încetat calitatea de expert electoral, 

prin retragere, în cazul a 538 de persoane, fiind emise în acest sens 3 decizii, precum și în urma 

decesului, în cazul a 37 de persoane, fiind emise 4 decizii. 

În perioada septembrie 2018 - octombrie 2018 o persoană a fost exclusă din Corpul experţilor 

electorali, prin Decizia Autorităţii Electorale Permanente nr. 1422 din 28.09.2018, întrucât a fost 

condamnată penal. 

La data tragerilor la sorţi a președinților birourilor electorale, toate judeţele şi municipiul 

Bucureşti aveau asigurat numărul necesar de experţi electorali. Potrivit dispozițiilor art. 26 alin. 

(22) și (4) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare, desemnarea președinților 

birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară s-a efectuat de către președintele tribunalului 

județean, în ședință publică, prin tragere la sorți, din Corpul experților electorali, prioritate având 

persoanele cu domiciliul în circumscripția pentru care s-a făcut tragerea la sorți. În vederea desemnării 

președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare, Autoritatea a comunicat către tribunalele 

judeţene listele persoanelor înscrise în Corpul experţilor electoral, liste care au cuprins la nivel național 

un număr total de 58.751 experţi electorali pentru cele 18.662 secții de votare organizate în țară, după 

cum urmează: 

 

JUDEȚ Nr. secții de votare / 

Necesar președinți  

Nr. experți electorali comunicați 

tribunalelor județene 

% 

JUDEŢUL ALBA 439 1293 295% 

JUDEŢUL ARAD 437 1504 344% 

JUDEŢUL ARGEŞ 520 1706 328% 

JUDEŢUL BACĂU 635 2124 334% 

JUDEŢUL BIHOR 650 1815 279% 

JUDEŢUL BISTRIŢA-

NĂSĂUD 

313 993 317% 

JUDEŢUL BOTOŞANI 425 1424 335% 

JUDEŢUL BRAŞOV 449 1375 306% 

JUDEŢUL BRĂILA 280 966 345% 

JUDEŢUL BUZĂU 426 1373 322% 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 365 1431 392% 

                                                        
de Autoritatea Electorală Permanentă, conform art. 16 alin. (13) din Legea nr. 208/2015, respectiv potrivit dispozițiilor 

Hotărârii nr.11/2015 privind aprobarea Metodologiei de admitere în Corpul experților electorali. 
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JUDEŢUL CĂLĂRAŞI 235 698 297% 

JUDEŢUL CLUJ 656 1882 287% 

JUDEŢUL CONSTANŢA 556 1527 275% 

JUDEŢUL COVASNA 214 630 294% 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 432 1847 428% 

JUDEŢUL DOLJ 530 1733 327% 

JUDEŢUL GALAŢI 436 1724 395% 

JUDEŢUL GIURGIU 245 724 296% 

JUDEŢUL GORJ 332 1237 373% 

JUDEŢUL HARGHITA 290 909 313% 

JUDEŢUL HUNEDOARA 524 1709 326% 

JUDEŢUL IALOMIŢA 220 722 328% 

JUDEŢUL IAŞI 736 2227 303% 

JUDEŢUL ILFOV 251 630 251% 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 435 1279 294% 

JUDEŢUL MEHEDINŢI 287 962 335% 

JUDEŢUL MUREŞ 568 1520 268% 

JUDEŢUL NEAMŢ 486 1568 323% 

JUDEŢUL OLT 379 1242 328% 

JUDEŢUL PRAHOVA 623 1997 321% 

JUDEŢUL SATU MARE 334 1067 319% 

JUDEŢUL SĂLAJ 312 982 315% 

JUDEŢUL SIBIU 373 1077 289% 

JUDEŢUL SUCEAVA 558 1670 299% 

JUDEŢUL TELEORMAN 334 1198 359% 

JUDEŢUL TIMIŞ 597 1892 317% 

JUDEŢUL TULCEA 204 759 372% 

JUDEŢUL VASLUI 526 1818 346% 

JUDEŢUL VÂLCEA 428 1415 331% 

JUDEŢUL VRANCEA 358 1138 318% 

MUNICIPIUL BUCUREȘTI 1264 2964 234% 

TOTAL 18662 58751 315% 

 

 Experții electorali din străinătate 

 În conformitate cu prevederile art. 271 alin. (2)  din Legea nr. 3/2000, cu modificările și 

completările ulterioare, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate constituite 

pentru Referendumul național pentru revizuirea Constituției  au fost desemnați de către preşedintele 

Biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, din rândul experţilor electorali propuşi de 

Ministerul Afacerilor Externe. Ministerul Afacerilor Externe a transmis către Autoritatea Electorală 

Permanentă lista cu persoanele propuse să facă parte din birourile electorale ale secţiilor de votare din 

străinătate, în vederea avizării lor ca experţi electorali.  
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 Autoritatea Electorală Permanentă a înaintat Biroului electoral pentru secțiile de votare din 

străinătate, prin Adresa nr. 13076/02.10.2018, lista președinților birourilor electorale ale secțiilor de 

votare din străinătate la Referendumul național pentru revizuirea Constituției.  

 

4.1.2. Instruirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară 

 În vederea instruirii preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare desemnaţi, în 

conformitate cu dispozițiile art. IV alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 86/2018, filialele şi birourile 

judeţene ale Autorității Electorale Permanente, în colaborare cu preşedinţii birourilor electorale de 

circumscripţie şi cu sprijinul logistic al instituţiilor prefectului au organizat la nivel național un număr 

de 136 de sesiuni de instruire, după cum urmează:  

 

Județ Nr. sesiuni de instruire a preşedinţilor secţiilor de votare 

JUDEŢUL ALBA 7 

JUDEŢUL ARAD 2 

JUDEŢUL ARGEŞ 5 

JUDEŢUL BACĂU 2 

JUDEŢUL BIHOR 1 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 3 

JUDEŢUL BOTOŞANI 7 

JUDEŢUL BRAŞOV 4 

JUDEŢUL BRĂILA 2 

JUDEŢUL BUZĂU 1 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 3 

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI 1 

JUDEŢUL CLUJ 2 

JUDEŢUL CONSTANŢA 2 

JUDEŢUL COVASNA 1 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 1 

JUDEŢUL DOLJ 6 

JUDEŢUL GALAŢI 4 

JUDEŢUL GIURGIU 1 

JUDEŢUL GORJ 3 

JUDEŢUL HARGHITA 3 

JUDEŢUL HUNEDOARA 3 

JUDEŢUL IALOMIŢA 1 

JUDEŢUL IAŞI 2 

JUDEŢUL ILFOV 1 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 7 

JUDEŢUL MEHEDINŢI 4 

JUDEŢUL MUREŞ 1 

JUDEŢUL NEAMŢ 4 

JUDEŢUL OLT 6 
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JUDEŢUL PRAHOVA 7 

JUDEŢUL SATU MARE 2 

JUDEŢUL SĂLAJ 2 

JUDEŢUL SIBIU 5 

JUDEŢUL SUCEAVA 4 

JUDEŢUL TELEORMAN 1 

JUDEŢUL TIMIŞ 6 

JUDEŢUL TULCEA 1 

JUDEŢUL VASLUI 3 

JUDEŢUL VÂLCEA 7 

JUDEŢUL VRANCEA 1 

MUNICIPIUL BUCUREȘTI 7 

 

TOTAL 

 

136 

   

 Tematica sesiunilor de instruire a cuprins:  

 informarea cu privire la actele normative care stabilesc cadrul juridic de organizare şi desfăşurare 

a referendumului naţional şi hotărârile Biroului Electoral Central date în interpretarea şi pentru 

aplicarea unitară a legii; 

 prezentarea aspectelor procedurale ale operaţiunilor electorale la nivelul birourilor electorale ale 

secţiilor de votare, precum şi prezentarea unor informaţii de interes electoral general privind 

condiţiile de participare la referendum ale cetăţenilor şi de exercitare a dreptului de vot; 

 acordarea îndrumărilor necesare şi clarificarea unor probleme legate de înţelegerea şi aplicarea 

unitară a dispoziţiilor legale referitoare la: 

 modalitatea de exercitare a dreptului de vot de către alegătorii netransportabili,  

 modalitatea de sigilare a materialelor electorale în localul secţiei de votare în prima zi a 

votării, 

 documentele ce se întocmesc după încheierea votării şi procedura de predare a tuturor 

materialelor ce rezultă din procesul votării la biroul electoral de circumscripţie. 

  

 Autoritatea Electorală Permanentă a realizat și a pus la 

dispoziția persoanelor desemnate materialul informativ 

„Instrucţiuni şi reglementări privind referendumul naţional pentru 

revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018” care a inclus 

legislația aplicabilă în materia referendumului precum și „Ghidul 

președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare”conceput ca 

un instrument de lucru care să îi sprijine în activitatea pe care o 

desfășoară începând cu momentul învestirii, în preziua 

referendumului, în zilele referendumului și până la momentul predării 

materialelor electorale către organismul electoral ierarhic superior.  

 De asemenea, în cadrul acţiunilor de instruire, reprezentanţii 

Autorității au distribuit copii ale deciziilor şi circularelor emise de 
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Biroul Electoral Central privind operaţiunile realizate de birourile electorale ale secţiilor de votare, 

precum şi tipizatele speciale utilizate în activitate. 

 La instruiri au participat şi reprezentanţi ai instituţiilor prefectului, ai direcţiilor judeţene de 

statistică, ai Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum și ai inspectoratelor județene de poliţie, 

ai inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă, instruirile desfășurându-se în condiții optime.  

 

4.1.3. Îndrumarea și monitorizarea îndeplinirii atribuțiilor legale în materie 

electorală de către autoritățile administrației publice locale  

 Autoritatea Electorală Permanentă, prin intermediul filialelor și al birourilor judeţene a acordat 

permanent sprijin şi îndrumare autorităţilor administraţiei publice locale pentru realizarea atribuţiilor 

ce le revin în materie electorală cu privire la:  

- actualizarea delimitărilor secţiilor de votare;  

- aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării secţiilor de votare; 

- arondarea alegătorilor nerepartizați la secțiile de votare; 

- actualizarea Registrului electoral şi radierea persoanelor decedate, puse pub interdicţie sau 

condamnate cu pedeapsa accesorie şi/sau complementară a interzicerii exercitării dreptului de a 

alege; 

- descărcarea din Registrul Electoral - secțiunea ,,Scrutine” – Referendum pentru modificarea 

Constituției, a pachetelor electorale în vederea tipăririi listelor electorale permanente, a listelor 

electorale suplimentare şi a extrasului din listele electorale, cuprinse în pachetul electoral; 

- întocmirea şi tipărirea listelor electorale permanente. 

 Prin intermediul Registrului electoral s-a controlat permanent modul de actualizare şi de 

efectuare a înregistrărilor şi radierilor la termenele stabilite de lege, modul de actualizare a delimitării 

secţiilor de votare precum şi modul de întocmire şi tipărire a listelor electorale permanente. 

 

4.1.4. Participarea personalului Autorității la activitatea birourilor electorale și a 

comisiilor tehnice  

 Prin Ordinul Președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 268/19.09.2018 au fost 

desemnați reprezentanții Autorității Electorale Permanente în comisiile tehnice județene constituite 

pentru Referendumul național pentru revizuirea Constituției. 

 Prin Ordinul Președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 269/21.09.201824 au fost 

desemnați angajaţii Autorității care îşi desfășoară activitatea în aparatul tehnic auxiliar al Biroului 

Electoral Central, respectiv al Biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate. 

  

 4.2. Birourile Electorale 

 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 referendum pe întreg teritoriul țării. 

                                                        
24 Completat prin Ordinul Președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 272/01.10.2018. 
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Biroul Electoral Central constituit pentru Referendumul național pentru revizuirea Constituției 

a avut în componență 13 membri: 7 judecători ai Înaltei Curți de Casație şi Justiție25 şi 6 delegați ai 

partidelor politice parlamentare și ai organizațiilor cetățenilor minorităților naționale cu grup 

parlamentar propriu în ambele camere ale Parlamentului 26. 

Prin Hotărârea nr. 1/H/23.09.2018, Biroul Electoral Central a aprobat Regulamentul de 

organizare și funcționare a Birourilor și Oficiilor electorale constituite la Referendumul Național 

pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018. 

Principalele atribuții ale Biroul Electoral Central au fost: 

 supravegherea desfăşurării corecte a referendumului; 

 monitorizarea reactualizării listelor electorale permanente;  

 monitorizarea transmiterii listelor electorale permanente la birourile electorale ale secţiilor de 

votare,  

 centralizarea, la nivel naţional, a rezultatelor referendumului; 

 înaintarea rezultatelor referendumului Curţii Constituţionale, în termen de 24 de ore de la 

încheierea centralizării; 

 soluționarea contestaţiilor care i-au fost adresate, cu excepţia celor care sunt date în competenţa 

altor birouri electorale sau a instanţelor judecătoreşti. 

 

În exercitarea atribuțiilor, Biroul Electoral Central a adoptat  43 de hotărâri, dintre care 3 

hotărâri în interpretarea legii, care au fost aduse la cunoștință publică, pe site-ul propriu, în secțiunea 

Documente, și care au caracter obligatoriu pentru toate birourile electorale, precum şi pentru toate 

organismele cu atribuții în materie electorală.  

 

Situația celor 43 de hotărâri, în funcție de obiectul vizat, este următoarea:  

 

Biroul Electoral Central a emis, de asemenea, circulare care au fost afișate pe site-ul Biroului, 

în secțiunea Comunicate27.  

 

  

                                                        
25 Marius Ionel Ionescu – Președinte al Biroului Electoral Central, Lavinia Dascălu, Rodica Zaharia, Cosmin Horia 

Mihăianu, Mona Magdalena Baciu, Oana Burnel și Ionuţ Mihai Matei. 
26 Mihai-Alexandru Badea – delegat USR, Cristian Ene – delegat PNL, Dóra Emese Szilagyi – delegat UDMR, Dorel-

Constantin Onaca – delegat PMP, Răzvan-Alexandru Pavelescu – delegat PSD, Daniela Călin – delegat ALDE. 
27 http://referendum2018.bec.ro/comunicate-ale-biroului-electoral-central/.  

Obiectul vizat Nr. 

Decizii 

Hotărâri privind admiterea unor contestații  15 

Hotărâri privind respingerea unor contestații: 17 

Hotărâri privind colectarea datelor și informarea opiniei publice privind prezența la vot 2 

Hotărâri  privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului 5 

Diverse 1 

Hotărâri adoptate în interpretarea legii 3 

TOTAL 43 
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 Transparența procesului decizional 

Site-ul oficial al Biroului Electoral Central, http://referendum2018.bec.ro/, administrat de 

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

instituțiile şi publicul larg, în vederea transparenței procesului decizional în cadrul 

referendumului. Astfel, în paginile site-ului au fost publicate hotărârile și comunicatele 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 referendumului în format tabelar descărcabil, 

precum și toate procesele-verbale generate în cadrul referendumului.  

 

 

 

          4.2.2. Birourile electorale de circumscripție  

 La Referendumul național pentru revizuirea Constituției au funcționat 41 de birouri electorale 

de circumscripție județeană, Biroul electoral de circumscripție a municipiului București și 

Biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, fiecare dintre acestea având în componență 

un preşedinte şi cel mult 6 delegaţi ai partidelor politice parlamentare şi ai organizaţiilor cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale cu grup parlamentar propriu în ambele camere ale Parlamentului. 

La data de 20.09.2018 au fost desemnați președinții birourilor electorale de circumscripție și al 

Biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, în şedinţă publică, prin tragere la sorţi, de 

către președinții tribunalelor judeţene, respectiv al Tribunalului Bucureşti. 

Biroul Electoral Central a fost sesizat cu două contestații privind desemnarea președintelui 

Biroului Electoral de Circumscripție a județului Vrancea, ambele respinse prin Hotărârea nr. 

5H/23.09.201828, respectiv prin Hotărârea nr. 20H/25.09.201829. 

                                                        
28 Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 5H/23.09.2018 privind respingerea ca fiind neîntemeiată a contestației 

privind desemnarea președintelui Biroului Electoral de Circumscripție a județului Vrancea, formulate de Comitetul de 

Inițiativă pentru Promovarea Propunerii Legislative a Cetățenilor privind Revizuirea art.48 alin. (1) din Constituția 

României. 
29 Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 20H/25.09.2018 privind respingerea ca neîntemeiată a contestației privind 

desemnarea președintelui Biroului Electoral de Circumscripție a județului Vrancea, formulate de domnul Mirică 

http://referendum2018.bec.ro/
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La data de 22.09.2018 a avut loc desemnarea delegaților partidelor politice parlamentare și ai 

organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale ce au grup propriu în ambele Camere ale 

Parlamentului în birourile electorale de circumscripție. 

Personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie, al biroului electoral de 

circumscripţie a municipiului Bucureşti şi al oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti 

a fost asigurat de Autoritatea Electorală Permanentă şi Ministerul Afacerilor Interne, iar statisticienii 

necesari, de către Institutul Naţional de Statistică.  

Personalul tehnic auxiliar al Biroului electoral de circumscripţie pentru secțiile de votare din 

străinătate a fost asigurat de Ministerul Afacerilor Externe şi Autoritatea Electorală Permanentă, iar 

statisticienii necesari de către Institutul Naţional de Statistică.  

Birourile electorale de circumscripție au exercitat următoarele atribuții principale: 

 urmărirea şi asigurarea aplicării unitare şi a respectării dispoziţiilor legale privitoare la 

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

electorală din cadrul circumscripţiei; 

 predarea, către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare a materialelor necesare 

votării; 

 soluționarea, de îndată sau în cel mult 24 de ore de la sesizare, a întâmpinărilor referitoare la 

propria activitate şi a contestaţiilor cu privire la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de 

votare; 

 totalizarea rezultatelor referendumului de la secţiile de votare din judeţ sau, după caz, din 

municipiul Bucureşti; 

 înaintarea către Biroul Electoral Central, în cel mult 24 de ore de la închiderea scrutinului, a 

rezultatelor referendumului împreună cu documentele care stau la baza acestora. 

 Pentru evitarea blocajelor în activitatea de predare a documentelor utilizare în cadrul scrutinului, 

Biroul Electoral Central a emis Circulara nr. 216/05.10.2018 prin care a detaliat circuitul de predare a 

acestora de către birourile electorale de circumscripție către Biroul Electoral Central. 

 

 Transparența procesului decizional 

 Birourile electorale de circumscripție au avut 

pagini de internet, pe site-urile prefecturilor, pe care au 

fost publicate legislația aplicabilă, hotărârile și 

procesele-verbale adoptate, comunicatele de presă 

emise, datele de contact și alte informații utile. 

 

 

          4.2.3. Oficiile electorale 

La nivelul fiecăruia dintre cele 6 sectoare ale municipiului Bucureşti a funcționat câte un oficiu 

electoral, alcătuit dintr-un preşedinte şi cel mult 6 delegaţi ai partidelor politice parlamentare şi ai 

                                                        
Valentin, doamna Mirică Ana-Maria, Asociația Părinți Pentru Ora de Religie - Filiala Vrancea și Coaliția pentru 

Familie. 
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organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cu grup parlamentar propriu în ambele 

Camere ale Parlamentului. 

Preşedinții oficiilor electorale au fost desemnaţi în data de 20.09.2018, în şedinţă publică, prin 

tragere la sorţi, de către președintele Tribunalului Bucureşti. 

Oficiile electorale au exercitat următoarele atribuții principale: 

 urmărirea aplicării dispoziţiilor legale privitoare la referendum în sectoarele în care au 

funcționat; 

 distribuirea materialelor necesare procesului electoral, prin intermediul primarilor, către 

birourile electorale ale secţiilor de votare; 

 totalizarea rezultatului referendumului, conform proceselor-verbale primite de la birourile 

electorale ale secţiilor de votare din subordine şi transmiterea rezultatelor către Biroul electoral 

de circumscripţie a Municipiului Bucureşti; 

 soluționarea întâmpinărilor referitoare la propria lor activitate şi a contestaţiilor cu privire la 

operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare de pe teritoriul sectorului; 

 înaintarea, către Biroul electoral de circumscripţie a Municipiului Bucureşti, a proceselor-

verbale cuprinzând rezultatul referendumului de pe raza sectorului respectiv, precum şi a 

întâmpinărilor, contestaţiilor şi proceselor-verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor 

de votare. 

 

 

   4.2.4. Birourile electorale ale secțiilor de votare 

Birourile electorale ale secţiilor de votare din țară și din străinătate au fost alcătuite dintr-un 

preşedinte şi cel mult 6 delegaţi ai partidelor politice parlamentare şi ai organizaţiilor cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale cu grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului.  

Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară au fost desemnați din cadrul 

persoanelor înscrise în Corpul experților electorali, prin tragere la sorți, în ședință publică, în data de 

30.09.2018, de către președinții tribunalelor judeţene, respectiv al Tribunalului Bucureşti. Prin 

Hotărârea nr. 23H/27.09.2018 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a 

Referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din zilele de 6 și 7 octombrie 2018, Biroul 

Electoral Central a stabilit că, după tragerea la sorți, președinții tribunalelor județene, respectiv al 

Tribunalului Bucureşti vor comunica birourilor electorale de circumscripție, respectiv oficiilor 

electorale, lista președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare, care conținea inclusiv datele 

de contact ale acestora. Conform datelor deținute de Autoritatea Electorală Permanentă, au existat 3841 

de cazuri de înlocuire a persoanelor desemnate președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare 

din țară, așa cum rezultă din Anexa nr. 3 

Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate au fost desemnați, în data 

de 02.10.2018, din rândul experților electorali propuși de Ministerul Afacerilor Externe, de către 

președintele Biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate. Biroul electoral pentru secțiile 

de votare din străinătate a adoptat Hotărârea nr. 1 din 02.10.2018 pentru desemnarea președinților 

birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, prin care au fost desemnate 378 de 

persoane. Au existat 5 cazuri de înlocuire a persoanelor desemnate președinți ai birourilor electorale 
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ale secțiilor de votare din străinătate30. Lista președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare 

din străinătate a fost publicată pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe31.   

Biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate a adoptat Hotărârea nr. 4/04.10.2018 

privind modalitatea de completare a birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate.  

La data de 04.10.2018 a avut loc desemnarea delegaților partidelor politice parlamentare și ai 

organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale în birourile electorale ale secțiilor de 

votare. 

Birourile electorale ale secțiilor de votare s-au reunit în data de 05.10.2018, la orele 1800 în 

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

sigilării localului secţiei 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 și președinții birourilor electorale de circumscripție/oficiilor electorale a 

materialelor necesare procesului electoral; birourile electorale ale secţiilor de votare din 

străinătate au primit aceste materiale din partea biroului electoral pentru secțiile de votare din 

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

Externe; 

 conducerea operaţiunilor de votare, luarea măsurilor de ordine necesare în localul secţiei de 

votare şi în jurul acestuia; 

 verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru exercitarea dreptului de vot de către 

participanții la referendum; 

 numărarea voturilor şi consemnarea rezultatelor votării; 

 soluționarea întâmpinărilor referitoare la propria lor activitate; 

 înaintarea, către birourile electorale de circumscripţie/oficiul electoral de sector, a proceselor-

verbale cuprinzând rezultatele votării, 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, cu excepţia buletinelor de vot întrebuinţate şi necontestate, biroului electoral 

de circumscripţie pentru secțiile de votare din străinătate, pe bază de proces-verbal, cu sprijin 

logistic din partea Ministerului Afacerilor Externe. 

  Pentru evitarea blocajelor în activitatea de predare a documentelor utilizare în cadrul scrutinului, 

Biroul Electoral Central a emis Hotărârea nr. 28H/01.10.2018 privind predarea materialelor care 

rezultă din procesul de votare organizat la secţiile de votare din ţară, cu aplicabilitate la nivelul 

birourilor electorale ale secțiilor de votare, al oficiilor electorale și al birourilor electorale de 

circumscripție. 

 

 

                                                        
30 A se vedea Procesul-verbal de înlocuire a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, la 

adresa:http://www.mae.ro/sites/default/files/file/referendum_2018/2018.10.05_pv_11_si_12_05.10.2018_svs_56_19

4_338_187_35.pdf.  
31 La adresa: 

http://www.mae.ro/sites/default/files/file/referendum_2018/anexa_nr_1_la_hot_presedinti_besvs_ok_04.10.2018.pd

f.  

http://www.mae.ro/sites/default/files/file/referendum_2018/2018.10.05_pv_11_si_12_05.10.2018_svs_56_194_338_187_35.pdf
http://www.mae.ro/sites/default/files/file/referendum_2018/2018.10.05_pv_11_si_12_05.10.2018_svs_56_194_338_187_35.pdf
http://www.mae.ro/sites/default/files/file/referendum_2018/anexa_nr_1_la_hot_presedinti_besvs_ok_04.10.2018.pdf
http://www.mae.ro/sites/default/files/file/referendum_2018/anexa_nr_1_la_hot_presedinti_besvs_ok_04.10.2018.pdf
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4.3. Alte instituții și autorități cu atribuții în organizarea şi desfășurarea 

referendumului 

  Prin Hotărârea Guvernului nr. 744/2018 privind stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice, a 

bugetului și a cheltuielilor necesare pentru buna organizare și desfășurare a Referendumului național 

pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, au fost detaliate atribuțiile instituțiilor 

implicate în organizarea și desfășurarea referendumului. 

 Totodată, a fost reglementată constituirea Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea 

activităților de organizare a Referendumului național pentru revizuirea Constituției, a cărei 

componență nominală a fost stabilită prin ordinul ministrului afacerilor interne și care a avut rolul de 

a urmări îndeplinirea sarcinilor care revin ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale 

administraţiei publice centrale, precum şi instituţiilor prefectului. 

 În temeiul aceleași hotărâri, au fost înființate comisiile tehnice județene și Comisia tehnică a 

municipiului București, cu atribuţii în coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin 

autorităţilor administraţiei publice locale şi serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale 

celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale pentru organizarea referendumului. 

Componenţa nominală a comisiilor tehnice judeţene și a municipiului Bucureşti s-a stabilit de către 

prefecți, prin ordin. 

   

 Ministerul Afacerilor Interne32 și instituțiile prefectului 

Activitatea Ministerului Afacerilor Interne (MAI) s-a concentrat pe asigurarea mijloacelor 

necesare funcționării birourilor electorale, sprijinirea Autorității Electorale Permanente și Biroului 

Electoral Central în organizarea și coordonarea activităților specifice procesului electoral, respectiv 

asigurarea pazei sediilor și securității transporturilor materialelor electorale, precum şi pe menţinerea 

climatului de siguranţă publică, premergător şi pe timpul procesului electoral. 

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: 

- la nivel național, de către Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităților de organizare 

a Referendumului național pentru revizuirea Constituției, sub autoritatea ministrului afacerilor 

interne, din Comisie făcând parte secretarul de stat pentru ordine și siguranță publică și secretarul 

de stat pentru relația cu instituțiile prefectului; 

- la nivel central, de către secretarii de stat, potrivit domeniilor din competență, având în sprijin o 

grupă de coordonare, formată din reprezentanţi cu funcţii de decizie din cadrul Direcţiei Generale 

Management Operaţional, Direcției Generale pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului, Direcției 

Generale de Protecție Internă, Direcției Generale pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, 

Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, Direcției Informare și 

Relații Publice şi inspectoratelor generale ale poliției, jandarmeriei, poliției de frontieră, pentru 

situații de urgență, nominalizaţi la nivelul fiecărei structuri; 

                                                        
32 Informații preluate din comunicatele de presă ale Ministerului Afacerilor Interne și din Adresa Ministerului 

Afacerilor Interne nr. 99.299 din 11.12.2018, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 16373 din 

12.12.2018. 
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- la nivel teritorial, de către prefecţi. De asemenea, planificarea, organizarea și coordonarea 

misiunilor de ordine şi siguranţă publică a fost asigurată de către şefii inspectoratelor de poliţie 

judeţene/directorul general al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, ajutaţi de 

şefii inspectoratelor de jandarmi judeţene/directorul general al Direcţiei Generale de Jandarmi a 

Municipiului Bucureşti și, după caz, de comandanții grupărilor de jandarmi mobile/Brigada 

Specială de Intervenție a Jandarmeriei Române. 

Pentru îndeplinirea sarcinilor legale prevăzute în responsabilitatea MAI în domeniul ordinii și 

siguranței publice, a fost elaborat Planul general de măsuri privind menţinerea şi asigurarea 

ordinii şi siguranţei publice, premergător şi pe timpul desfăşurării Referendumului național 

pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018. 

 

a. Activități desfășurate la nivelul MAI pentru buna organizare a referendumului: 

- elaborarea, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, a proiectelor de hotărâri ale 

Guvernului pentru stabilirea datei şi pentru aprobarea programului calendaristic privind 

realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea referendumului; 

- 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 referendumului; 

- întreprinderea de demersuri privind constituirea și funcționarea Comisiei tehnice centrale pentru 

coordonarea activităţilor de organizare a referendumului; 

- întocmirea informării săptămânale a Guvernului în legătură cu stadiul îndeplinirii acţiunilor 

privind pregătirea şi organizarea scrutinului; 

- întocmirea graficului de distribuire către instituțiile prefectului a buletinelor de vot și a celorlalte 

materiale necesare votării; 

- repartizarea alocațiilor bugetare instituțiilor responsabile pentru fiecare categorie de cheltuieli 

necesare pregătirii desfășurării în bune condiții a activităților, în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 744/2018; 

- extragerea, prelucrarea şi comunicarea, periodic, către Autoritatea Electorală Permanentă, în 

conformitate cu prevederile Protocolului încheiat între Autoritatea Electorală Permanentă şi 

DEPABD, a datelor cu caracter personal din Registrul Național pentru Evidența Populației 

(RNEP), în vederea actualizării periodice a Registrului electoral. Astfel, au fost furnizate 

56.291.841 de informaţii ce au vizat setul complet de date relevante şi o serie de modificări 

intervenite asupra datelor cu caracter personal cuprinse în RNEP, precum şi alte detalii necesare 

în scopul actualizării Registrului electoral, cum ar fi domicilii, reşedinţe, interdicţii de exercitare 

a drepturilor electorale, decese, persoane care au dobândit statutul de cetăţean român cu 

domiciliul în străinătate sau care au pierdut cetăţenia română, situaţiile privind atribuirea unui 

nou CNP, respectiv anularea actelor de deces, precum şi datele aferente nomenclatorului de 

artere de circulaţie organizat pe localităţi şi judeţe, constituit şi administrat de DEPABD în cadrul 

Sistemului naţional informatic de evidenţă a persoanelor.Totodată, au fost întreprinse verificări 

punctuale cu sprijinul structurilor teritoriale subordonate, respectiv al celor aflate în coordonare, 
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pentru clarificarea sesizărilor transmise de către Autoritatea Electorală Permanentă, care vizau 

posibile neconcordanţe privind datele cu caracter personal; 

- comunicarea Situaţiei statistice privind numărul cetăţenilor români cu drept de vot care 

deţin carte de identitate, defalcată pe judeţe de domiciliu, în vederea dispunerii măsurilor 

specifice pentru achiziţionarea timbrelor autocolante ce s-au aplicat pe documentele de identitate 

ale alegătorilor cu ocazia exercitării dreptului de vot la Referendumul național pentru revizuirea 

Constituției din 6 și 7 octombrie 2018; 

- transmiterea a 662 de comunicări către serviciile publice comunitare locale de evidenţă a 

persoanelor, pentru actualizarea RNEP, în baza extraselor/certificatelor privind decesul 

cetăţenilor români aflaţi în străinătate, transmise de autorităţile locale străine, prin intermediul 

Direcţiei Relaţii Consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe; 

- întocmirea listelor cuprinzând datele de contact ale președinților birourilor electorale de 

circumscripție și ale locțiitorilor acestora, precum și adresele și numerele de telefon ale sediilor 

birourilor electorale de circumscripție; 

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

de activitate al acestora; 

- stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral şi amplasarea de panouri electorale; 

- 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 cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării 

şi desfăşurării în bune condiţii a activităților specifice referendumului. 

 

b. Activități cu caracter preventiv: 

- a fost elaborat conceptul campaniei de informare, prevenire și conștientizare a cetățenilor privind 

respectarea legislației electorale, au fost desfășurate activități de relații publice și instruire a 

purtătorilor de cuvânt din cadrul structurilor participante cu privire la desfășurarea campaniei, 

instituirea măsurilor şi dispozitivelor de ordine şi siguranță publică și au fost stabilite fluxurile 

informaționale şi procedurile de lucru ale acestora, în sistem „voce unică” sau conform 

principiului „competenței legale”, după caz; 

- a fost stabilit modul de valorificare a oportunităților de informare privind efectivele și mijloacele 

MAI angrenate, incidentele și măsurile dispuse, precum și alte aspecte de interes instituțional; 

- pe pagina de Internet a MAI, a fost creată o secțiune dedicată legislației privitoare la referendum; 

- pe durata de desfășurare a referendumului au fost organizate, zilnic, câte trei declarații de presă 

despre misiunile structurilor MAI și incidentele electorale, la centrul de presă constituit la 

sediul instituției, pentru jurnaliștii acreditați; 

- au fost efectuate controale/verificări 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; 

- au fost desfășurate controale de prevenire a situațiilor de urgență premergător desfăşurării 

activităţii în locațiile secțiilor de votare, la toate cele 18.662 de secții de votare, ocazie cu care: 
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 au fost efectuate un număr de 13.006 controale/verificări tehnice de specialitate, ocazie cu 

care au fost constatate 12.502 deficiențe, dintre care 2.936 au fost soluționate operativ; 

 s-au aplicat 11 amenzi contravenționale, în valoare de 42.509 lei și 2.706 avertismente. 

 

c. Activități desfășurate pentru menținerea ordinii publice: 

Pentru derularea în condiții de normalitate publică a procesului electoral, MAI a angrenat un 

număr suficient de lucrători și a instituit măsuri specifice pe perioada campaniei electorale, în preziua 

votului și pe durata celor două zile de votare, pentru: 

- menținerea, asigurarea şi restabilirea ordinii şi siguranței publice, pe întreaga perioadă de 

organizare și desfășurare a Referendumului național pentru revizuirea Constituției; 

- 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 protecției dosarelor întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare pe timpul 

transportului acestora la birourile electorale de circumscripţie ale județelor/oficiilor electorale; 

- asigurarea securității dosarelor întocmite de birourile electorale de circumscripție ale județelor 

/municipiului București pe timpul transportului acestora la Biroul Electoral Central; 

- asigurarea securității buletinelor de vot și a celorlalte materiale necesare votării, pe timpul 

tipăririi, transportului şi depozitării acestora; 

- asigurarea securității transportului rezultatelor centralizate la nivel național de la Biroul Electoral 

Central la Curtea Constituțională; 

- asigurarea măsurilor de prevenire și intervenție în situații de urgență pe timpul perioadei 

electorale. 

 

Ministerul Afacerilor Externe33   

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a asigurat, conform prevederilor legale, sprijinul logistic 

necesar pentru pregătirea şi organizarea în străinătate a Referendumului naţional pentru revizuirea 

Constituţiei, precum şi informarea cetăţenilor români din străinătate cu privire la modalitatea de 

exercitare a dreptului de vot. 

Principalele atribuţii ale MAE în vederea organizării referendumului naţional au constat în: 

 identificarea de spaţii pentru sediile secţiilor de votare din străinătate, precum şi pentru obţinerea 

acordului autorităţilor din statele străine pentru organizarea acestora pe teritoriul lor; 

 organizarea, pe lângă misiunile diplomatice, oficiile consulare, secţiile consulare şi institutele 

culturale din străinătate, a secţiilor de votare pentru alegătorii care se află în străinătate în zilele 

votării. MAE organizează, cu acordul autorităţilor străine, secţii de votare în străinătate şi în alte 

locaţii decât cele enumerate mai sus; 

 asigurarea sediului şi dotării tehnico-materiale ale Biroului electoral pentru secţiile de votare din 

străinătate; 

                                                        
33 Informațiile din această secțiune au fost preluate din Adresa Ministerului Afacerilor Externe nr. F/3054 din 

10.12.2018. 
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 asigurarea serviciilor de comunicaţii de voce şi de date, necesare birourilor electorale ale secţiilor 

de votare din străinătate; 

 asigurarea sprijinului logistic Biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, care 

asigură activităţile de coordonare a pregătirii şi organizării procesului electoral din străinătate; 

 informarea, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, a cetăţenilor români cu drept de vot 

cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate cu privire la modalitatea de exercitare a dreptului de 

vot; 

 stabilirea şi comunicarea Ministerului Afacerilor Interne a necesarului de buletine de vot, 

ştampile cu menţiunea „VOTAT” şi timbre autocolante; 

 asigurarea confecţionării ştampilelor de control pentru birourile electorale; 

 înaintarea către Autoritatea Electorală Permanentă a propunerilor de persoane care urmau să facă 

parte din Corpul experţilor electorali din străinătate și din rândul cărora au fost desemnaţi 

preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate; 

 asigurarea, cu luarea în considerare a condiţiilor specifice de organizare a procesului de votare 

din străinătate, a pazei secţiilor de votare din străinătate, acolo unde a fost cazul; 

 asigurarea, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă şi Institutul Naţional de Statistică, a 

personalului tehnic auxiliar al Biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate; 

 instruirea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate; 

 asigurarea sumelor necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru confecţionarea ştampilei 

Biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi a ştampilelor de control ale birourilor 

electorale ale secţiilor de votare din străinătate; 

 asigurarea sumelor necesare pentru indemnizaţiile membrilor birourilor electorale ale secţiilor 

de votare din străinătate, aparatului tehnic auxiliar şi membrilor Biroului electoral pentru secţiile 

de votare din străinătate; 

 asigurarea sumelor necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru ambalarea, transportul şi 

distribuirea materialelor, documentelor şi a tipizatelor prevăzute de lege în străinătate; 

 asigurarea sumelor necesare pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare în vederea participării 

la procesul electoral ale preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate 

şi ale membrilor birourilor electorale pentru secţiile de votare din străinătate, desemnaţi din 

rândul experţilor electorali propuşi de către MAE. 

În vederea bunei organizări și desfășurări a atribuțiilor stabilite în sarcina MAE, a fost înființat 

Grupul de lucru pentru gestionarea atribuțiilor MAE în vederea organizării referendumului 

național, aflat în coordonarea Secretarului General.  

Principalele activităţi specifice derulate de Grupul de lucru au fost: 

 stabilirea secțiilor de votare în străinătate pe baza propunerilor primite de la misiuni diplomatice 

şi oficii consulare; 

 centralizarea propunerilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare privind solicitările de 

înscriere în corpul experților electorali; 

 asigurarea comunicării cu misiunile diplomatice/oficiile consulare și președinții secțiilor de 

votare;  

 asigurarea suportului logistic pentru transmiterea materialelor electorale; 



32 

 

 participarea la centralizarea rezultatelor votării împreună cu Institutul Naţional de Statistică; 

 asigurarea unei asistențe permanente pe parcursul procesului electoral în perioada 5-8 octombrie 

2018, pe toate aspectele specifice – componență birouri electorale, comunicarea prezenței la vot, 

transmiterea proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor către Biroului electoral pentru 

secţiile de votare din străinătate; 

 asigurarea coordonării și monitorizării activităților specifice post referendum: transmiterea 

materialelor electorale în țară, remunerarea membrilor secțiilor de votare, stabilirea regimului și 

a modului de păstrare a materialelor folosite în cadrul procesului electoral care rămân la 

misiunile diplomatice şi oficiile consulare; 

 asigurarea informării opiniei publice şi a alegătorilor din străinătate cu privire la principalele 

măsuri luate de Ministerul Afacerilor Externe, a numărului şi sediilor secţiilor de votare 

organizate în străinătate, a modalităţii de exercitare a dreptului de vot, aceste informaţii fiind 

diseminate prin mai multe modalităţi: afișare pe site-ul și la sediul misiunilor diplomatice, 

dialoguri cu diaspora, publicații locale, rețele de socializare etc. 

Ministerul Afacerilor Externe a primit și a răspuns la petițiile formulate de cetățeni privind 

Referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei. Întrebările cele mai frecvente au vizat 

următoarele aspecte: 

 modalități de exercitare a dreptului de vot; 

 posibilitatea turiștilor de a-și exercita dreptul de vot în străinătate; 

 actele în baza cărora alegătorii își pot exercita dreptul de vot în străinătate; 

 adresele secțiilor de votare. 

 

 Serviciul de Telecomunicații Speciale34 

 Cu ocazia Referendumului național pentru revizuirea Constituției, Serviciul de Telecomunicații 

Speciale (STS) a desfășurat următoarele activități principale: 

a.  pentru birourile electorale: 

 asigurarea serviciilor de telecomunicații speciale, precum și a serviciilor de comunicații de 

voce și date pentru Biroul Electoral Central, Biroul electoral de circumscripție a Municipiului 

București, oficiile electorale ale sectoarelor Municipiului București, Biroul electoral pentru 

secțiile de votare din străinătate și birourile electorale de circumscripție județeană; 

 asigurarea serviciilor de telecomunicații speciale, precum și a serviciilor de comunicații de 

voce și date pentru structurile de statistică constituite pe lângă birourile electorale; 

 asigurarea serviciilor de voce pentru cele 18.662 de birouri electorale ale secțiilor de votare; 

 elaborarea cărții de telefon cu aproximativ 23.000 de abonați. 

b. pentru implementarea, funcționarea și mentenanța sistemului informatic pentru 

colectarea datelor privind prezența populației la vot: 

 identificarea la nivel național, în locațiile celor 18.662 secții de votare, a soluțiilor de 

comunicații existente; 

                                                        
34 Informațiile din această secțiune au fost preluate din Adresa Serviciului de Telecomunicații Speciale nr. 105962 

din 13.12.2018. 
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 operaționalizarea aplicațiilor informatice necesare funcționării sistemului informatic pentru 

colectarea datelor prin SMS și informarea opiniei publice privind prezența la vot prin 

publicarea acestora pe un site web; 

 elaborarea instrucțiunilor de lucru pentru președinții secțiilor de votare din țară și străinătate, 

referitoare la modul de transmitere prin SMS a datelor privind prezența la vot; 

 predarea echipamentelor de comunicații președinților secțiilor de votare din țară, concomitent 

cu instruirea privind modul de transmitere a datelor privind prezența la vot; 

 derularea simulărilor generale, cu președinții secțiilor de votare din țară și străinătate, pentru 

testarea sistemului informatic; 

 constituirea centrelor de suport de tip Call Center în sediile Serviciului de Telecomunicații 

Speciale, atât la București, cât și la nivelul fiecărui municipiu reședință de județ, pentru 

asigurarea asistenței tehnice, pentru colectarea informațiilor de prezență la vot prin apel 

telefonic pentru secțiile de votare care nu transmit date prin SMS, pentru contactarea secțiilor 

de votare care au transmis date în format eronat sau cu atenționările prevăzute în Metodologia 

B.E.C., precum și pentru corecția/verificarea datelor; 

 monitorizarea permanentă, pe toată perioada de desfășurare a referendumului, a evenimentelor 

de securitate informatică care au avut ca țintă sistemele informatice și de comunicații 

administrate de Serviciul de Telecomunicații Speciale; 

 constituirea la nivel național a unui număr de 165 centre de intervenție operativă pentru 

remedierea eventualelor disfuncționalități.    

Prin Circulara nr.217/05.10.2018, Biroul Electoral Central a comunicat președinților birourilor 

electorale de circumscripție și ale secțiilor de votare, datele de identificare ale personalului Serviciului 

de Telecomunicații Speciale pentru accesul în locațiile birourilor electorale de circumscripție și ale 

secțiilor de votare. 

 

Institutul Naţional de Statistică35 

 Institutul Naţional de Statistică a asigurat tipărirea proceselor-verbale pentru centralizarea 

rezultatului votării la nivel naţional, dotarea cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile şi servicii 

necesare pentru organizarea şi funcţionarea staţiilor de prelucrare, precum şi instruirea personalului 

implicat în efectuarea operaţiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor referendumului. 

 Au fost constituite staţii de prelucrare pe lângă cele 41 de birouri electorale de circumscripţie 

judeţene, Biroul electoral de circumscripţie a Municipiului Bucureşti, Biroul electoral pentru secţiile 

de votare din străinătate şi oficiile electorale organizate la nivelul celor 6 sectoare ale Municipiului 

Bucureşti, pentru centralizarea proceselor-verbale întocmite în secţiile de votare şi oficiile electorale 

de sector.  

 De asemenea, specialiştii Institutului Naţional de Statistică au făcut parte din secretariatul tehnic 

al Biroului Electoral Central asigurând coordonarea staţiilor de prelucrare constituite la nivel teritorial. 

 Suportul informatic pentru efectuarea operațiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor 

a fost asigurat de către Institutul Național de Statistică fiind implementat un instrument de 

                                                        
35 Informațiile din această secțiune au fost preluate din Adresa Institutului Național de Statistică nr. 1856 din 

02.03.2017. 
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introducere manuală a datelor din procesele-verbale ale secțiilor de votare și, mai apoi, centralizarea 

acestora pentru obținerea proceselor-verbale de circumscripție și a celui final la nivelul Biroului 

Electoral Central. De asemenea, a fost asigurată scanarea tuturor proceselor-verbale pentru constituirea 

arhivei optice. 

 În vederea detalierii activității de verificare şi centralizare a proceselor-verbale şi de constatare 

a rezultatului Referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018, 

desfășurate de specialiştii Institutului Naţional de Statistică, Biroul Electoral Central a adoptat 

Hotărârea nr. 24H/30.09.2018. 

 În acest context, precizăm că nu au fost înregistrate incidente de securitate cibernetică la 

Referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018. 

 

 Consiliul Național al Audiovizualului36 

 Potrivit art. 17 alin. (1) lit. d) pct. 11 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare, Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) este autorizat să emită, în 

aplicarea dispoziţiilor legii, decizii cu caracter de norme de reglementare în vederea realizării 

atribuţiilor sale prevăzute expres în lege şi, cu precădere, cu privire la normele şi regulile de reflectare 

a desfăşurării campaniei pentru referendum, în serviciile de programe audiovizuale. 

 Consiliul Național al Audiovizualului a adoptat Decizia nr. 441 din 20.09.2018 privind 

reflectarea pe posturile de radio şi de televiziune a referendumului naţional pentru revizuirea 

Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 201837 și, ulterior, Decizia nr. 454 din 02.10.2018 pentru modificarea 

Deciziei nr. 441/20.09.2018 privind reflectarea pe posturile de radio şi de televiziune a referendumului 

naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 201838.  

 De asemenea, a monitorizat și a întocmit rapoarte de monitorizare privind posturile și 

emisiunile care au făcut obiectul reclamațiilor primite. Au fost repartizate Direcției Monitorizare 

37 de reclamații pentru emisiunile difuzate de 3 posturi de radio și 7 posturi de televiziune, 

aspectele reclamate vizând informarea corectă, demnitatea umană și dreptul la propria imagine, 

protecția minorilor sau publicitatea. 

 Direcția Control și Digitalizare din cadrul CNA nu a primit petiții privind posibile încălcări ale 

legislației audiovizualului. Posturile din teritoriu nu au reflectat campania pentru revizuirea 

Constituției. 

 

Regia Autonomă „Monitorul Oficial" și Compania Naţională „ Imprimeria 

Naţională"  

 În conformitate cu prevederile art. VIII alin. (1) și (5) din Ordonanța de urgență nr. 86/2018, 

Regia Autonomă „Monitorul Oficial" a asigurat imprimarea buletinelor de vot, precum şi a 

publicaţiilor destinate birourilor şi oficiilor electorale, iar Compania Naţională „Imprimeria Naţională" 

- S.A. a asigurat confecţionarea timbrelor autocolante pentru referendumul naţional din zilele de 6 şi 7 

octombrie 2018. 

                                                        
36 Informațiile din această secțiune au fost preluate din Adresa Consiliului Național al Audiovizualului nr. 10365RF 

din 07.12.2018. 
37 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 din 21.09.2018. 
38 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840 din 2 octombrie 2018. 
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5. CAMPANIA PENTRU REFERENDUM 
 

 În conformitate cu pct. 3 din Programul calendaristic, campania pentru referendum a debutat la 

data de 18 septembrie 2018.  

 Potrivit art. 30 alin. (2) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare, în 

campania pentru referendum, 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 nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare specifică faptul că mijloacele 

folosite în campania pentru referendum nu trebuie să contravină ordinii de drept. 

 Consiliul Național al Audiovizualului a adoptat Decizia nr. 441 din 20.09.2018 privind 

reflectarea pe posturile de radio şi de televiziune a referendumului naţional pentru revizuirea 

Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018. Nu au fost aplicate sancțiuni radiodifuzorilor pentru 

nerespectarea Deciziei nr. 441 din 20.09.2018. 

 Art. XI din Ordonanța de urgență nr. 86/2018 a stabilit că partidele politice și organizaţiile 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale reprezentate în Parlament trebuie să-şi finanţeze 

campania pentru referendumul naţional din zilele de 6 şi 7 octombrie 2018 din fonduri obţinute în 

condiţiile capitolelor I - III din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 

campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea limitei 

prevăzute la art. 31 alin. (3) lit. g) din legea menționată. 

 Principalele activități desfășurate de către Autoritatea Electorală Permanentă cu prilejul 

Referendumului național din 6 și 7 octombrie 2018 au constat în: 

 activități de aducere la cunoștința publică a informațiilor privind finanțarea campaniei pentru 

referendum;  

 înregistrarea mandatarilor financiari; 

 înregistrarea contribuțiilor declarate de către partidele politice; 

 înregistrarea documentelor prevăzute de art. 36 alin. (6) și art. 47 alin. (1) din Legea nr. 

334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 Potrivit art. 34 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, evidenţa contribuţiilor şi a cheltuielilor pentru campania electorală aparţinând partidelor 

politice şi candidaţilor independenţi este organizată exclusiv de către mandatari financiari. Autoritatea 

Electorală Permanentă are atribuția de a înregistra și a instrui mandatarii financiari. 

 Au fost publicate pe site-ul www.roaep.ro/finantare/referendum/ următoarele informații:  

 Instrucțiuni generale privind finanțarea campaniei desfășurate cu ocazia Referendumului 

național din 06 și 07.10.2018; 

 Anunț depunere documente.  

 Cu ocazia Referendumului național pentru revizuirea Constituției au fost depuse cereri pentru 

înregistrarea mandatarului financiar de către următoarele partide politice: 

 Partidul Alianța Liberalilor și Democraților – ALDE; 

 Partidul Național Liberal – PNL; 

 Partidul Social Democrat – PSD. 

http://www.roaep.ro/finantare/
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 Toate partidele politice care au înregistrat mandatar financiar au respectat obligația prevăzută de 

art. 28 alin. (10) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor 

electorale, cu privire la declararea contribuțiilor destinate campaniei electorale pentru Referendumul 

național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018. 

 Partidele politice care au desfășurat campanie electorală pentru Referendumul național din 6 și 

7 octombrie 2018, au depus în termen documentele prevăzute de art. 36 alin. (6) și art. 47 alin. (1) din 

Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. 

 

 

 

6. INFORMAREA ELECTORATULUI  
 

6.1. Campania Autorității Electorale Permanente  

Autoritatea Electorală Permanentă are, potrivit art. 103 

alin. (1) lit. l) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, coroborat cu art. 3 lit. f) din 

Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității 

Electorale Permanente, aprobat prin Hotărârea Birourilor 

Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 4/2016, 

rolul de a asigura transmiterea de informații corecte în materie 

electorală către alegători. 

Campania de informare și educare privind referendumul 

național pentru revizuirea Constituției a vizat: 

 informarea alegătorilor cu privire la obiectul 

referendumului;  

 informarea alegătorilor în legătură cu procedurile de 

exercitare a dreptului de vot;  

 punerea la dispoziția alegătorilor a listei secțiilor de votare 

în cadrul cărora își pot exercita dreptul de vot. 

Astfel, Autoritatea Electorală Permanentă a realizat (în 40.000 de exemplare) un poster cu 

caracter informativ, care a prezentat alegătorilor întrebarea înscrisă pe buletinul de vot, textul art. 48 

alin. (1) din Constituția României care urma să fie modificat și forma pe care acest text urma să o 

îmbrace după aprobarea, prin referendum.  

 La solicitarea Ministerului Afacerilor Interne, posterul amintit a inclus textul „Fapta persoanei 

care votează de două sau mai multe ori se pedepsește cu închisoarea. Ministerul Afacerilor Interne”. 

 Totodată, Autoritatea a emis 4 comunicate de presă39 privind numărul de alegători înscriși în 

Registrul electoral și lista secțiilor de votare.  

 Au fost acordate mai multe  interviuri și 3 declarații de presă având ca teme procedura de 

exercitare a dreptului de vot în cadrul referendumului național, respectiv modificările legislative 

privind organizarea și desfășurarea referendumului.  

                                                        
39 Accesibile la adresa http://www.roaep.ro/prezentare/comunicate-de-presa/.  

http://www.roaep.ro/prezentare/comunicate-de-presa/
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 6.2.Campania Ministerului Afacerilor Externe40  

  Pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe a fost creată o secțiune specială41 pentru referendumul 

național din 6 și 7 octombrie 2018. În cadrul acesteia au fost afișate informații privind atribuţiile 

Ministerului referitoare la organizarea și desfășurarea referendumului naţional pentru revizuirea 

Constituţíei, legislația aplicabilă, procedura de acreditare a observatorilor internaţionali şi a 

reprezentanţilor instituţiilor mass-media străine și comunicatele de presă emise. 

  Totodată, Ministerul Afacerilor Externe a realizat și a pus la dispoziția cetățenilor, în format 

electronic, materialul informativ Ghidul alegătorului din străinătate la referendumul naţional pentru 

revizuirea Constituţíei din 6 şi 7 octombrie 2018 care a inclus, printre altele, informații privind 

procedura de votare, lista secțiilor de votare, actele necesare pentru exercitarea dreptului de vot în 

străinătate, programul votării.    

 

6.3. Campania Ministerului Afacerilor Interne „TU VOTEZI! M.A.I. TE  

INFORMEAZĂ!” 

Pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne42 a fost creată o secțiune dedicată Referendumului 

național pentru revizuirea Constituției care a inclus materiale de informare privind legislația 

aplicabilă referendumului, informații utile privind secțiile de votare, procedura de votare, 

contravențiile sancționate de lege în materia referendumului și infracțiunile electorale. În cadrul 

aceleași campanii a fost difuzat și un spot video cu mesaj preventiv, adaptat procesului de vot, acesta 

fiind distribuit și de instituțiile prefectului și de celelalte structuri ale MAI, inclusiv pe pagina de 

Facebook a instituției, având un impact de peste 108.000 vizualizări.  

 

 

 

                                                        
40 Informații preluate din Adresa Ministerului Afacerilor Externe nr. F/3054 din 10.12.2018. 
41 http://www.mae.ro/node/46958.  
42 http://www.mai.gov.ro/index-campanie.html.  

http://www.mae.ro/node/46958
http://www.mai.gov.ro/index-campanie.html
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7. EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT 
 

 Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (4) şi art. 34 din Legea nr. 3/2000, cu modificările şi 

completările ulterioare, alegătorii au avut posibilitatea să îşi exprime voinţa prin vot în cadrul 

referendumului naţional cu privire la revizuirea Constituţiei, în zilele de 6 şi 7 octombrie 2018, după 

cum urmează: 

 în ziua de sâmbătă, 6 octombrie 2018, între orele 700 şi 2100; 

 în ziua de duminică, 7 octombrie 2018, între orele 700 şi 2100. 

 Alegătorii aveau posibilitatea să se pronunţe cu DA sau NU asupra următoarei întrebări: „Sunteţi 

de acord cu Legea de revizuire a Constituţiei României în forma adoptată de Parlament?” 

 Prin Hotărârea nr. 27H/01.10.2018, în interpretarea art. 4 din Legea nr. 3/2000 şi a art. II alin. 

(1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 86/2018, Biroul Electoral Central a stabilit că alegătorii care împlinesc 

vârsta de 18 ani la data de 7.10.2018, au dreptul să voteze la Referendumul național pentru revizuirea 

Constituției doar în această zi.  

 Art. III din Ordonanța de urgență nr. 86/2018 a stabilit o serie de măsuri speciale care au vizat 

securitatea localului secției de votare și a materialelor electorale în intervalul dintre închiderea secției 

de votare în data de 6 octombrie și redeschiderea acesteia în data de 7 octombrie, după cum umează: 

 la încheierea votării din ziua de 6 octombrie 2018, preşedintele biroului electoral al secţiei de 

votare, în prezenţa celorlalţi membri ai biroului electoral, dispune măsurile necesare pentru ca 

urnele de vot, ştampilele, listele electorale, buletinele de vot nefolosite şi toate celelalte 

documente ale biroului electoral al secţiei de votare să rămână sub paza permanentă a 

personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne; 

 după încheierea votării din ziua de 6 octombrie 2018, urnele de vot vor fi sigilate de preşedintele 

biroului electoral al secţiei de votare prin lipirea de benzi de hârtie pe deschizăturile acestora, pe 

care le semnează după ce aplică în prealabil ştampila de control, în prezenţa celorlalţi membri. 

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare introduce ştampilele cu menţiunea "VOTAT" 

într-un plic pe care îl sigilează şi pe care aplică ştampila de control; 

 după încheierea votării, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va încheia un proces-

verbal, în care va preciza numărul ştampilelor cu menţiunea "VOTAT" la încheierea votării, 

numărul buletinelor nefolosite, precum şi numărul persoanelor care au participat la vot în prima 

zi de votare. Procesul-verbal se semnează de membrii biroului electoral al secţiei de votare; 

 la plecare, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sigilează toate căile de acces în 

localul de vot cu benzi de hârtie, pe care le semnează după ce aplică în prealabil ştampila de 

control. Este interzisă părăsirea localului de vot cu ştampila de control, ştampile cu menţiunea 

"VOTAT", buletine de vot sau liste electorale; 

 posturile de pază ale personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne vor fi stabilite 

astfel încât să asigure securitatea tuturor căilor de acces în localul de vot; 

 în ziua de duminică, 7 octombrie 2018, ridicarea sigiliilor se va face la ora 6,00, de către 

preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri ai biroului 

electoral al secţiei de votare, numai după ce s-a verificat integritatea acestora, a listelor electorale 

şi a buletinelor de vot nefolosite. 
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  Aceste măsuri au fost detaliate în cadrul Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 

21H/26.09.2018.  

 

7.1. Votarea în țară 

 În secțiile din țară, în ambele zile ale referendumului, procesul de votare a început la ora 700 și 

s-a încheiat la orele 2100. 

 Conform legii, cetățenii votează la secția de votare la care este arondată strada sau localitatea 

unde își au domiciliul ori reședința. Cetățeanul care, în ziua referendumului, se afla într-o altă localitate 

(municipiu, oraș, comună) decât cea în care este înscris în lista electorală permanentă, a putut să îşi 

exercite dreptul de vot în localitatea respectivă, la orice secţie de votare, fiind înscris în lista 

suplimentară de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, pe baza actului de identitate. 

 Totodată, pot vota fiind înscrise în listele electorale suplimentare, următoarele categorii de 

persoane: 

 persoanele care se prezintă la vot şi fac dovada că au domiciliul sau reședința pe raza secţiei de 

votare respective, însă au fost omise din lista electorală permanentă a secției de votare; 

 membrii biroului electoral al respectivei secții de votare care nu sunt înscriși în lista electorală 

permanentă a secției de votare respective; 

 persoanele însărcinate cu menținerea ordinii sau cu verificarea dispozitivului de menținere a 

ordinii în secția de votare care nu sunt înscriși în lista electorală permanentă a secției de votare 

respective. 

 Conform art. II alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgenţă nr. 86/2018 și art. 88 din Legea nr. 

208/2015, la ora 2100 președintele biroului electoral al secției de votare declară votarea încheiată şi 

dispune închiderea localului secției de vot. Alegătorii care la ora 2100 se află în localul secției de vot 

pot să își exercite dreptul de vot.  

  

 Votarea cu urna specială 

 Alegătorii din țară au avut posibilitatea de a solicita să își exercite dreptul de vot prin intermediul 

urnei speciale, dacă se aflau în una dintre următoarele situații: 

 cetăţenii care nu se puteau deplasa la sediul secției de votare din cauză de boală sau 

invaliditate. Aceștia puteau să formuleze o cerere scrisă, însoțită de copii ale actelor din care 

rezultă starea de sănătate ori de invaliditate și să înregistreze cererea la cea mai apropiată secţie 

de votare de locul în care urmau să se afle în ziua votării. Cererile scrise se puteau transmite și 

prin intermediul altor persoane; 

 cetățenii care, la data scrutinului, se aflau internați într-o unitate sanitară publică sau 

privată, cămin pentru persoane vârstnice ori alte asemenea așezăminte sociale publice sau 

private. Cererile scrise se puteau transmite prin intermediul personalului de specialitate din 

unitățile medicale sau așezămintele sociale unde cetățenii se aflau internați, după caz; 

 cetățenii deținuți în baza unui mandat de arestare preventivă, reținuți sau care executau o 

pedeapsă privativă de libertate, dar care nu și-au pierdut drepturile electorale, la cererea 

scrisă a acestora, datată și semnată olograf; 
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 cetățenii asupra cărora s-a luat măsura arestului la domiciliu, în condițiile în care formulau 

o cerere în acest sens către biroul electoral al secției de votare la care sunt arondați potrivit 

domiciliului.  

 În cazurile amintite, preşedintele biroului electoral al secției de votare putea aproba ca o echipă 

formată din cel puțin 2 membri ai biroului electoral, sub paza personalului structurilor Ministerului 

Afacerilor Interne, să se deplaseze cu o urnă specială şi cu materialul necesar votării (ștampilă cu 

mențiunea „VOTAT” buletine de vot, extras din listele electorale, timbre autocolante) la locul unde se 

afla cetățeanul, pentru a se efectua votarea. Conform legii, la ora 2100, urna specială trebuie să se afle 

în localul secţiei de vot.  

 Biroul Electoral Central a adoptat Hotărârea 21H/26.09.2018 privind unele măsuri pentru buna 

organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei, prin care a detaliat 

procedura de exercitare a dreptului de vot prin intermediul urnei speciale.  

 

7.2. Votarea în străinătate  

 În afara ţării votarea a debutat la data de 5 octombrie, la secţia nr. 16 din Auckland, Noua 

Zeelandă43, la ora 2100 ora României (ora 0700 ora locală) și s-a desfăşurat pe durata a 58 de ore, 

încheindu-se la data de  8 octombrie 2018, în secțiile de votare organizate pe Coasta de Vest a S.U.A. 

și în Canada (secţiile de votare de la Los Angeles, Seattle, San Francisco, Las Vegas, Sacramento, 

Phoenix şi Portland în SUA, respectiv Vancouver în Canada), la ora 0700, ora României. 

 Cetățenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, precum și cetățenii români cu 

domiciliul în România, care în zilele referendumului s-au aflat în străinătate, și-au putut exercita 

dreptul de vot la oricare dintre secțiile de votare organizate în străinătate. 

 

7.3. Prezența la vot                                                     

 Biroul Electoral Central a adoptat Hotărârea nr. 19/H/25.09.2018 privind pentru colectarea 

datelor şi informarea opiniei publice privind prezenţa la vot, Hotărârea nr. 22/H/27.09.2018 pentru 

colectarea datelor și informarea opiniei publice privind prezența la vot la secțiile de votare din 

străinătate și a emis Circulara nr.168C/04.10.2018 referitoare la colectarea datelor și informarea 

opiniei publice privind prezența la vot. 

 În completare, Biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate a adoptat Hotărârea nr. 

2/03.10.2018 privind măsurile organizatorice pentru transmiterea datelor privind prezența populației 

la vot la secțiile de votare din străinătate44 care a stabilit, printre altele, efectuarea unei simulări a 

procedurilor tehnice de transmitere a prezenței la vot în străinătate. Simularea s-a desfășurat în 

data de 4 octombrie 2018, în intervalele orare 1000-1300 și 1900-2I00, ora României, sub coordonarea 

Biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe 

și al Serviciului pentru Telecomunicații Speciale. 

                                                        
43 Cea mai îndepărtată secţie de votare organizată în străinătate. 
44 Accesibilă la adresa: 

http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2018/hot%C4%82r%C3%82re_besvs_nr._2_masuri_transmitere_pre

zenta_la_vot.pdf.  

http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2018/hot%C4%82r%C3%82re_besvs_nr._2_masuri_transmitere_prezenta_la_vot.pdf
http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2018/hot%C4%82r%C3%82re_besvs_nr._2_masuri_transmitere_prezenta_la_vot.pdf
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 În zilele votării informarea opiniei publice privind prezența la vot a avut loc prin afișarea 

periodică, pe pagina http://prezenta.bec.ro/ a Biroului Electoral Central, a numărului de votanți care 

s-au prezentat la vot. 

  

 Pentru secțiile de votare din țară, 

informațiile privind prezența la vot au fost 

disponibile conform următorului orar: 

 

 

 Pentru secțiile de votare din 

străinătate, informațiile privind 

prezența la vot au fost disponibile 

conform următorului orar:  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conform datelor publicate de Biroul Electoral Central, la Referendumul național pentru 

revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018 s-au prezentat la vot 3.857.308 persoane. 

 În țară, prezența la vot, calculată raportând numărul cetățenilor prezenți la vot, în 18.662 de secții 

organizate în România, la numărul alegătorilor înscriși în listele electorale permanente (18.278.496) a 

fost de 20,41 %. Cel mai ridicat procent de participare la vot s-a înregistrat în județul Suceava, 30,67%, 

iar cel mai scăzut în județul Covasna, 8,5%. 

 În cele 378 de secţii de votare organizate în străinătate au votat 126.140 de alegători 45 , 

înregistrându-se o creștere a gradului de participare la vot comparativ cu alegerile pentru Senat și 

Camera Deputaților din anul 2016, când au votat în străinătate 106.038 de persoane și cu referendumul 

național pentru demiterea Președintelui României din anul 2012, când au votat 73.016 alegători.  

                                                        
45 A se vedea Procesul-verbal privind rezultatele referendumului national pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 

octombrie 2018 al Biroului electoral de circumscripţie – Circumscripția nr. 43 Străinătate, accesibil la adresa 

http://www.mae.ro/sites/default/files/file/referendum_2018/2018.10.09_pv_final_referendum.pdf.  

http://www.mae.ro/sites/default/files/file/referendum_2018/2018.10.09_pv_final_referendum.pdf
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8. REZULTATUL REFERENDUMULUI 
 

8.1. Centralizarea rezultatelor referendumului 

 Datorită timpului foarte scurt dedicat pregătirii organizării referendumului nu a fost posibilă 

achiziționarea de către Autoritatea Electorală Permanentă a unui sistem informatic pentru preluarea 

automată a datelor din procesele-verbale ale secțiilor de votare și centralizarea rezultatelor votării. În 

aceste condiții, suportul informatic pentru efectuarea operațiunilor tehnice privind stabilirea 

rezultatelor a fost asigurat de către Institutul Național de Statistică, fiind implementat un 

instrument de introducere manuală a datelor din procesele verbale ale secțiilor de votare și, mai apoi, 

centralizarea acestora pentru obținerea proceselor-verbale de circumscripție și a celui final la nivelul 

Biroului Electoral Central. De asemenea, a fost asigurată scanarea tuturor proceselor-verbale pentru 

constituirea arhivei optice. 

 Biroul Electoral Central a adoptat Hotărârea nr. 24H/30.09.2018 privind organizarea activităţii 

de verificare şi centralizare a proceselor-verbale şi de constatare a rezultatului referendumului naţional 

pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018.  

 

8.2. Rezultatul votării 

 Conform datelor finale comunicate de Biroul Electoral Central46  rezultatul Referendumului 

național pentru revizuirea Constituției a fost următorul:  

- numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul „DA” – 3.531.732 (91,56%), 

- numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul „NU” – 249.412 (8,44%), 

- numărul voturilor nule – 76.111 (1,97%), 

- numărul voturilor contestate – 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        
46 A se vedea Procesul-verbal privind rezultatele referendumului national pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 

octombrie 2018 al Biroului Electoral Central din 11.10.2018, accesibil la adresa http://referendum2018.bec.ro/wp-

content/uploads/2018/10/pv_final_bec.pdf.  

http://referendum2018.bec.ro/wp-content/uploads/2018/10/pv_final_bec.pdf
http://referendum2018.bec.ro/wp-content/uploads/2018/10/pv_final_bec.pdf
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  În străinătate, conform datelor comunicate de Biroul electoral pentru secțiile de votare din 

străinătate47 rezultatul Referendumului național pentru revizuirea Constituției a fost următorul:  

- numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul „DA” - 119.352, 

- numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul „NU” - 6.062, 

- numărul voturilor nule – 721, 

- numărul voturilor contestate – 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3. Contestații privind referendumul 

Biroul Electoral Central a fost sesizat cu o cerere privind anularea referendumului național 

pentru revizuirea Constituției. Cererea a fost respinsă ca inadmisibilă prin Hotărârea nr. 

56H/10.10.201848.   

Curtea Constituțională a examinat patru contestaţii49 formulate cu privire la organizarea şi 

desfăşurarea referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018. 

Contestaţiile au fost formulate de Platforma civică apolitică "Împreună" din Bucureşti, de Sbârnă Sever 

Alexandru şi, respectiv, Liliana-Elena Nedelea. Acestea au format obiectul dosarelor nr. 1.558I/2018, 

nr. 1.559I/2018, nr. 1.560I/2018 şi, respectiv, nr. 1.568I/2018, fiind respinse, ca neîntemeiate, prin 

Hotărârea nr. 1 din 17 octombrie 2018. 

Alte cereri au fost depuse de diverse persoane fizice,50 înregistrate cu nr. 8.499, nr. 8.541, nr. 

8.542, nr. 8.543 din 11 octombrie 2018, nr. 8.630 din 15 octombrie 2018, nr. 8.696, nr. 8.697, nr. 8.698, 

nr. 8.699, nr. 8.700 din 16 octombrie 2018, nr. 8.744 şi nr. 8.745 din 18 octombrie 2018, precum şi de 

domnul Mihai Gheorghiu, în calitate de preşedinte al Comitetului de iniţiativă cetăţenească pentru 

                                                        
47 A se vedea Procesul-verbal privind rezultatele referendumului national pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 

octombrie 2018 al Biroului electoral de circumscripţie – Circumscripția nr. 43 Străinătate, accesibil la adresa 

http://www.mae.ro/sites/default/files/file/referendum_2018/2018.10.09_pv_final_referendum.pdf.  
48 Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 56H/10.10.2018 pentru respingerea cererii domnului Ioan I. Todiroae 

privind anularea referendumului național pentru revizuirea Constituției. 
49 A se vedea Hotărârea Curții Constituționale nr. 2/2018 din 18 octombrie 2018 referitoare la respectarea procedurii 

pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018, 

publicată în Monitorul Oficial  nr. 1012 din 29 noiembrie 2018. 
50 Idem. 

http://www.mae.ro/sites/default/files/file/referendum_2018/2018.10.09_pv_final_referendum.pdf


44 

 

revizuirea art. 48 alin. (1) din Constituţie şi împuternicit al tuturor celor 44 de asociaţii şi fundaţii care 

compun "Coaliţia pentru Familie" din Bucureşti, înregistrată cu nr. 8.544 din 11 octombrie 2018, cereri 

ce au fost examinate cu caracter prealabil, Curtea respingându-le, ca neîntemeiate. 

 

8.4. Confirmarea rezultatului referendumului de către Curtea Constituțională.  

Lipsa cvorumului de participare  

În cadrul Hotărârii nr. 2/2018 din 18 octombrie 2018 referitoare la respectarea procedurii 

pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 

octombrie 201851, Curtea Constituțională a arătat că „rezultatul referendumului depinde de îndeplinirea 

cumulativă a două condiţii: una referitoare la numărul minim de cetăţeni care trebuie să participe la 

referendum pentru ca acesta să fie valabil (cvorumul legal de participare) şi una privitoare la numărul 

de voturi valabil exprimate, care determină rezultatul referendumului. Aceste condiţii sunt prevăzute 

în art. 5 alin. (2) şi, respectiv, art. 7 alin. (2) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 

referendumului, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit art. 5 alin. (2), "(2) Referendumul 

este valabil dacă la acesta participă cel puţin 30% din numărul persoanelor înscrise în listele electorale 

permanente", iar, potrivit art. 7 alin. (2), "Rezultatul referendumului se stabileşte în funcţie de 

majoritatea voturilor valabil exprimate (...)".” 

 Concluzionând că „la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 

2018, din totalul de 18.279.011 persoane înscrise în listele electorale permanente au participat la vot 

3.857.308 persoane, ceea ce reprezintă mai puţin de 30% din numărul persoanelor înscrise în listele 

electorale permanente”, în temeiul dispoziţiilor art. 146 lit. i) din Constituţie, ale art. 11 alin. (1) lit. 

B.c), ale art. 46 alin. (1) şi ale art. 47 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii 

Constituţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (2) şi 

art. 45 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu 

modificările şi completările ulterioare, Curtea, cu unanimitate de voturi, a hotărât următoarele:  

 „1. Constată că procedura pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional 

pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018 a fost respectată. 

   2. Confirmă rezultatele referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 

octombrie 2018, comunicate de Biroul Electoral Central, şi constată că, din totalul de 18.279.011 

persoane înscrise în listele electorale permanente, au participat la vot un număr de 3.857.308 persoane 

(21,10%), din care un număr de 3.531.732 persoane (91,56%) au răspuns "DA" la întrebarea "Sunteţi 

de acord cu legea de revizuire a Constituţiei României în forma aprobată de Parlament?", un număr de 

249.412 persoane (8,44%) au răspuns "NU", iar un număr de 76.111 (1,97%) au fost voturi nule. 

     3. Constată că referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018 

nu este valabil, întrucât nu au participat cel puţin 30% din numărul persoanelor înscrise în listele 

electorale permanente, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 3/2000 privind 

organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare.” 

  

                                                        
51 Publicată în Monitorul Oficial  nr. 1012 din 29 noiembrie 2018.  
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9. OBSERVAREA REFERENDUMULUI 
 

 La toate operațiunile efectuate de birourile electorale au putut asista, în afara membrilor acestora 

şi a personalului de pază: persoanele acreditate, reprezentanții Autorității Electorale Permanente și, 

după caz, membrii birourilor electorale de circumscripţie, ai oficiilor electorale şi ai Biroului Electoral 

Central. 

 Conform legii, persoanele acreditate nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfășurarea 

referendumului, având numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral în cazul 

constatării unei neregularități. 

 Biroul Electoral Central a adoptat Circulara nr. 242/06.10.2018 privind acreditarea 

observatorilor interni și reprezentanților instituțiilor mass-media românești, prin care a stabilit că 

aceștia pot asista la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare pe baza ecusonului emis de 

către asociația, fundația sau instituția mass-media acreditată de către Autoritatea Electorală 

Permanentă, după caz, însoțit de actul de identitate. 

 Persoanele acreditate au inclus: 

 observatorii interni, desemnați de către asociaţii sau fundaţii, care desfăşoară activităţi de apărare 

a democraţiei şi a drepturilor omului, acreditate de către Autoritatea Electorală Permanentă. Au 

fost acreditate 20 de asociații și fundații românești52;  

 reprezentanţii instituţiilor mass-media româneşti, acreditate de către Autoritatea Electorală 

Permanentă. Au fost acreditate 137 de instituții mass-media românești53; 

 observatorii internaţionali, desemnaţi de către organizaţii străine sau internaţionale pentru 

observarea referendumului ori invitaţi de către autorităţile române, acreditaţi de către Autoritatea 

Electorală Permanentă; 

 reprezentanţii instituţiilor mass-media străine, acreditaţi de către Autoritatea Electorală 

Permanentă. Au fost acreditați 47 de observatori internaționali și reprezentanți ai mass-

media străine54. 

 Autoritatea Electorală Permanentă a adoptat Hotărârea nr. 452/2018 prin care a stabilit, printre 

altele, procedura de acreditare, modelele documentelor de acreditare și modelele ecusoanelor 

persoanelor acreditate la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 

2018. 

 

 Expert Forum este parte din coaliția FiecareVot, care a monitorizat procesul de organizare și 

desfășurare a referendumului.  

 Expert Forum a dat publicității un Raport de monitorizare a referendumului din octombrie 

201855 în cadrul căruia se precizează că: „În perioada de monitorizare nu am identificat incidente 

majore, dar au fost observate abateri legate de legislație, campania pentru referendum, securitatea 

                                                        
52  Lista acestora poate fi consultată la adresa http://www.roaep.ro/prezentare/referendum-2018-organizatii-

neguvernamentale/.   
53 Lista acestora poate fi consultată la adresa http://www.roaep.ro/prezentare/mass-media-3/.   
54 Lista acestora poate fi consultată la adresa http://www.roaep.ro/prezentare/observatori-si-reprezentanti-externi-ai-

mass-media/.  
55 Raportul poate fi consultat pe pagina web www.expertforum.ro/raport-monitorizare-referendum.  

http://www.roaep.ro/prezentare/referendum-2018-organizatii-neguvernamentale/
http://www.roaep.ro/prezentare/referendum-2018-organizatii-neguvernamentale/
http://www.roaep.ro/prezentare/mass-media-3/
http://www.roaep.ro/prezentare/observatori-si-reprezentanti-externi-ai-mass-media/
http://www.roaep.ro/prezentare/observatori-si-reprezentanti-externi-ai-mass-media/
http://www.expertforum.ro/raport-monitorizare-referendum
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votului și funcționarea administrației electorale. În cea mai mare parte a secţiilor vizitate de observatori 

în cele două zile ale referendumului, votarea a avut loc într-un mod ordonat; cele mai multe sesizări au 

fost soluționate prin colaborarea cu birourile electorale, fiind raportate însă și aspecte de natură penală, 

pentru care am depus plângeri penale”.  

 Raportul cuprinde o serie de recomandări dintre care redăm, sintetic, următoarele: 

- modificarea de către Parlamentul României a Legii nr. 3/2000, astfel încât să nu mai existe 

carențe legislative semnificative și punerea acesteia în acord cu normele din Legea nr. 208/2015. 

Se recomandă ca legea să nu mai fie modificată prin ordonanță de urgență cu o perioadă foarte 

scurtă înaintea zilei referendumului, cu privire la aspecte esențiale cum ar fi extinderea votării la 

două zile; 

- elaborarea unui Cod electoral unitar ar soluționa o mare parte din problemele legate de 

organizarea referendumului și a proceselor electorale în general; 

- introducerea SIMPV în legea pentru organizarea referendumului, pentru a evita orice 

vulnerabilități legate de votul multiplu și pentru centralizarea în timp real a votanților. Se 

apreciază că utilizarea SIMPV ar reduce birocrația necesară verificărilor listelor electorale de 

către AEP, o procedura anevoioasă și lipsită de eficiență; 

- consolidarea Corpului Experților Electorali trebuie să continue, având în vedere că 2019 și 2020 

sunt ani electorali. Trebuie eliminate reglementările contradictorii, care prevăd că pentru 

referendum se aplică procedura de numire de către președintele tribunalului; acest tip de selecție 

și alocare a președinților birourilor electorale trebuie eliminat întrucât poate facilita prezența 

unor reprezentanți ai administrației electorale, care nu respectă criteriile de echidistanță; 

- metodele de pregătire a președinților birourilor electorale trebuie consolidate, astfel încât să 

asigure informații suficiente și să explice cât mai clar procedurile care trebuie respectate; 

- hotărârile emise de birourile electorale de circumscrpție județeană în acest sens trebuie puse în 

practică prompt. Dacă la referendum, primăriile sau poliția au ezitat să pună în practică deciziile 

legate de eliminarea materialelor de propagandă din spațiul public, inclusiv în zilele votării, 

pentru următoarele procese electorale responsabilitățile trebuie clarificate, iar lipsa de acțiune 

sancționată; 

- regulile de desfășurare a campaniei pentru referendum nu ar trebui modificate cu puțin timp 

înainte de ziua referendumului. Consiliul Național al Audiovizualului a amendat Decizia nr. 

441/2018, fapt care a permis continuarea campaniei de îndemn la referendum după data de 5 

octombrie și care compromite consistența regulilor și poate conduce la abuzuri; 

- CNA ar trebui să prioritizeze sesizările privind referendumul și să le discute în ședințe organizate 

de urgență. În perioada referendumului, CNA ar trebui să organizeze mai multe ședințe; 

- în acest moment, nu există prevederi clare referitoare la campania prin internet. Având în vedere 

că aceasta este reglementată în Legea nr. 334/2006, se consideră că ar trebui introduse 

mecanisme minimale și realiste de control și sancționare pentru abateri; 

- este necesară organizarea unei minime campanii de informare obiectivă și tehnică, de către 

Guvern,  pentru a explica detaliat care este obiectul referendumului și urmările acestuia; 

- controlul asupra campaniei pentru referendum a fost relativ redus, iar legislația a fost încălcată 

frecvent. Părțile care participă la campanie trebuie definite clar (mai ales cele care nu sunt partide 

politice/terți), iar regulile care li se aplică acestora trebuie detaliat. AEP trebuie să aibă atribuții 
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referitoare la verificarea unui număr extins de entități implicate în campania pentru referendum, 

care pot face reclamă mascată pentru a eluda verificările; 

- este necesară publicarea datelor referitoare la finanțarea partidelor politice în format deschis; 

- clarificarea procedurilor de sesizare a fraudei și existența unor pași concreți pentru situații 

apărute la referendum. Pentru acest referendum procedura nu a fost clară, iar Biroul Electoral 

Central nu a furnizat un răspuns coerent; 

- este necesară elaborarea unor proceduri clare de anulare a rezultatelor; 

- este necesară detalierea informațiilor privind întâmpinările și contestațiile din procesele verbale; 

- perioada de observare a procesului de organizare a referendumului trebuie extinsă și acreditarea 

trebuie să permită și accesul la ședințele birourilor electorale, care trebuie să fie publice; 

- pregătirea mai eficientă a președinților birourilor electorale cu privire la procedurile de acreditare 

și acces al observatorilor la procesul electoral; 

- administrația electorală ar trebui să aibă la dispoziție materiale care să nu compromită securitatea 

votului. Urnele de vot nu ar trebui să fie transparente total sau produse din materiale care pot 

permite foarte ușor desfacerea acestora. De asemenea, ar trebui introduse sigilii care să asigure 

siguranța votului și ar trebui să se evite aplicarea unor benzi din hârtie lipite cu scotch, care se 

pot dezlipi foarte ușor; 

- recomandările AEP cu privire la logistica electorală trebuie să aibă statut de reglementare și să 

fie prevăzute cu sancțiuni. 

 

 

10. NEREGULARITĂŢI ȘI DISFUNCȚIONALITĂȚI 
 

10.1. Date comunicate de Ministerul Afacerilor Interne  

 Potrivit datelor comunicate de Ministerul Afacerilor Interne la data de 11.12.201856, situația 

dosarelor penale și a contravențiilor constatate cu prilejul desfășurării referendumului național 

se prezintă astfel:  

Au fost constituite 29 de dosare penale, în care au fost sesizate: 

 25 infracțiuni electorale care au vizat, după cum urmează: 

 8, frauda la vot (art. 387, alin. (1), lit. a), b) și c) și alin. (2) din Codul penal), 

 6, împiedicarea exercitării drepturilor electorale (art. 385, alin. (1) din Codul penal), 

 6, coruperea alegătorilor (art. 386, alin. 1 din Codul penal), 

 3, nerespectarea regimului urnei de vot (art. 390, alin. 2 din Codul penal), 

 2, încălcarea secretului votului (art. 389 din Codul penal); 

 4 alte infracțiuni. 

 Au fost constatate 35 de fapte contravenționale pentru care au fost aplicate sancțiuni în 

valoare de 14.280 lei, dintre care: 

 21 au vizat regimul electoral (Legea nr. 208/2015 și Legea nr. 3/2000), 

 8 au vizat ordinea și liniștea publică (Legea nr. 61/1991), 

 6 au vizat prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2008. 

                                                        
56 Adresa Ministerul Afacerilor Interne nr. 99299 din 11.12.2018. 
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 Ministerul Afacerilor Interne a precizat faptul că nicio măsură sancționatorie, dintre cele 

menționate, nu a fost aplicată vreunuia dintre președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare. 

 Totodată, Ministerul Afacerilor Interne a comunicat Autorității Electorale Permanente 57  o 

Situație centralizată privind dificultățile întâmpinate de instituțiile prefectului în organizarea și 

desfășurarea Referendumului național pentru revizuirea Constituției din anul 2018, precum și 

propuneri de modificare a actelor normative incidente domeniului în cauză. 

 Situația amintită, menționează, între altele, următoarele disfuncționalități:  

 în unele județe 58 , activitatea birourilor electorale de circumscripție județeană a fost 

îngreunată ca urmare a cererilor de înlocuire depuse de persoanele desemnate în calitate de 

preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din județ, în urma tragerilor la sorți 

efectuate începând cu data de 27 septembrie 2018 şi care nu au putut fi contactați sau care nu și-

au putut exercita atribuţiile legale care le reveneau în această calitate. Instituțiile prefectului 

apreciază că modalitatea de desemnare a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare 

de către președintele tribunalului județean / al municipiului București, este greoaie și ineficientă 

față de procedura desemnării computerizate pe care, logistic, o poate efectua Autoritatea 

Electorală Permanentă; 

 actualele dispoziții legale care stabilesc partajarea responsabilităților între prefect și primar 

în ceea ce privește  amenajarea secțiilor de votare au creat, în unele cazuri, disfuncționalități; 

 completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare cu reprezentanţii partidelor 

politice poate fi îngreunată întrucât: 

 președinții secțiilor de votare nu dețin logistica necesară (telefon, fax) pentru a-și 

îndeplini atribuțiile ce le revin în vederea completării birourilor electorale ale secțiilor 

de votare, respectiv a eventualelor înlocuiri care au presupus avizul biroului electoral 

județean, 

 unii președinți ai birourilor secțiilor de votare au fost desemnați chiar în preziua 

procesului electoral, ca urmare a situațiilor anterior menționate, considerent pentru care 

partidele nu au avut cui să comunice lista delegaților acestora în termenul prevăzut de 

lege; 

Ar fi oportun ca depunerea datelor privind delegaţii partidelor politice să se facă la birourile 

electorale de circumscripţie judeţeană, iar desemnarea să se realizeze de către preşedintele 

acestui birou; 

 obligația confecționării ștampilelor de control ale secțiilor de votare a fost condiționată de 

aducerea la cunoștință publică a delimitării și numerotării secțiilor de votare de către 

Autoritatea Electorală Permanentă, respectiv la data de 2 octombrie 2018, situație care a 

îngreunat derularea procedurilor de atribuire a contractului de achiziție pentru ștampilele de 

control; 

                                                        
57 Adresa Ministerul Afacerilor Interne nr. 24294 din 07.12.2018. 
58 În județele Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Constanța, Covasna, Dâmbovița,  Dolj, 

Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Mehedinți, Mureș, Neamț, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu,Timiș, 

Tulcea, Vâlcea, Vrancea și în municipiul București. 
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 obligația de a calcula necesarul de buletine de vot și autocolante pentru fiecare secție de 

votare în vederea distribuirii acestora în termenul prevăzut  a fost îngreunată de termenul 

foarte scurt pe care instituția prefectului l-a avut la dispoziție; 

 termenele electorale extrem de mici prevăzute de lege în cazul referendumului național 

îngreunează efectuarea achizițiilor publice de bunuri și servicii. Se impune ca Guvernul să 

stabilească în mod expres, prin ordonanță de urgență, posibilitatea instituțiilor prefectului de a 

efectua achizițiile publice de bunuri și servicii prin derogare de la prevederile legislației 

achizițiilor publice aplicabilă în situații obișnuite. Aceeași necesitate, ca toate acțiunile privind 

organizarea referendumului să poată fi efectuate în interiorul termenelor extrem de scurte 

prevăzute de Legea nr. 3/2000 impune cu stringență ca în hotărârile Guvernului emise pentru 

organizarea procesului electoral să fie cuprinse dispoziții care să delimiteze în mod clar 

atribuțiile ce revin prefecților și atribuțiile ce revin primarilor în cazul referendumului, 

inclusiv să se prevadă în mod expres că achiziția bunurilor, produselor și serviciilor necesare 

fiecărei unități administrativ-teritoriale/sector al municipiului București se efectuează la nivelul 

primarilor, iar instituțiilor prefectului să le revină doar anumite achiziții, clar și fără echivoc 

individualizate, tocmai pentru a exista posibilitatea reală de realizare a acestora în termenele 

stipulate;  

 modificarea art. 18 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, 

a îngreunat activitatea de organizare și desfășurare a referendumului național privind 

modificarea Constituției, în sensul reducerii numărului de zile destinat delimitării, 

numerotării și aducerii la cunoștința publică a secțiilor de votare și a localurilor de vot. 

Publicarea de către Autoritatea Electorală Permanentă a Registrului secțiilor de votare la data de 

02.10.2018, prin care au fost stabilite secții de votare noi și au fost schimbate sediile unui număr 

mare de secții de votare, a generat dificultăți pentru realizarea celorlalte acțiuni necesare 

organizării și desfășurării referendumului; 

 decontarea cheltuielilor ocazionate de desfășurarea referendumului a ridicat, de asemenea, unele 

probleme. Instituțiile prefectului au apreciat că este necesară o detaliere clară a tipurilor de 

cheltuieli, altele decât indemnizațiile, care mai pot fi suportate de instituția prefectului și 

achitate președinților și membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare, respectiv: 

 cheltuieli de transport pentru președinții secțiilor de votare (deplasarea la instruiri, deplasarea 

la birourile secțiilor de votare în preziua și în ziua votării, deplasarea la sediul biroului 

electoral județean cu rezultatele scrutinului etc.); 

 cheltuieli de transport pentru membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare; 

 indemnizații de delegare pentru președinții și membrii birourilor electorale ale secțiilor de 

votare. 

Instituțiile prefectului  au arătat că prevederile legale privind decontarea cheltuielilor cu 

deplasarea președinților birourilor electorale nu au fost aplicabile în mod similar persoanelor în 

cauză, în sensul că acestea s-au decontat diferit președinților care sunt angajați la autorități și 

instituții publice față de cei care nu sunt angajați la instituții publice, acest lucru ducând la 

dificultăți în aplicarea dispozițiilor legale. Se solicită, totodată, eliminarea din prevederile legale 

pentru următoarele procese electorale a obligativității instituției prefectului de a deconta 
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cheltuielile de delegare/detașare a președinților, locțiitorilor, membrilor precum și a operatorilor, 

informaticienilor și personalului tehnic auxiliar, deoarece generează cheltuieli foarte mari și 

volum mare de muncă pentru compartimentul financiar-contabil din cadrul instituției prefectului 

după încheierea procesului electoral, resursa umană pentru efectuarea acestor decontări fiind 

limitată. 

În vederea soluționării aspectelor semnalate, instituțiile prefectului au propus modificarea Legii 

nr. 3/2000, indicând în cadrul Situației transmise soluțiile legale corespunzătoare.  

 

10.2. Date comunicate de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal59 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a primit o 

sesizare și 4 petiții cu privire la prelucrarea datelor personale cu ocazia referendumului. 

Dintre cele patru petiții, trei au avut ca obiect transmiterea de mesaje pe telefon, a patra referindu-se la 

o presupusă prelucrare nelegală a adreselor de e-mail ale președinților secțiilor de votare de către 

reprezentantul unui partid politic. În niciunul dintre cazurile menționate nu au fost efectuate investigații 

și nu au fost aplicate sancțiuni. 

 

10.3. Date comunicate de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării60  

 Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a comunicat Autorității Electorale 

Permanente faptul că a fost sesizat cu o singură petiție semnată vizând referendumul, care s-a 

concretizat într-un dosar aflat în procedură de soluționare (Dosarul nr. 691/2018). 

 

10.4. Aspecte semnalate de Ministerul Afacerilor Externe 

Ulterior desfășurării referendumului, Ministerul Afacerilor Externe a semnalat o serie de  aspecte 

care pot conduce la disfuncționalități: 

- termenele foarte scurte stabilite pentru constituirea birourilor secţiilor de votare pot 

conduce la situaţia ca nu toate propunerile pentru Corpul experţilor electorali să fie finalizate în 

timp util pentru avizarea de către Autoritatea Electorală Permanentă; 

- președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare au semnalat, în mai multe cazuri, faptul că 

persoanele propuse a fi membri ai acestor birouri, de către competitorii electorali, fie nu fuseseră 

anunțate, fie nu li se ceruse acordul și nu doreau să participe la procesul electoral; 

- există riscul ca membrii birourilor electorale desemnaţi de către partidele parlamentare să 

nu se prezinte la constituirea biroului electoral al secţiei de votare, să furnizeze date de 

contact incorecte, ceea ce, coroborat cu termenele limită de completare a birourilor secţiilor de 

votare, poate conduce la imposibilitatea constituirii biroului electoral al secţiei de votare. Au 

existat situaţii, la un număr semnificativ de secţii de votare, în care membrii desemnați de către 

partidele politice să facă parte din biroul electoral al secției de votare nu s-au prezentat sau au 

comunicat în preziua referendumului că refuză participarea sau au fost prezenți în ziua de 6 

                                                        
59  Informații preluate din Adresa Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal nr. 0048000 din 17.12.2018. 
60 Informații preluate din Adresa Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării nr. 7356/19.12.2018.  
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noiembrie și au absentat în ziua următoare. În aceste cazuri, pentru a se asigura numărul minim 

legal pentru funcționarea biroului electoral precum și pentru desfășurarea în condiții optime a 

procesului electoral, au fost luate măsuri imediate ca aceștia să fie înlocuiți cu persoane din 

corpul experților electorali din străinătate; 

- înscrierea alegătorilor care au votat în cadrul secţiilor din străinătate doar pe listele electorale 

suplimentare, fără utilizarea SIMPV, creează un risc major privind votul multiplu. 

 

10.5. Aspecte semnalate de Institutul Național de Statistică  

 Pe lângă termenele foarte scurte avute la dispoziție pentru operaționalizarea măsurilor tehnice 

pentru stabilirea rezultatului referendumului, o problemă întâmpinată în activitatea Institutului 

Național de Statistică a fost reprezentată de vechimea echipamentelor informatice și lipsa de 

omogenitate a acestora. Institutul Național de Statistică a precizat faptul că intenționează ca pentru 

viitoarele acțiuni electorale să inițieze procedurile necesare pentru achiziționarea unor echipamente 

noi. 

 

10.6. Aspecte constatate de Autoritatea Electorală Permanentă  

a. Deficiențe privind modul de amplasare a secțiilor de votare  

- prin sesizarea înregistrată la Filiala București-Ilfov cu nr. 2363/08.10.2018, doamna Coman 

Maria din municipiul București, a reclamat faptul că amplasarea secțiilor de votare din incinta 

Colegiului Victor Babeș s-a modificat „fără ca cetățeanul să fie informat la loc vizibil“, în sensul 

că la alegerile anterioare „existau persoane care îndrumau votanții“, iar la referendum trebuia 

„doar să urmezi săgețile lipite pe arbori, ca la excursiile de orientare turistică“. Filiala București-

Ilfov a solicitat primarului sectorului 2 al municipiului București informații suplimentare 

referitoare la aspectele sesizate, informând petenta cu privire la acest fapt;  

- prin sesizarea înregistrată la Filiala București-Ilfov cu nr. 2362/08.10.2018, domnul Drăgoi 

Cătălin, din municipiul București, a adus la cunoștință faptul că din anul 1990 secțiile de votare 

din Facultatea de Construcții au fost amenajate la parter, însă la referendum, pentru prima dată, 

secțiile de votare au fost organizate la etajul 3, unde persoanele în vârstă au ajuns greu. Filiala 

București-Ilfov a solicitat primarului sectorului 2 al municipiului București informații 

suplimentare referitoare la aspectele sesizate, informând petentul cu privire la acest fapt.  

Menţionăm faptul că, în cazul tuturor solicitărilor de aviz privind modificările sediilor secțiilor 

de votare s-a pus accent pe exercitarea dreptului de vot în condiții optime pentru persoanele cu 

handicap. În acest sens a fost verificată existența rampelor sau s-a solicitat confecționarea acestora, iar 

în cazul în care noul sediu propus nu a putut fi amplasat la parterul unor clădiri s-a solicitat expres 

identificarea unor măsuri pentru accesul acestor persoane. 

Una din soluţiile ce ar permite eliminarea pe cât posibil a organizării sediilor secţiilor de votare 

la etajul imobilelor, greu accesibile, sau în spaţii aparţinând unor persoane fizice sau persoane juridice 

de drept privat (care în mai multe cazuri nu au mai dorit să pună la dispoziţie spaţiul) o reprezintă 

închirierea unor containere modulare care să prezinte caracteristicile tehnico-constructive necesare. 

Pe de altă parte, ar trebui analizată posibilitatea identificării unor proceduri speciale pentru persoanele 

netransportabile (spre exemplu, înregistrarea la cerere, în Registrul electoral, a persoanelor vârstnice 
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sau netransportabile cu opțiunea a vota cu urna specială la toate alegerile, putându-se astfel estima, 

din timp, durata deplasărilor). 

 

b. Deficiențe privind organizarea și funcționarea sediilor secțiilor de votare 

Având în vedere unele aspectele sesizate de Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea61 şi de 

Inspectoratul de Poliție Județean Iaşi62 cu privire la sediile secțiilor de votare din județul Vâlcea, 

respectiv din judeţul Iaşi, Autoritatea Electorală Permanentă a solicitat structurilor teritoriale 

competente, respective Filialei Sud-Vest Oltenia şi Filialei Nord-Est, efectuarea unei evaluări a 

situaţiilor și, în funcție de categoria de deficiențe constatate, dispunerea măsurilor adecvate. 

Astfel, Filiala Sud-Vest Oltenia a solicitat primăriilor în cauză lămuriri, după cum urmează: 

- Oraș Brezoi,  Școala Podeni - Prin Adresa nr. 1172/ 30. 10. 2018 Filiala Sud-Vest Oltenia a 

cerut Primăriei orașului Brezoi să comunice dacă sediile secțiilor de votare organizate pe raza UAT 

Brezoi  îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. c), d), e), f), h) și art. 5 alin (3) din 

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 44/2016, fiind reclamate următoarele nereguli: locație 

la care lipsesc sistemele de închidere, geamurile și ușile fiind deteriorate, fără sursă de încălzire și fără 

spațiu destinat pazei. Au fost solicitate lămuriri cu privire la toate secțiile de votare, deoarece în Orașul 

Brezoi nicio secție nu are sediul în Școala Podeni și nici nu există localitate componentă cu aceasă 

denumire. Prin Adresa nr. 6094/ 30.10.2018 înregistrată la Filiala Sud-Vest Oltenia cu nr. 1178 din 

31.10.2018, Primăria orașului Brezoi a comunicat că la referendumul național pentru revizuirea 

Constituției din 6-7 octombrie 2018 toate cele șapte locații ale secțiilor de votare au îndeplinit 

(îndeplinesc) condițiile prevăzute Hotărârea nr. 44/2016. 

- Oraș Berbești, Grădinița nr. 2 (blocuri) - Prin Adresa nr. 1170/30.10.2018 Filiala Sud-Vest 

Oltenia a cerut Primăriei orașului Berbești să comunice dacă sediul secției de votare nr. 125 din 

Grădinița nr. 2 (blocuri) organizată pe raza UAT Brezoi îndeplinește condițiile prevăzute de art. 4 alin. 

(1) lit. c), d), e), f), h) și art. 5 alin (3) din Hotărârea nr. 44/2016, fiind reclamat faptul că secția este 

într-un fost apartament situat la parterul unui bloc de locuințe care are decât ușa de la intrare, situată 

pe scara blocului.  Prin Adresa nr. 7829/01.11.2018 înregistrată la Filiala Sud-Vest Oltenia cu nr. 1187/ 

                                                        
61  Prin adresa nr. 24708 din 12.10.2018, înregistrată la Filiala Sud-Vest Oltenia sub nr. 1077 din 16.10.2018, 

Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea a adus la cunoștința AEP faptul că 12 locații ale birourilor electorale ale 

secțiilor de votare din județul Vâlcea, care au revenit în pază și protecție la acest scrutin IPJ, au fost improprii 

desfășurării în bune condiții a misiunii din competența sa. Sesizarea a fost înaintată și Autorității teritoriale de Ordine 

Publică Vâlcea din subordinea Consiliului Județean Vâlcea, care a transmis-o AEP prin adresa nr. A/143/08.11.2018, 

înregistrată la Filiala Sud-Vest Oltenia sub nr. 1226 din 09.11.2018. 
62  Instituția Prefectului Județul Iași, prin adresa cu nr. 18651/19.10.2018, înregistrată la Autoritatea Electorală 

Permanentă cu nr. 14727/29.10.2018, a comunicat sesizarea Inspectoratului de Poliție Județean Iași cu nr. 

642226/10.10.2018, cu privire la dificultățile intervenite în activitatea de asigurare a misiunilor pe linie de ordine și 

siguranță publică cu ocazia Referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, respectiv 

cu privire la faptul că sediile secțiilor de votare nr. 284 din oraș Podu Iloaiei, 295 din comuna Al.I.Cuza, 343 din 

comuna Ciohorăni, 372 din comuna Costești, 466 din comuna Heleșteni, 482  din comuna Horlești, 485 și 487 din 

comuna Ion Neculce, 549 și 550 din comuna Oțeleni, 573 din comuna Probota, 639 din comuna Strunga, 660 din 

comuna Todirești, 716 și 717 din comuna Victoria, 718 din comuna Vânători sunt organizate în spații cu o singură 

cameră, nefiind disponibilă altă încăpere  pentru executarea serviciului de protecție în condițiile prevăzute de legislația 

muncii. În vederea remedierii deficiențelor semnalate s-a solicitat primarilor să ia măsurile necesare pentru ca sediile 

secțiilor de votare să faciliteze asigurarea măsurilor de pază, de protecție și securitate, conform dispozițiilor art. 4 alin. 

(1) lit. h din Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 44/2016 privind setul de condiții minimale pe care trebuie 

să le îndeplinească locațiile în care funcționează secțiile de votare. 
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01.11.2018, Primăria orașului Berbești a comunicat că locația secției de votare nr. 125 îndeplinește 

condițiile prevăzute Hotărârea nr. 44/2016, menționând că ieșirea din apartament se asigură pe uși 

duble cu acces în holul blocului, hol care are două ieșiri. 

- Oraș Horezu, Căminul Cultural Râmești și Căminul Cultural Urșani - Prin Adresa nr. 

1171/30.10.2018 Filiala Sud-Vest Oltenia a cerut Primăriei orașului Horezu să comunice dacă sediile 

secțiilor de votare nr. 145 și nr. 149 organizate pe raza UAT Horezu îndeplinesc condițiile prevăzute 

de art. 4 alin. (1) lit. c), d), e), f), h) și art. 5 alin (3) din Hotărârea nr. 44/2016, IPJ sesizând faptul că 

cele două secții de votare nu au sursă de încălzire în spațiul unde s-a efectuat paza, spațiul nefiind 

adecvat pazei, și nu există toaletă.  

- Comuna Alunu, Grădinița Bodești și Grădinița Roșia - Prin Adresa nr. 1163/30.10.2018 

Filiala Sud-Vest Oltenia a cerut Primăriei comunei Alunu să comunice dacă sediile secțiilor de votare 

nr. 156 și nr. 158 organizate pe raza UAT Alunu îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. 

c), d), e), f), h) și art. 5 alin (3) din Hotărârea nr. 44/2016, fiind reclamate faptul că cele două secții 

sunt în locații dezafectate, aflate în stare avansată de degradare, iar în cazul secției nr. 158 a mai fost 

sesizat și faptul că nu are energie electrică aceasta fiind racordată doar pe perioada referendumului. 

Prin Adresa nr. 1163/01.11.2018 înregistrată la Filiala Sud-Vest Oltenia cu nr. 1184/01.11.2018, 

Primăria comunei Alunu a comunicat că locațiile secțiilor de votare nr. 156 și nr. 157 sunt dezafectate 

urmând a intra în reabilitare pentru scrutinele din anul 2019, dar sunt racordate la rețelele de energie și 

apă, sunt dotate cu sobe și grupuri sanitare. 

- Comuna Dăești, fosta Școală Băbuești - Prin Adresa nr. 1166/30.10.2018 Filiala Sud-Vest 

Oltenia a cerut Primăriei comunei Dăești să comunice dacă sediul secției de votare nr. 206 organizată 

pe raza UAT Dăești îndeplinește condițiile prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. c), d), e), f), h) și art. 5 alin 

(3) din Hotărârea nr. 44/2016, fiind reclamat faptul că locația are ferestrele degradate și nu are sobă 

funcțională.  

- Comuna Runcu, fosta Școala cu clasele I-IV Surpați - Prin Adresa nr. 1165/30.10.2018 

Filiala Sud-Vest Oltenia a cerut Primăriei comunei Runcu să comunice dacă sediul secției de votare 

nr. 355 organizată pe raza UAT Runcu îndeplinește condițiile prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. c), d), e), 

f), h) și art. 5 alin (3) din Hotărârea nr. 44/2016, fiind reclamat faptul că locația are uși și ferestre 

degradate. Prin Adresa nr. 3186/01.11.2018 înregistrată la Filiala Sud-Vest Oltenia cu nr. 1186/ 

01.11.2018, Primăria comunei Runcu a comunicat că cele sesizate privind locația secției de votare nr. 

355 nu se confirmă, atașând la răspuns și documentar foto. 

- Comuna Mihăești, fosta Școală cu clasele I-IV Bârsești - Prin Adresa nr. 1167/30.10.2018  

Filiala Sud-Vest Oltenia a cerut Primăriei comunei Mihăești să comunice dacă sediul secției de votare 

nr. 294 organizată pe raza UAT Mihăești îndeplinește condițiile prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. c), d), 

e), f), h) și art. 5 alin (3) din Hotărârea nr. 44/2016, fiind reclamat faptul că locația are ferestre degradate 

și nu are sobă funcțională.  

- Comuna Valea Mare, Școala Mărgineni - Prin Adresa nr. 1168/30.10.2018 Filiala Sud-Vest 

Oltenia a cerut Primăriei comunei Valea Mare să comunice dacă sediul secției de votare nr. 419 

organizată pe raza UAT Valea Mare îndeplinește condițiile prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. c), d), e), f), 

h) și art. 5 alin (3) din Hotărârea nr. 44/2016, fiind reclamat faptul că locația nu are surse de încălzire, 

soba fiind fără uși, ferestrele și tavanul fiind degradate. Prin Adresa nr. 1597/31. 10. 2018 înregistrată 

la Filiala Sud-Vest Oltenia cu nr. 1179/ 31.10.2018 Primăria comunei Valea Mare a comunicat că cele 
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sesizate privind locația secției de votare nr. 419 se confirmă parțial, doar pentru spațiul atribuit postului 

de pază, nu și încăperii în care este organizată secția. Urmează ca deficiențele să fie remediate în cel 

mai scurt timp. 

- Comuna Laloșu, Școala Primară Berbești - Prin Adresa nr. 1169/30.10.2018 Filiala Sud-

Vest Oltenia a cerut Primăriei comunei Laloșu să comunice dacă sediul secției de votare nr. 259 

organizată pe raza UAT Laloșu îndeplinește condițiile prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. c), d), e), f), h) 

și art. 5 alin (3) din Hotărârea nr. 44/2016, fiind reclamat faptul că locația are ferestre și uși degradate, 

fără sursă de încălzire și fără spațiu destinat pazei pe timpul nopții. Până la acest moment nu am primit 

răspuns din partea primăriei. 

- Comuna Roșiile, fosta Școală Pertești, prin Adresa nr. 1164/30.10.2018 Filiala Sud-Vest 

Oltenia a cerut Primăriei comunei Roșiile să comunice dacă sediul secției de votare nr. 352 organizată 

pe raza UAT Roșiile îndeplinește condițiile prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. c), d), e), f), h), art. 5 alin 

(3) și art. 6 din Hotărârea nr. 44/2016, fiind reclamat faptul că locația este în stare avansată de 

degradare, fără sursă de încălzire și fără spațiu destinat pazei pe timpul nopții. Prin Adresa nr. 

3968/14.11.2018 înregistrată la Filiala Sud-Vest Oltenia cu nr. 1262/14.11.2018, Primăria comunei 

Roșiile a comunicat că se vor lua toate măsurile în vederea remedierii deficiențelor și asigurării tuturor 

condițiilor în vederea desfășurării proceselor electorale viitoare, în condițiile legii. 

În perioada următoare, personalul Filialei Sud-Vest Oltenia va efectua deplasări la sediile 

secțiilor de votare unde au fost reclamate nereguli în vederea verificării îndeplinirii condițiilor 

prevăzute de Hotărârea nr. 44/2016 și a implementării măsurilor pe care au comunicat că le vor lua 

primăriile, acolo unde situația impune acest lucru.  

În județul Neamț s-a constatat existența unor condiții improprii la secția de votare nr. 147, 

amenajată în incinta Școlii Gimnaziale „Ion Creangă”, corp C din localitatea Humuleștii Noi, strada 

Hangului, nr. 2, oraș Tîrgu Neamț, jud. Neamț. Ca urmare acestui fapt, Filiala Nord-Est a Autorității a 

solicitat primarului să ia măsurile necesare pentru ca sediul secției de votare să îndeplinească condițiile 

de funcționare, precizate expres în art. 4 al Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 44/2016. 

Prin sesizarea înregistrată la Filiala București-Ilfov cu nr. 2360/07.10.2018, domnul Robert 

Anghel a semnalat că sediul Secției de votare nr. 232 din comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov a 

fost mutat fără avizul conform al Autorității Electorale Permanente și fără informarea alegătorilor. 

Filiala București-Ilfov a efectuat un control în data de 16.10.2018 vizând aspectele sesizate, constatând 

următoarele: 

 pentru Referendumul național privind revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, sediul 

Secției de votare nr. 232 a fost schimbat fără avizul conform al Autorității Electorale Permanente, 

încălcându-se astfel dispozițiile art. 20 alin. (3) și ale art. 21 din Legea nr. 208/2015, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 delimitarea, numerotarea secțiilor de votare și sediile acestora nu au fost aduse la cunoștința 

publică conform dispozițiilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 3/2000, astfel cum a fost modificată 

prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2018 (în sensul că pe publicațiile afișate pe raza 

comunei figura adresa vechiului sediu al Secției de votare nr. 232). 

Primarul a fost sancționat cu amendă de 4.500 lei, conform dispozițiilor art. 99 alin. (1) din Legea 

nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare. În data de 18.10.2018, acesta ne-a transmis 

dovada achitării amenzii. 
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Prin adresa înregistrată la Biroul Județean Ialomița cu nr. 397/25.09.2018, Inspectoratul Județean 

de Jandarmi Ialomița a semnalat faptul că sediile a două secții de votare din județ (secția de votare nr. 

114 din comuna Borănești și secția de votare nr. 87 din orașul Țăndărei) se află într-o stare avansată 

de degradare, neputând fi asigurate măsurile de pază și protecție necesare în condiții optime. Personalul 

Biroului Județean Ialomița a contactat autoritățile locale din cele două unități administrativ-teritoriale, 

iar acestea au confirmat că în imobilele respective se desfășurau lucrări de renovare ce urmau să se 

finalizeze în timp util pentru desfășurarea referendumului. În ambele situații deficiențele au fost 

remediate până la data desfășurării referendumului. 

 

c. Deficiențe privind materialele de logistică electorală 

Nu au fost raportate incidente privind logistica electorală: cabine de vot, urne, buletine de vot, 

ștampile confecționate și utilizate. Totuşi, precizăm faptul că logistica electorală utilizată este 

învechită, utilizându-se resursele de la procesele electorale anterioare, impunându-se, ca prioritate 

viitoare, demararea unui program de modernizare a logisticii  electorale.  

 

d. Nereguli în activitatea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare 

Autoritatea Electorală Permanentă a solicitat inspectoratelor de poliție/jandarmi comunicarea 

situațiilor în care au fost aplicate sancțiuni contravenționale preşedinţilor birourilor electorale ale 

secţiilor de votare, în vederea excluderii acestora din Corpul experţilor electorali din ţară. Până în 

prezent au fost comunicate răspunsuri de la 40 de inspectorate de poliție județene, respectiv 39 de 

inspectorate județene de jandarmi, din care rezultă faptul că nu au fost aplicate sancțiuni 

contravenționale. Au fost semnale următoarele aspecte:  

- Filiala Nord-Est a Autorității Electorale Permanente a comunicat, prin adresa nr. 

14073/21.11.2018, Hotărârea nr. 16/07.10.2018 a Biroului Electoral al Circumscripției nr. 4 Județul 

Bacău prin care s-a dispus aplicarea sancțiunii avertismentului Biroului Electoral al Secției de Votare 

nr. 72. Se observă faptul că sancţiunea a fost aplicată biroului electoral şi nu preşedintelui şi/sau 

membrilor acestuia; 

- Biroul Județean Dolj al Autorității Electorale Permanente a comunicat prin adresa nr. 

15779/12.11.2018, Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției încheiat în data de 

07.10.2018, prin care doamna Hotărâci M. Cristina Mihaela, președinte al secției de votare nr. 443 din 

județul Dolj, a fost sancționată cu avertisment;  

- Filiala Sud-Muntenia a transmis copii ale proceselor-verbale privind rezultatele 

referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, considerate a fi 

întocmite cu erori, de către președinții mai multor secții de votare de pe raza județului Dâmbovița, 

precum și o situație a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare care nu au predat Biroului 

Electoral de Circumscripție Județean nr. 16 Dâmbovița toate materialele folosite în procesul electoral 

din 6 și 7 octombrie 2018.  
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11. COSTUL REFERENDUMULUI 
 

11.1. Date generale privind bugetul și structura cheltuielilor  

Conform Anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 744/2018, bugetul și structura cheltuielilor 

necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea referendumului național pentru revizuirea 

Constituției au fost următoarele:                 

                                                                                                                                               mii lei                                                              

 
  

 Principalele operațiuni electorale ce necesită alocarea unor fonduri corespunzătoare, 

precum și sursa din care sunt alocate sumele respective, sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

 

Nr. 

crt. 

Cheltuieli necesare pentru : Cheltuieli 

suportate din: 

1.  menţinerea şi asigurarea ordinii şi liniştii publice în localităţile ţării, pe întreaga perioadă 

de organizare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei; 

 

 

 

 

 

Bugetul 

Ministerului 

Afacerilor Interne 

2.  menţinerea şi asigurarea ordinii publice în zona secţiilor de votare şi securitatea dosarelor 

întocmite de birourile electorale din ţară, pe timpul transportului acestora la birourile 

electorale, respectiv la Biroul Electoral Central, precum şi securitatea pe timpul tipăririi, 

transportului şi depozitării buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare votării; 

3.  paza sediilor Biroului Electoral Central, ale birourilor electorale de circumscripţie, ale 

oficiilor electorale şi ale birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară; 

4.  plata hârtiei efectiv consumate pentru tipărirea buletinelor de vot; 

5.  plata imprimării buletinelor de vot; 

6.  confecționarea ștampilelor cu mențiunea “VOTAT”; 

7.  achiziționarea timbrelor autocolante; 
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8.  instruirea prefecţilor şi a subprefecţilor cu privire la organizarea şi desfăşurarea 

referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei; 

9.  acordarea sprijinului de specialitate prefecţilor şi primarilor, în vederea realizării la termen 

şi în condiţii corespunzătoare a sarcinilor ce le revin; 

10.  asigurarea mijloacelor de transport necesare bunei desfăşurări a activităţii Biroului 

Electoral Central; 

11.  asigurarea sediilor şi dotării tehnico-materială ale birourilor electorale de circumscripţie63, 

ale biroului electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti, ale oficiilor electorale de 

sector ale municipiului Bucureşti şi ale birourilor electorale ale secţiilor de votare; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituţiile 

prefectului64  

 

12.  asigură suportul logistic în vederea instruirea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor 

de votare din ţară.  

13.  dotarea şi funcţionarea birourilor şi oficiilor electorale, pentru confecţionarea ştampilelor 

birourilor electorale de circumscripţie şi ale oficiilor electorale ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti, precum şi a ştampilelor de control ale birourilor electorale ale 

secţiilor de votare din ţară, ambalarea, transportul şi distribuirea materialelor, 

documentelor şi a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea referendumului 

național; 

14.  asigură plata indemnizaţiilor membrilor birourilor electorale de circumscripţie, ai oficiilor 

electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi ai birourilor electorale ale secţiilor de 

votare din ţară şi ale personalului tehnic auxiliar al acestora; 

15.  asigurarea condițiilor materiale necesare funcționării grupurilor tehnice de lucru de pe 

lângă comisiile tehnice județene; 

16.  Asigură plata indemnizaţiei pentru cheltuieli de protocol în valoare de 10 lei de persoană 

în zilele de 6 şi 7 octombrie 2018 pentru membrii birourilor electorale de circumscripţie, 

ai oficiilor electorale şi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, personalul tehnic 

auxiliar al acestora, statisticienii şi personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne 

care duce la îndeplinire măsuri de menţinere şi asigurare a ordinii şi liniştii publice sau 

care este în misiune de pază la birourile electorale de circumscripţie, oficiile electorale şi 

la birourile electorale ale secţiilor de votare. 

17.  plata publicaţiilor destinate birourilor şi oficiilor electorale.  

 

 

 

 

 

 

Bugetul 

Autorității 

Electorale 

Permanente 

18.  instruirea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară 

19.  asigurarea sediului, dotarea tehnică şi materială a Biroului Electoral Central. 

20.  informarea cetăţenilor români cu drept de vot cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate 

privind modalitatea de exercitare a dreptului de vot65; 

21.  informarea şi/sau instruirea membrilor birourilor electorale şi a celorlalţi participanţi la 

referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei. 

22.  suportă cheltuielile cu asigurarea de către MAI de gustări, apă, răcoritoare şi cafea pentru 

Biroul Electoral Central, în limita sumei de 10 lei pentru fiecare zi de activitate, pentru 

fiecare membru şi persoană care face parte din aparatul tehnic auxiliar al acestuia. 

23.  Asigurarea derulării activităţilor Serviciului de Telecomunicaţii Speciale efectuate pentru 

buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 

zilele de 6 şi 7 octombrie 2018. 

 

 

 

Bugetul 

Serviciului de 

24.  asigurarea serviciilor de comunicaţii, de voce şi de transmitere a mesajelor text, necesare 

birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară, precum şi serviciile de telefonie 

specială şi de comunicaţii de voce şi date, necesare Biroului Electoral Central, birourilor 

                                                        
63  Prefecţii, împreună cu preşedinţii consiliilor judeţene, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti la 

birourile electorale de circumscripţie, prefecţii împreună cu primarii pentru oficiile electorale, respectiv pentru 

birourile electorale ale secţiilor de votare. 
64 Bugetul Ministerului Afacerilor Interne, transferat în bugetul Instituțiilor prefectului 
65 Împreună cu Ministerul Afacerilor Externe 
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electorale de circumscripţie, biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi 

oficiilor electorale. 

Telecomunicații 

Speciale 

25.  tipărirea proceselor-verbale pentru consemnarea şi centralizarea rezultatelor votării; Bugetul 

Institutului 

Național de 

Statistică 

26.  confecţionarea ştampilei Biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi a 

ştampilelor de control ale birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bugetul 

Ministerului 

Afacerilor Externe 

27.  plata indemnizaţiilor membrilor Biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate 

şi a indemnizaţiilor membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate; 

a cheltuielilor de protocol, precum şi a cheltuielilor de transport, cazare şi indemnizaţia de 

delegare; 

28.  serviciile de comunicaţii de voce şi date necesare birourilor electorale ale secţiilor de 

votare din străinătate; 

29.  paza secţiilor de votare din străinătate se asigură cu luarea în considerare a condiţiilor 

specifice de organizare a procesului de votare din străinătate;  

30.  ambalarea, transportul şi distribuirea materialelor, documentelor şi a tipizatelor prevăzute 

de lege în străinătate, precum şi pentru serviciile de comunicaţii din străinătate  

31.  sediul, dotarea tehnico-materială şi funcţionarea Biroului electoral pentru secţiile de votare 

din afara ţării. 

32.  deplasarea în vederea participării la procesul electoral ale preşedinţilor birourilor 

electorale ale secţiilor de votare din străinătate şi ale membrilor birourilor electorale pentru 

secţiile de votare din străinătate desemnaţi din rândul experţilor electorali propuşi de către 

Ministerul Afacerilor Externe se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 

Afacerilor Externe, în limitele prevăzute de Hotărârea Guvernului   nr. 518/1995 privind 

unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea 

unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare; 

33.  plata indemnizaţiei pentru cheltuieli de protocol în valoare de 10 lei de persoană în zilele 

de 6 şi 7 octombrie 2018 pentru membrii biroului electoral pentru secţiile de votare din 

afara ţării, ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, personalul tehnic 

auxiliar al acestora, statisticienii şi personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne 

care este în misiune de pază la Biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate; 

34.  Instruirea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate 

 

 În temeiul art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 744/2018 66 , Autoritatea Electorală 

Permanentă, a monitorizat modul de asigurare a fondurilor necesare organizării și defășurării 

referendumului național din 6 și 7 octombrie 2018 și asigurarea transparenței cheltuielilor realizate.  

 Conform datelor comunicate de către instituțiile participante la referendumului naţional pentru 

revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018, Situația centralizată a fondurilor alocate, utilizate și 

neutilizate de către instituțiile implicate în organizarea și desfășurarea referendumului naţional pentru 

revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018 se prezintă astfel:

                                                        
66 “Art. 17 - În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatului 

referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei, autorităţile administraţiei publice implicate în organizarea şi 

desfăşurarea procesului electoral, comunică Autorităţii Electorale Permanente situaţia sumelor alocate şi a 

cheltuielilor efectuate, separat pe cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri şi servicii şi cheltuieli cu activele 

nefinanciare.” 
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Situația centralizată a fondurilor alocate, utilizate și neutilizate de către instituțiile implicate în organizarea și desfășurarea 

referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018 

-MII LEI- 

Instituția Capito

l 
FONDURI APROBATE TOTAL FONDURI UTILIZATE TOTAL Sume disponibilizate la fondul de 

rezervă 
TOTAL 

Personal Bunuri și 

servicii 

Active 

nefinanciare 

Personal Bunuri și 

servicii 

Active 

nefinanci

are 

Personal Bunuri și 

servicii 

Active 

nefinanci

are 

1.MINISTERUL 

AFACERILOR 

INTERNE 

 70.633 63.893 0 134.526 51.056 44.245 0 95.301 19.577 19.648 0 39.225 

              

 1.INSTITUȚIA 
PREFECTULUI 

51.01 60.633 12.438 0 73.071 50.870 7.923 0 58.793 9.763 4.515 0 14.278 

              

TOTAL CAP. 51.01  60.633 12.438 0 73.071 50.870 7.923 0 58.793 9.763 4.515 0 14.278 

              

2. ORDINE 
PUBLICĂ 

61.01 10.000 51.455 0 61.455 186 36322 0 36.508 9.814 15.133 0 24.947 

              

TOTAL CAP. 61.01  10.000 51.455 0 61.455 186 36322 0 36.508 9.814 15.133 0 24.947 

              

2.SECRETARIATUL 

GENERAL AL  

  GUVERNULUI 

51.01 15 1.725 0 1.740 0 1.328 0 1.328 15 397 0 412 

 1.INSTITUTUL 
NAȚIONAL DE 

STATISTICĂ 

51.01 15 1.725 0 1.740 0 1.328 0 1.328 15 397 0 412 

 a.Aparat propriu 51.01 5 99 0 104 0 64 0 64 5 35 0 40 

 b. Direcțiile teritoriale 
de statistică 

51.01 10 1.626 0 1.636 0 1.264 0 1.264 10 362 0 372 

              

3.AUTORITATEA 

ELECTORALĂ 
  PERMANENTĂ 

51.01 449 3.776 27 4.252 400 472 27 899 49 3.304 0 3.353 

 1.Aparat propriu 51.01 0 3.583 0 3.583 0 319 0 319 0 3.264 0 3.264 

 2.Birou Electoral 

Central 

51.01 449 193 27 669 400 153 27 580 49 40 0 89 

              

4.MINISTERUL 

AFACERILOR 

EXTERNE 

51.01 6.600 9.000 500 16.100 2.100 2.662 430 5.192 4.500 6.338 70 10.908 
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5.SERVICIUL DE 

TELECOMUNICAȚII 

SPECIALE 

61.01 1.871 1.723 3.500 7.094 1.871 1.723 3.500 7.094 - - - - 

              

TOTAL LEI:  79.568 80.117 4.027 163.712 55.427 50.430 3.957 109.814 24.141 29.687 70 53.898 

TOTAL EURO67:  17.043.590 17.161.186 862.590 35.067.366 11.872.550 10.802.185 847.595 23.522.330 5.171.040 6.359.001 14.995 11.545.036 

 

Situația fondurilor alocate, cheltuielile efectuate și fondurile neutilizate pe categorii de cheltuieli, calculate în lei și euro se prezintă 

astfel: 

Fonduri alocate – cheltuieli efectuate – Sume disponibilizate la fondul de rezervă 
 Cheltuieli 

 Personal Bunuri şi servicii Active nefinanciare Total 

 LEI EURO68 LEI EURO LEI EURO LEI EURO 

ALOCAT 79.568.000 17.043.590 80.117.000 17.161.186 4.027.000 862.590 163.712.000 35.067.366 

UTILIZAT 55.427.000 11.872.550 50.430.000 10.802.185 3.957.000 847.595 109.814.000 23.522.330 

Sume disponibilizate la 

fondul de rezervă 

24.141.000 5.171.040 29.687.000 6.359.001 70.000 14.995 53.898.000 11.545.036 

 

Costul per alegător înregistrat în listele electorale (în lei și euro) și costul per alegător prezent la vot (în lei și euro) la referendumul 

naţional pentru revizuirea Constituţiei din data de 6 şi 7 octombrie 2018 este prezentat în tabelul următor: 

 

 

                                                        
67 Curs valutar BNR din ziua de 05 octombrie 2018 1 Euro  = 4,6685 lei 
68 Curs valutar BNR din ziua de 05 octombrie 2018 1 Euro  = 4,6685 lei 
69 Numărul de persoane înscrise în listele electorale din Procesul –verbal privind rezultatul referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 

2018 

Total 

fonduri 

alocate 

Lei 

Total 

cheltuieli 

Lei 

Total 

cheltuieli 

Euro 

Nr. 

persoane 

înscrise în 

listele 

electorale69 

Nr. persoane 

care au 

participat la 

vot 

Cost/ alegător 

înregistrat în 

listele electorale 

Cost/ 

alegător 

prezent la 

vot 

Curs Valutar 

BNR. 

LEI EUR LEI EUR EUR DATA 

163.712.000 109.814.000 23.522.330 18.279.011 3.857.308 6,01 1,29 28,47 6,10 4,6685 05 octombrie 2018 
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Cheltuieli pentru asigurarea hârtiei și imprimarea buletinelor de vot 

Potrivit art. VIII alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 86/2018, Ministerul Afacerilor Interne a 

achiziţionat întreaga cantitate de hârtie necesară pentru tipărirea buletinelor de vot utilizate la 

referendumul naţional din 6 şi 7 octombrie 2018, de la Administrația Națională a Rezervelor de Stat și 

Probleme Speciale. A fost achiziționată cantitatea de 73.941 kg hârtie de ziar offset tip bobină de 84 

cm/48,8 gr./mp. Preţul de achiziţie al hârtiei a fost cel de înregistrare în contabilitatea Administrației 

Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, care variază în funcţie de specificaţiile tehnice 

ale produsului aflat pe stoc. 

 

Situaţia cantitativ-valorică a hârtiei offset pentru imprimarea buletinelor de vot este prezentată 

în tabelul următor: 

 
Caracteristici 

Tehnice 

UM Hârtie Achiziţionată Hârtie consumată Hârtie Neutilizată 

C
an

ti
ta

te
 

P
re

ţ 
u

n
it

ar
 (

fă
ră

 T
V

A
) 

V
al

o
ar

e 
fă

ră
 T

V
A

 

V
al

o
ar

e 
 c

u
 T

V
A

 

C
an

ti
ta

te
 

P
re

ţ 
u

n
it

ar
 (

fă
ră

 T
V

A
) 

V
al
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ar

e 
fă
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A

 

V
al
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ar
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 c

u
 T

V
A

 

C
an

ti
ta

te
 

P
re

ţ 
u

n
it

ar
 (

fă
ră

 T
V

A
) 

V
al

o
ar

e 
  

  
cu

 T
V

A
 

Hârtie de 

ziar offset 

bobină 84 

cm/48,8 

gr./mp 

Kg 72.278, 

00 

2,24 161.902,72 192.664,24 72.278, 

00 

2,24 161.902,72 192.664,24  

0,00 

 

0,00 

 

0 

Hârtie de 

ziar offset 

bobină 84 

cm/48,8 

gr./mp 

Kg 422,00 2,49 1.050,78 1.250,43 422 2,49 1.050,78 1.250,43  

0,00 

 

0,00 

 

0 

Hârtie de 

ziar offset 

bobină 84 

cm/48,8 

gr./mp 

Kg 1.241.00 2,39 2.965,99 3.529,53 1.241 2,39 2.965,99 3.529,53  

0,00 

 

0,00 

 

0 

TOTAL LEI  73.941, 

00 

 165.919,49 197.444,20 73.941 

,00 

 165.919,49 197.444,20   0 

TOTAL 

EURO70 

    42.292,86    42.292,86   0 
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Conform art. VIII alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 86/2018, Regia Autonomă “Monitorul 

Oficial” a asigurat imprimarea buletinelor de vot. 

Potrivit datelor comunicate de Ministerul Afacerilor Interne, a fost utilizată o cantitate de 73.941 

kg hârtie de ziar offset bobină, din care au fost confecţionate un număr de 21.099.107 de buletine de 

vot, în valoare de 1.703.071,39 lei. 

 

Situaţia imprimării buletinelor de vot, pe fiecare judeţ, este prezentată în tabelul următor: 

Nr.  

Crt. 

INSTITUŢIA 

PREFECTULUI 

NUMĂRUL 

ALEGĂTORI

LOR 

BULETINE VOT REFERENDUM 

CANTITAT

E BUC. 

PREŢ  

UNITAR 

VALOARE 

fără TVA 

VALOARE 

cu TVA 

1 ALBA 313.229 344.552 0,08072 23.370,96 27.811,44 

2 ARAD 389.829 428.812 0,08072 29.086,32 34.612,72 

3 ARGEŞ  532.753 586.028 0,08072 39.750,28 47.302,83 

4 BACĂU 605.374 665.912 0,08072 45.168,81 53.750,89 

5 BIHOR 503.106 553.417 0,08072 37.538,28 44.670,55 

6 BISTRIŢA-

NĂSĂUD 

262.510 288.761 0,08072 19.586,66 23.308,12 

7 BOTOŞANI 363.779 400.157 0,08072 27.142,65 32.299,75 

8 BRAŞOV 517.890 569.679 0,08072 38.641,33 45.983,18 

9 BRĂILA 292.651 321.916 0,08072 21.835,56 25.984,32 

10 BUZĂU 387.793 426.572 0,08072 28.934,38 34.431,91 

11 CARAŞ 

SEVERIN 

268.891 295.780 0,08072 20.062,76 23.874,68 

12 CĂLĂRAŞI 252.301 277.531 0,08072 18.824,93 22.401,66 

13 CLUJ 607.052 667.757 0,08072 45.293,96 53.899,81 

14 CONSTANŢA 627.089 689.798 0,08072 46.789,00 55.678,91 

15 COVASNA 182.809 201.090 0,08072 13.639,93 16.231,52 

16 DÂMBOVIŢA 429.001 471.901 0,08072 32.009,04 38.090,76 

17 DOLJ 574.165 631.582 0,08072 42.840,21 50.979,85 

18 GALAŢI 522.099 574.309 0,08072 38.955,38 46.356,90 

19 GIURGIU 224.814 247.295 0,08072 16.774,02 19.961,08 

20 GORJ 300.911 331.002 0,08072 22.451,87 26.717,72 

21 HARGHITA 269.083 295.991 0,08072 20.077,07 23.891,71 

22 HUNEDOARA 388.991 427.890 0,08072 29.023,78 34.538,30 

23 IALOMIŢA 232.427 255.670 0,08072 17.342,10 20.637,09 

24 IAŞI 765.344 841.878 0,08072 57.104,58 67.954,46 

25 ILFOV 346.184 380.802 0,08072 25.829,80 30.737,46 

26 MARAMUREŞ 427.207 469.928 0,08072 31.875,22 37.931,51 

27 MEHEDINŢI 234.112 257.523 0,08072 17.467,79 20.786,66 

28 MUREŞ 480.067 528.074 0,08072 35.819,26 42.624,92 
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Conform Procesului-verbal al Biroului Electoral Central privind rezultatele finale ale 

referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018, numărul buletinelor 

de vot primite de birourile electorale ale secțiilor de votare a fost de 21.059.508, din care 17.202.231 

au fost buletine de vot neîntrebuințate. 

 

Procentul de utilizare a buletinelor de vot pentru fiecare județ, potrivit Procesului-verbal al 

Biroului Electoral Central, este prezentat în tabelul următor: 

 

Nr. 

Crt. 

Circumscripția 

Electorală 

Total alegători 

înscriși în 

listele 

electorale 

Total 

alegători 

prezenți la 

urne 

Buletine de 

vot primite 

buc 

Buletine de vot 

neîntrebuințate și 

anulate 

Procent de 

utilizare a 

buletinelor de 

vot 

(%) 

1 ALBA 313.041 70.733 344.242 273.509 20,55 

2 ARAD 389.806 83.143 428.170 345.034 19,42 

3 ARGEŞ 532.334 99.577 585.901 486.324 17,00 

4 BACĂU 605.015 129.136 665.092 535.956 19,42 

5 BIHOR 503.123 145.488 552.979 407.491 26,31 

6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 262.375 70.765 288.372 217.607 24,54 

7 BOTOŞANI 364.416 97.812 400.023 302.211 24,45 

8 BRAŞOV 518.066 91.052 569.165 478.107 16,00 

9 BRĂILA 292.072 58.627 321.847 263.220 18,22 

10 BUZĂU 387.299 89.383 426.198 336.815 20,97 

11 CARAŞ-SEVERIN 268.662 64.862 295.360 230.500 21,96 

12 CĂLĂRAŞI 251.915 55.227 277.745 222.518 19,88 

13 CLUJ 608.121 113.157 667.069 553.912 16,96 

14 CONSTANŢA 627.085 90.770 690.385 599.612 13,15 

15 COVASNA 182.718 15.546 200.839 185.293 7,74 

16 DÂMBOVIŢA 428.920 124.312 471.443 347.131 26,37 

17 DOLJ 573.897 142.166 630.036 487.860 22,56 

18 GALAŢI 522.577 91.903 573.724 481.868 16,02 

19 GIURGIU 224.656 57.140 247.206 190.066 23,11 

29 NEAMŢ 468.539 515.393 0,08072 34.959,11 41.601,34 

30 OLT 369.784 406.762 0,08072 27.590,67 32.832,89 

31 PRAHOVA 662.712 728.983 0,08072 49.446,92 58.841,83 

32 SATU MARE 315.347 346.882 0,08072 23.529,01 27.999,52 

33 SĂLAJ 197.947 217.742 0,08072 14.769,44 17.575,63 

34 SIBIU 379.460 417.406 0,08072 28.312,65 33.692,05 

35 SUCEAVA  600.338 660.372 0,08072 44.793,03 53.303,71 

36 TELEORMAN 316.061 347.667 0,08072 23.582,25 28.062,88 

37 TIMIŞ 623.553 685.908 0,08072 46.525,14 55.364,92 

38 TULCEA 196.904 216.594 0,08072 14.691,57 17.482,97 

39 VASLUI 407.851 448.636 0,08072 30.430,98 36.212,87 

40 VÂLCEA 331.548 364.703 0,08072 24.737,80 29.437,99 

41 VRANCEA 314.459 345.905 0,08072 23.462,74 27.920,66 

42 BUCUREŞTI 1.785.951 1.964.547 0,08072 133.255,22 158.573,72 

  MAE 0 1.000.000 0,08072 67.830,00 80.717,70 
 

TOTAL : 18.271.915 21.099.107   1.703.071,39 
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20 GORJ 300.522 59.863 330.748 270.885 18,10 

21 HARGHITA 268.947 29.922 295.616 265.694 10,12 

22 HUNEDOARA 388.390 86.139 427.557 341.413 20,15 

23 IALOMIŢA 232.207 44.935 254.880 209.945 17,63 

24 IAŞI 767.490 160.033 840.705 680.671 19,04 

25 ILFOV 349.115 66.553 380.339 313.786 17,50 

26 MARAMUREŞ 427.072 75.925 466.126 390.201 16,29 

27 MEHEDINŢI 233.934 61.585 257.112 195.527 23,95 

28 MUREŞ 479.921 75.406 527.988 452.582 14,28 

29 NEAMŢ 468.456 124.727 515.494 390.767 24,20 

30 OLT 369.344 100.296 406.834 306.538 24,65 

31 PRAHOVA 662.016 121.850 728.018 606.168 16,74 

32 SATU MARE 315.195 46.912 346.445 299.533 13,54 

33 SĂLAJ 197.808 43.687 217.136 173.449 20,12 

34 SIBIU 379.734 56.817 416.855 360.038 13,63 

35 SUCEAVA 601.410 184.470 659.789 475.319 27,96 

36 TELEORMAN 315.338 71.478 347.497 276.020 20,57 

37 TIMIŞ 624.243 114.643 684.894 570.251 16,74 

38 TULCEA 196.532 27.711 216.666 188.955 12,79 

39 VASLUI 409.378 77.345 448.390 371.045 17,25 

40 VÂLCEA 331.269 58.308 364.294 305.986 16,01 

41 VRANCEA 314.207 69.963 345.858 275.895 20,23 

42 MUNICIPIUL 

BUCUREŞTI 

1.790.385 281.801 1.945.169 1.663.368 14,49 

43 STRĂINĂTATE 0 126.140 999.302 873.161 12,62 

  18.279.011 3.857.308 21.059.508 17.202.231  

 

 

Cheltuieli prntru asigurarea ștampilelor necesare votării 

Modelul ştampilelor utilizate la referendum naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 

octombrie 2018, a fost aprobat prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 440/2018. 

Au fost confecţionate de către Ministerul Afacerilor Interne un număr de 95.570 bucăţi ştampile 

cu menţiunea „VOTAT” la un preţ de 5,948 lei/buc, în valoare totală de 568.414,04 lei. 

Această cantitate de ştampile cu menţiunea „VOTAT” achiziţionată, a fost repartizată de către 

Ministerul Afacerilor Interne instituţiilor prefectului şi Ministerului Afacerilor Externe în funcţie de 

numărul secţiilor existente în judeţe, în municipiul Bucureşti, respectiv în străinătate. 

 

Modul de repartizare de către Ministerul Afacerilor Interne, a ştampilelor cu menţiunea 

„VOTAT” pentru fiecare circumscripţie electorală, este prezentat în tabelul următor: 

 

Nr. crt. Circumscripţie electorală 

 

Cantitate ştampile 

menţiune 

„VOTAT” 

Preţ/ 

ştampilă 

lei/buc. 

Valoare 

lei 

1 ALBA 2.195,00 5,948 13.055,03 

2 ARAD 2.185,00 5,948 12.995,55 

3 ARGEȘ 2.600,00 5,948 15.463,81 

4 BACĂU 3.175,00 5,948 18.883,69 

5 BIHOR 3.250,00 5,948 19.329,77 

6 BISTRIȚA 1.565,00 5,948 9.308,03 

7 BOTOȘANI 2.125,00 5,948 12.638,69 

8 BRAȘOV 2.235,00 5,948 13.292,93 

9 BRĂILA 1.400,00 5,948 8.326,67 
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10 BUZĂU 2.135,00 5,948 12.698,17 

11 CARAȘ-SEVERIN 1.825,00 5,948 10.854,41 

12 CĂLĂRAȘI 1.175,00 5,948 6.988,45 

13 CLUJ 3.280,00 5,948 19.508,19 

14 CONSTANȚA 2.780,00 5,948 16.534,38 

15 COVASNA 1.070,00 5,948 6.363,95 

16 DÂMBOVIȚA 2.160,00 5,948 12.846,86 

17 DOLJ 2.650,00 5,948 15.761,19 

18 GALAȚI 2.180,00 5,948 12.965,81 

19 GIURGIU 1.225,00 5,948 7.285,83 

20 GORJ 1.660,00 5,948 9.873,05 

21 HARGHITA 1.450,00 5,948 8.624,05 

22 HUNEDOARA 2.620,00 5,948 15.582,76 

23 IALOMIȚA 1.100,00 5,948 6.542,38 

24 IASI 3.675,00 5,948 21.857,50 

25 ILFOV 1.255,00 5,948 7.464,26 

26 MARAMUREȘ 2.175,00 5,948 12.936,07 

27 MEHEDINȚI 1.435,00 5,948 8.534,83 

28 MUREȘ 2.840,00 5,948 16.891,24 

29 NEAMȚ 2.430,00 5,948 14.452,72 

30 OLT 1.895,00 5,948 11.270,74 

31 PRAHOVA 3.115,00 5,948 18.526,84 

32 SATU MARE 1.670,00 5,948 9.932,53 

33 SĂLAJ 1.560,00 5,948 9.278,29 

34 SIBIU 1.865,00 5,948 11.092,31 

35 SUCEAVA 2.785,00 5,948 16.564,12 

36 TELEORMAN 1.670,00 5,948 9.932,53 

37 TIMIȘ 2.980,00 5,948 17.723,91 

38 TULCEA 1.020,00 5,948 6.066,57 

39 VASLUI 2.630,00 5,948 15.642,24 

40 VÂLCEA 2.150,00 5,948 12.787,38 

41 VRANCEA 1.790,00 5,948 10.646,24 

42 MUNICIPIUL 

BUCUREȘTI 

6.320,00 5,948 37.588,96 

43 MAE 2.270,00 5,948 13.501,10 

 TOTAL: 95.570  568.414,04 

 TOTAL EURO71   121.755,18 

 

De asemenea, au fost confecţionate de către Ministerul Afacerilor Interne un număr de 18.717 

bucăţi de ştampile cu menţiunea „CONTROL” în valoare totală de 412.012,21 lei, dintre care: 

 43 bucăţi ştampile cu menţiunea „CONTROL” pentru birourile electorale de circumscripţie 

judeţeană şi biroul electoral de circumscripţie al municipiului Bucureşti, în valoare de 3.348,46 

lei; 

 18.674 bucăţi ştampile cu menţiunea „CONTROL” pentru birourile electorale ale secţiilor de 

votare, în valoare de 408.663,75 lei. 
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Modul de repartizare de către Ministerul Afacerilor Interne, a ştampilelor cu menţiunea „CONTROL” pentru fiecare circumscripţie 

electorală, este prezentat în tabelul următor: 

 

Nr. 

crt. 

 

Circumscripţie electorală 

 

BIROUL ELECTORAL JUDEŢEAN/ 

BIROUL ELECTORAL MUNICIPAL 

SECŢII DE VOTARE  

 

TOTAL 

VALOARE 

Cantitate ştampile menţiune 

„CONTROL” 

Preţ/ 

ştampilă 

lei/buc. 

 

Valoare 

lei 

Cantitate ştampile 

menţiune „CONTROL” 

Preţ/ 

ştampilă 

lei/buc. 

 

Valoare 

lei 

1 ALBA 1 0,00 0,00 439 20,40 8.954,11 8.954,11 

2 ARAD 1 169,93 169,93 437 21,24 9.282,54 9.452,47 

3 ARGEȘ 1 44,03 44,03 520 11,33 5.890,98 5.935,01 

4 BACĂU 1 124,95 124,95 635 41,07 26.077,48 26.202,43 

5 BIHOR 1 118,95 118,95 650 10,13 6.582,49 6.701,44 

6 BISTRIȚA 1 47,60 47,60 313 14,28 4.469,64 4.517,24 

7 BOTOȘANI 1 28,32 28,32 425 28,32 12.036,85 12.065,17 

8 BRAȘOV 1 14,28 14,28 449 12,97 5.823,98 5.838,26 

9 BRĂILA 1 119,00 119,00 280 12,50 3.498,60 3.617,60 

10 BUZĂU 1 72,40 72,40 426 35,40 15.081,47 15.153,86 

11 CARAȘ-SEVERIN 1 29,75 29,75 365 17,71 6.463,13 6.492,88 

12 CĂLĂRAȘI 1 19,04 19,04 235 19,03 4.471,60 4.490,64 

13 CLUJ 1 70,81 70,81 656 13,88 9.102,26 9.173,07 

14 CONSTANȚA 1 22,00 22,00 556 22,00 12.233,72 12.255,73 

15 COVASNA 1 12,60 12,60 214 19,68 4.212,08 4.224,68 

16 DÂMBOVIȚA 1 104,72 104,72 432 22,61 9.767,52 9.872,24 

17 DOLJ 1 119,00 119,00 530 29,60 15.685,51 15.804,51 

18 GALAȚI 1 139,23 139,23 436 37,53 16.364,21 16.503,44 

19 GIURGIU 1 95,08 95,08 245 16,54 4.052,55 4.147,63 

20 GORJ 1 89,24 89,24 332 10,13 3.362,13 3.451,37 

21 HARGHITA 1 44,03 44,03 290 15,43 4.475,95 4.519,98 

22 HUNEDOARA 1 105,32 105,32 524 31,73 16.624,11 16.729,42 

23 IALOMIȚA 1 77,35 77,35 220 23,37 5.141,75 5.219,10 

24 IAȘI 1 11,78 11,78 736 11,78 8.670,82 8.682,60 

25 ILFOV 1 190,39 190,39 251 84,97 21.326,47 21.516,85 

26 MARAMUREȘ 1 72,26 72,26 435 26,62 11.579,83 11.652,09 

27 MEHEDINȚI 1 101,15 101,15 287 13,69 3.927,60 4.028,75 

28 MUREȘ 1 101,15 101,15 568 16,29 9.253,34 9.354,49 
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29 NEAMȚ 2 30,94 30,94 486 30,94 15.036,84 15.067,78 

30 OLT 1 124,95 124,95 379 13,88 5.258,78 5.383,73 

31 PRAHOVA 1 95,20 95,20 623 13,09 8.155,07 8.250,27 

32 SATU MARE 1 0,00 0,00 334 26,88 8.978,62 8.978,62 

33 SĂLAJ 1 79,14 79,14 312 19,03 5.936,77 6.015,90 

34 SIBIU 1 136,85 136,85 373 23,80 8.877,40 9.014,25 

35 SUCEAVA 1 95,16 95,16 558 12,17 6.792,92 6.888,09 

36 TELEORMAN 1 35,70 35,70 334 35,70 11.923,80 11.959,50 

37 TIMIȘ 1 154,70 154,70 597 28,18 16.822,98 16.977,68 

38 TULCEA 1 107,10 107,10 204 6,38 1.301,19 1.408,29 

39 VASLUI 1 15,47 15,47 536 15,47 8.291,92 8.307,39 

40 VÂLCEA 1 107,10 107,10 430 11,90 6.307,00 6.414,10 

41 VRANCEA 1 77,35 77,35 358 33,32 11.928,56 12.005,91 

42 MUNICIPIUL 

BUCUREȘTI 

1 144,44 144,44 1264 22,66 28.639,21 28.783,65 

 TOTAL:   3.348,46   408.663,75 412.012,21 

 TOTAL EURO72   717,25   87.536,41 88.253,66 
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Cheltuieli pentru asigurarea timbrelor autocolante 

Prin Hotărârea nr. 441/2018, Autoritatea Electorală Permanentă a aprobat modelul timbrului 

autocolant, care a fost folosit la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 

octombrie 2018.  

Au fost confecţionate de către Ministerul Afacerilor Interne 19.492.923 bucăţi de timbre 

autocolante, la un preţ de 0,00439 lei/buc, în valoare totală de 85.572,18 lei. 

 

Modul de repartizare de către Ministerul Afacerilor Interne, a timbrelor autocolante pentru 

fiecare circumscripţie electorală, este prezentat în tabelul următor: 

 

 

Nr. crt. Circumscripţie electorală 

 

Cantitate timbre 

autocolante 

buc. 

Preţ/ 

timbru autocolant 

lei/buc. 

Valoare lei 

1 ALBA 315.290 0,00439 1.384,09 

2 ARAD 390.459 0,00439 1.714,08 

3 ARGEȘ 543.979 0,00439 2.388,02 

4 BACĂU 616.844 0,00439 2.707,89 

5 BIHOR 509.881 0,00439 2.238,33 

6 BISTRIȚA 269.945 0,00439 1.185,03 

7 BOTOȘANI 374.953 0,00439 1.646,01 

8 BRAȘOV 535.085 0,00439 2.348,97 

9 BRĂILA 284.273 0,00439 1.247,93 

10 BUZĂU 377.766 0,00439 1.658,36 

11 CARAȘ-SEVERIN 270.742 0,00439 1.188,53 

12 CĂLĂRAȘI 274.624 0,00439 1.205,57 

13 CLUJ 616.836 0,00439 2.707,85 

14 CONSTANȚA 646.237 0,00439 2.836,92 

15 COVASNA 187.258 0,00439 822,05 

16 DÂMBOVIȚA 428.263 0,00439 1.880,04 

17 DOLJ 573.441 0,00439 2.517,35 

18 GALAȚI 531.802 0,00439 2.334,56 

19 GIURGIU 218.234 0,00439 958,03 

20 GORJ 304.149 0,00439 1.335,19 

21 HARGHITA 275.030 0,00439 1.207,36 

22 HUNEDOARA 395.515 0,00439 1.736,28 

23 IALOMIȚA 226.022 0,00439 992,22 

24 IASI 790.880 0,00439 3.471,89 

25 ILFOV 359.774 0,00439 1.579,38 

26 MARAMUREȘ 433.683 0,00439 1.903,83 

27 MEHEDINȚI 235.678 0,00439 1.034,61 

28 MUREȘ 478.446 0,00439 2.100,33 

29 NEAMȚ 469.365 0,00439 2.060,47 

30 OLT 363.130 0,00439 1.594,11 

31 PRAHOVA 673.036 0,00439 2.954,57 

32 SATU MARE 321.821 0,00439 1.412,77 

33 SĂLAJ 198.099 0,00439 869,64 

34 SIBIU 378.858 0,00439 1.663,15 

35 SUCEAVA 610.104 0,00439 2.678,30 
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36 TELEORMAN 299.312 0,00439 1.313,95 

37 TIMIȘ 637.835 0,00439 2.800,04 

38 TULCEA 203.016 0,00439 891,22 

39 VASLUI 418.355 0,00439 1.836,54 

40 VÂLCEA 325.952 0,00439 1.430,90 

41 VRANCEA 314.805 0,00439 1.381,97 

42 MUNICIPIUL 

BUCUREȘTI 

1.841.146 0,00439 8.082,47 

43 MAE 973.000 0,00439 4.271,38 

 TOTAL: 19.492.923   85.572,18 

 TOTAL EURO73   18.329,69 

 

Situația cheltuielilor de personal detaliată pe articole și alineate ale clasificației bugetare pentru 

Referendumul national din 6 și 7 octombrie 2018 se găsește în Anexa nr. 4. 

  

 

11.2. Date privind bugetul și structura cheltuielilor, pe instituții  

 

 Cheltuieli efectuate prin bugetul Autorității Electorale Permanente 

   În conformitate cu prevederile art. 12, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2018, bugetul 

Autorităţii Electorale Permanente a fost suplimentat din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Guvernului cu suma de 4.252 mii lei. În urma examinării bugetului prin prisma dispoziţiilor legale 

menţionate, Autoritatea Electorală Permanentă a propus Ministerului Finanţelor Publice74  anularea 

sumei de 3.353 mii lei din bugetul Autorităţii, de la Capitolul 51.01 “Autorităţi publice şi acţiuni 

externe”. 

Situaţia pe capitol şi titluri este următoarea: 

-MII LEI- 

Denumire indicatori Cod Buget 

alocat 

Cheltuieli 

efectuate 

Sume 

disponibilizate la 

fondul de rezervă 

Autorităţi publice şi acţiuni 

externe 

51.01 4.252 899 3.353 

Cheltuieli curente 01 4.225 872 3.353 

Cheltuieli de personal 10 449 400 49 

Bunuri şi servicii 20 3.776 472 3.304 

Active nefinanciare 71 27 27  

 

Defalcat, pe cele două activități, situația se prezintă după cum urmează: 

ACTIVITATEA AEP 

-mii lei- 

Indicatori Cod Buget 

alocat 

Cheltuieli 

efectuate 

Sume disponibilizate 

la fondul de rezervă 

Autorități publice și acțiuni externe 51.01 3.583 319 3.264 

Cheltuieli curente 01 3.583 319 3.264 

                                                        
73 Curs BNR 05 octombrie 2018,  1 Euro  = 4,6685 lei 
74 Adresa Autorității Electorale Permanente nr.16897/10.12.2018. 
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Bunuri și servicii 20 3.583 319 3.264 

 ACTIVITATEA BEC 

 

Indicatori Cod Buget 

alocat 

Cheltuieli 

efectuate 

Sume disponibilizate la 

fondul de rezervă 

Autorități publice și acțiuni 

externe 

51.01 669 580 89 

Cheltuieli curente 01 642 553 89 

Cheltuieli de personal 10 449 400 49 

Bunuri și servicii 20 193 153 40 

Active nefinanciare 71 27 27  

 

 În vederea desfășurări referendumului național din 6 și 7 octombrie 2018 Autoritatea Electorală 

Permanentă a achiziționat următoarele: 

 

la capitolul Bunuri și servicii 20.01  

(articole de papetărie, birotică, articole de curățenie, tonere pentru fotocopiatoare, servicii tipografice): 

pentru activitatea AEP: 64.977,72 lei fără TVA; 

pentru activitatea BEC: 93.599,02 lei fără TVA. 

la capitolul Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05  

(mobilier, telefoane mobile) 

pentru activitatea BEC: 26.777,94 lei fără TVA. 

  

 Toate achizițiile au fost efectuate prin metoda cumpărării directe, neimpunându-se utilizarea 

vreunei proceduri de achiziție.  

 Situația creditelor bugetare, pe capitole şi titluri, utilizate pentru organizarea și desfășurarea 

referendumului național din 6 și 7 octombrie 2018, este următoarea: 

 

Nr. 

crt. 

Denumire achiziție Valoare Procedură Metoda Buget 

 

1 Închiriere grup electrogen 100 

kVA 

5.247 Cumpărare 

directă 

On-line SICAP 20.01.30 BEC 

2 Scaun directorial 5.320 Cumpărare 

directă 

On-line SICAP 20.05.30 BEC 

3 Articole de papetărie și birotică 3.050,72 Cumpărare 

directă 

On-line SICAP 20.01.02 BEC 

4 Articole de papetărie și birotică 16.351,94 Cumpărare 

directă 

On-line SICAP 20.01.01 BEC 

5 Articole de curățenie 3.532,08 Cumpărare 

directă 

On-line SICAP 20.01.02 AEP 

6 Articole de curățenie 12.468,70 Cumpărare 

directă 

On-line SICAP 20.01.01 BEC 

7 Tonere pentru fotocopiatoare 

laser/fax 

12.997,60 Cumpărare 

directă 

On-line SICAP 20.01.01.BEC 

8 Tonere pentru fotocopiatoare 

laser/fax 

45.093,70 Cumpărare 

directă 

On-line SICAP 20.01.01 AEP 

9 Telefoane mobile 8.235,22 Cumpărare 

directă 

On-line SICAP 20.05.30 BEC 

10 Servicii tipografice – Instructiuni 

și reglementări 

35.250 Cumpărare 

directă 

On-line SICAP 20.01.30 BEC 
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11 Imprimate la comandă – postere 

pentru informare 

11.600 Cumpărare 

directă 

On-line SICAP 20.01.30 BEC 

12 Servicii tipografice - Instructiuni 

și reglementări bilingv 

12.985 Cumpărare 

directă 

On-line SICAP 20.01.30 BEC 

13 Cartele SIM 465,8 Cumpărare 

directă 

Off-line 20.01.08 BEC 

14 Mobilier de birou 13.222,72 Cumpărare 

directă 

Off-line 20.05.30 BEC 

 

Cheltuieli efectuate prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne 

 Situația fondurilor alocate, cheltuielilor efectuate, respectiv a sumelor rămase neutilizate 

separat pe tipuri de cheltuieli (personal, bunuri și servicii, active nefinanciare) aferente Ministerului 

Afacerilor Interne se prezintă astfel: 

 
             

-mii lei- 
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1. Ministerul 

Afacerilor   Interne       

  70.633 63.893 0 134.526 51.056 44.245 0 95.301 19.577 19.648 0 39.225 

                            

1) Instituțiile 

Prefectului  

51. 

01 

60.633 12.438 0 73.071 50.870 7.923 0 58.793 9.763 4.515 0 14.278 

                            

TOTAL CAP 51.01 60.633 12.438 0 73.071 50.870 7.923 0 58.793 9.763 4.515 0 14.278 

                            

2) Ordine Publica 61. 

01 

10.000 51.455 0 61.455 186 36.322 0 36.508 9.814 15.133 0 24.947 

                            

TOTAL CAP 61.01   10.000 51.455 0 61.455 186 36.322 0 36.508 9.814 15.133 0 24.947 

                            

TOTAL 

GENERAL LEI 

  70.633 63.893 0 134.526 51.056 44.245 0 95.301 19.577 19.648 0 39.225 

TOTAL 

GENERAL 

EURO75 

 15129,699 13685,980 0 28815,680 10936,275 9477,348 0 20413,623 4193,424 4208,632 0 8402,056 
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Deschiderea de credite de către Ministerul Afacerilor Interne, către Instituțiile prefectului, necesare 

pentru buna desfășurare a Referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 

2018 se prezintă astfel:  

                                                                                                           LEI 

  NR. 

crt. 

JUDEŢ Cheltuieli de 

personal 

Bunuri si 

servicii 

TOTAL 

1 ALBA 1.177.050 181.460 1.358.510 

2 ARAD 1.250.865 270.773 1.521.638 

3 ARGEŞ 1.399.540 175.736 1.575.276 

4 BACĂU 1.731.090 358.383 2.089.473 

5 BIHOR 1.788.901 298.150 2.087.051 

6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 881.619 156.469 1.038.088 

7 BOTOŞANI 1.228.194 117.415 1.345.609 

8 BRAŞOV 1.190.255 132.893 1.323.148 

9 BRĂILA 765.130 158.504 923.634 

10 BUZĂU 1.075.400 227.172 1.302.572 

11 CARAŞ SEVERIN 1.013.555 120.425 1.133.980 

12 CĂLĂRAŞI 692.930 92.920 785.850 

13 CLUJ 1.696.741 216.123 1.912.864 

14 CONSTANȚA 1.321.841 143.244 1.465.085 

15 COVASNA 604.675 56.344 661.019 

16 DÂMBOVIŢA 1.144.465 158.977 1.303.442 

17 DOLJ 1.355.204 249.853 1.605.057 

18 GALAŢI 1.232.150 152.054 1.384.204 

19 GIURGIU 685.710 85.857 771.567 

20 GORJ 957.695 113.061 1.070.756 

21 HARGHITA 692.696 93.401 786.097 

22 HUNEDOARA 1.497.414 272.696 1.770.110 

23 IALOMIŢA 520.790 76.700 597.490 

24 IAŞI 1.955.945 190.062 2.146.007 

25 ILFOV 676.536 126.996 803.532 

26 MARAMUREŞ 1.176.691 177.815 1.354.506 

27 MEHEDINŢI 743.850 93.146 836.996 

28 MUREŞ 1.443.839 165.341 1.609.180 

29 NEAMŢ 1.153.609 165.786 1.319.395 

30 OLT 990.660 128.198 1.118.858 

31 PRAHOVA 1.636.660 220.318 1.856.978 

32 SATU MARE 957.396 132.067 1.089.463 

33 SĂLAJ 906.497 133.762 1.040.259 

34 SIBIU 1.041.777 218.017 1.259.794 

35 SUCEAVA 1.475.635 149.077 1.624.712 

36 TELEORMAN 925.775 137.456 1.063.231 

37 TIMIS 1.652.654 296.293 1.948.947 

38 TULCEA 609.900 78.989 688.889 

39 VASLUI 1.496.915 162.806 1.659.721 

40 VÂLCEA 1.166.600 119.689 1.286.289 

41 VRANCEA 1.018.970 149.174 1.168.144 

42 MUNICIPIUL 

BUCUREŞTI 

3.936.230 1.169.481 5.105.711 

 TOTAL 50.870.049 7.923.082 58.793.131 
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Cheltuieli efectuate prin bugetul Institutului Național de Statistică  

Institutului Național de Statistică i-a fost alocată suma de 1.740 mii lei, din care a utilizat 1.328 mii 

lei, conform tabelului de mai jos: 

-MII LEI- 

Denumire indicatori Cod Fonduri 

alocate 

Cheltuieli 

efectuate 

Dintre care: 

Aparat 

propriu 

Direcții 

teritoriale 

de statistică 

Capitolul 51.01 – 

Autorități publice 

00 1.740 1.328 64 1.264 

Cheltuieli curente 01 1.740 1.328 64 1.264 

Cheltuieli de personal 10 15 - - - 

Bunuri și servicii 20 1.725 1328 64 1.264 

 

Cheltuieli efectuate prin bugetul Serviciului de Telecomunicații Speciale 

Pentru buna desfășurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 

octombrie 2018, Serviciul de Telecomunicații Speciale a alocat și suportat din bugetul propriu suma de 

7.094 mii lei, dar cheltuielile s-au ridicat la 7.507 mii lei, mai mult decât a fost prevăzut.  

Astfel, la cheltuieli de personal a fost prevăzută suma de 1.871 mii lei, dar s-au cheltuit 2.241 mii 

lei, la bunuri și servicii s-au cheltuit cu 33 mii lei față de ce era prevăzut, iar la active nefinanciare suma 

alocată a fost depăşită cu 10 mii lei Așadar, fondurile alocate Serviciului de Telecomunicații în sumă 

totală de 7.094 mii lei au fost depășite cu suma de 413 mii lei, așa cum reiese din tabelul de mai jos: 

-MII LEI- 

 

Cheltuieli efectuate prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe 

Ministerului Afacerilor Externe i-a fost alocată suma totală de 16.100 mii lei, din care 6.600 mii lei 

pentru cheltuieli de personal, 9.000 mii lei pentru bunuri și servicii și 500 mii lei la active nefinanciare.  

-MII LEI- 

Cap. 

51 

Titlul 

 

Art.icol/ 

Alineat 

 

Denumirea indicatorilor 

 

Buget alocat 

 

Total 

cheltuieli 

Sume 

disponibilizate 

la fondul de 

rezervă 

  Autorități publice și acțiuni 

externe 

16.100 5.192 10.908 

10  CHELTUIELI DE PERSONAL 6.600 2.100 4.500 

 10.01.12 Indemnizații pentru persoanele din 

afara unității 

1.700 1.258 442 

 10.01.13 Indemnizații de delegare 4.900 842 4.058 

20  BUNURI ŞI SERVICII 9.000 2.662 6.338 

 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 9.000 2.662 6.338 

71  ACTIVE NEFINANCIARE 500 430 70 

 71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de 

transport 

300 265 35 

 71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte 

active corporale 

170 137 33 

 71.01.30 Alte active fixe 30 28 2 

Denumire indicator Sume alocate conform 

Hotărârii Guvernului   nr. 744/2018 

Cheltuieli efectuate 

Cheltuieli de personal 1.871 2.241 

Bunuri și servicii 1.723 1.756 

Active nefinanciare 3.500 3.510 

TOTAL:  7.094 7.507 
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12. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 
 

 Referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018 s-a derulat într-un 

climat de transparență și siguranță ridicat, nu au fost înregistrate disfuncționalități sau sincope majore, 

fiind îndeplinite condițiile privind desfășurarea în condiții de corectitudine a acestuia. 

 Cooperarea între Autoritatea Electorală Permanentă, Biroul Electoral Central, Ministerul Afacerilor 

Interne, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Institutul Național de Statistică și celelalte instituții cu 

atribuții în organizarea și desfășurarea procesului electoral s-a realizat în condiții foarte bune, fapt care a 

condus la soluționarea cu celeritate a tuturor situațiilor. 

 Totuși, la nivel național au fost întâmpinate o serie de dificultăți, de natură a afecta buna organizare 

și desfășurare a unor activități specifice procesului electoral. Aceste dificultăți au rezultat, pe de o parte, 

dintr-o serie de lacune ale legislației electorale în materia referendumului și, pe de altă parte, din perioada 

foarte scurtă de timp avută la dispoziție de către autorități pentru organizarea acestuia. 

 

 Recomandări 

 1. Elaborarea și adoptarea unui act normativ nou în materia referendumului, care să vizeze 

pe lângă cele trei tipuri de referendum național, și toate tipurile de referendum local, prevăzute în 

prezent de Legea nr. 3/2000, Legea nr. 215/2001, Legea nr. 351/2001,  

 Legea nr. 3/2000 reprezintă unul dintre cele mai vechi acte normative în vigoare în materie 

electorală. Acesta reglementează, într-o manieră sumară, cele 3 tipuri de referendum naţional, respectiv 

referendumul pentru revizuirea Constituţiei, referendumul pentru demiterea Preşedintelui României și 

referendumul pentru probleme de interes naţional, precum și un tip de referendum local, respectiv 

referendumul asupra unor probleme de interes deosebit pentru unităţile administrativ-teritoriale. 

 Principalele critici care se pot aduce Legii nr. 3/2000 în vigoare sunt următoarele: 

- legea nu stabilește o infrastructură legală şi organizatorică de sine stătătoare a referendumului, cu 

proceduri proprii, clar și complet reglementate, ci conține numeroase trimiteri la alte acte normative 

în materie electorală, în prezent abrogate, fapt care ridică dificultăți majore de aplicare; 

- legea prezintă o serie de lacune, care au impus intervenția clarificatoare a Curții Constituționale76. 

Un exemplu în acest sens, îl reprezintă lipsa unor prevederi exprese privind conduita pe care 

instituțiile statului trebuie să o adopte ulterior publicării rezultatelor referendumului cu 

privire la probleme de interes național sau a celor ale referendumului local asupra unor probleme 

de interes deosebit; 

- legea nu reglementează toate tipurile de referendum local. Astfel, vom întâlni dispoziții 

referitoare la organizarea referendumului local în Legea nr. 215/200177 - care prevede că orice 

modificare a limitelor teritoriale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor se poate efectua 

numai prin lege şi numai după consultarea prealabilă a cetăţenilor din unităţile administrativ-

teritoriale respective prin referendum și, de asemenea, stabilește că dizolvarea consiliului local, a 

consilului local și încetarea mandatului primarului poate avea loc prin referendum -, în Legea nr. 

351/200178 - care prevede că trecerea localităților de la un rang la altul și organizarea de noi comune 

se face prin lege, la propunerea consiliilor locale, în urma consultării prin referendum local a 

                                                        
76 A se vedea Decizia Curții Constituționale nr. 682 din 27 iunie 2012 asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii 

privind modificarea şi completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii 

administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali. 
77 Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
78 Legea nr. 351/2001privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national. 
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populației -, precum și în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 79  potrivit căreia 

consultarea publicului este obligatorie în cazul procedurilor de emitere a actelor de reglementare, 

potrivit legislaţiei în vigoare; 

- legea necesită armonizarea cu noile reglementări în materie electorală adoptate în anul 2015. 

Textul art. 120 din Legea nr. 208/2015 a stabilit că „prevederile prezentei legi privind corpul 

experților electorali, secţiile de votare, Registrul electoral şi listele electorale permanente se aplică 

în mod corespunzător (…) referendumurilor naţionale şi locale”. Aceste prevederi nu sunt însă de 

natură să acopere toate lacunele Legii nr. 3/2000.  

 În vederea bunei organizări și desfășurări a referendumului național pentru revizuirea Constituției 

din 6 și 7 octombrie 2018, Guvernul României a adoptat Ordonanța de urgență nr. 86/2018  care a 

modificat și completat prevederile Legii nr. 3/2000. Art. 62 din Legea nr. 3/2000, astfel cum a fost 

modificat de art. I pct. 17 din Ordonanța de urgență nr. 86/2018, a stabilit că dispozițiile legii „se 

completează în mod corespunzător cu cele ale Legii nr. 208/2015, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu excepția celor privind Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot şi de prevenire 

a votului ilegal şi centralizarea electronică a rezultatelor votării.” 

 Trebuie reținut însă faptul că Ordonanța de urgență nr. 86/2018 nu a vizat o reformă 

comprehensivă a legislației în materia referendumului, întrucât atât natura juridică a acestui act cât și 

contextul în care a fost adoptat au vizat exclusiv asigurarea condițiilor necesare desfășurării 

referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018.  

 În același timp, referendumul amintit a evidențiat mai multe lacune și necorelări ale actelor 

normative în vigoare, pe care le-am menționat în capitolele anterioare ale prezentului Raport. În urma 

analizei acestora, apreciem că reforma legislației referendare trebuie să includă și următoarele măsuri: 

 desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale  secţiilor de votare de către Autoritatea Electorală 

Permanentă, prin tragere la sorţi computerizată, din rândul persoanelor înscrise în Corpul experţilor 

electorali, 

 modificarea prevederilor Legii nr.3/2000 în ceea ce privește componența birourilor electorale, în 

sensul ca acestea să fie formate din președinte, locțiitor al președintelui, un reprezentant al 

Autorității Electorale Permanente și cel mult 6 delegați ai partidelor politice parlamentare și ai 

organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale cu grup parlamentar propriu în ambele 

camere ale Parlamentului, 

 includerea în componența Biroului Electoral Central a președintelui și a vicepreședinților Autorității 

Electorale Permanente, 

 reglementarea clară, detaliată şi unitară a modului de constituire a birourilor electorale, completarea 

cu reprezentanţii partidelor politice şi atribuţiile acestora în organizarea şi desfăşurarea 

referendumului,  

 stabilirea unor reguli simple, clare şi unitare privind modul de desfăşurare a campaniei pentru 

referendum,  

 reglementarea clară, în Legea nr. 3/2000, a documentelor în baza cărora se exercită dreptul de vot, 

a procedurii privind exercitarea dreptului de vot de către persoanele netransportabile şi persoanele 

deţinute/arestate cărora nu li s-a interzis exercitarea drepturilor electorale, precum şi a procedurilor 

de predare a materialelor care rezultă din procesul de votare, aspecte clarificate la Referendumul 

naţional pentru revizuirea Constituției din 6 şi 7 octombrie 2018 prin Hotărârea Biroului Electoral 

Central nr. 21/ H/26.09.2018, Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 28/H/01.10.2018 şi Circulara 

BEC nr. 216/C/05.10.2018, 

                                                        
79 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu 

modificările și completările ulterioare. 
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 reglementarea şi definirea clară, accesibilă şi unitară a faptelor ce constituie contravenţii în procesul 

de organizare și desfășurare a referendumului.  

 

 2. Implementarea noilor tehnologii electorale în cazul organizării referendumurilor  

Autoritatea Electorală Permanentă susține extinderea utilizării Sistemului informatic de 

monitorizare a prezenței de vot și de prevenire a votului ilegal – SIMPV la toate tipurile de consultări 

electorale. Acest sistem asigură publicitatea în timp real a datelor privind prezența la vot, poate fi utilizat 

pentru prevenirea votului ilegal și, în același timp, pentru centralizarea electronică rapidă a rezultatelor 

votării. În acest sens, apreciem că se impune reglementarea, în Legea nr. 3/2000, a următoarelor măsuri: 

 asigurarea implementării, la referendumurile naţionale, a Sistemului informatic de monitorizare a 

prezenței la vot şi de prevenire a votului ilegal - SIMPV prevăzut de Legea nr. 208/2015 de către 

Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale şi al 

Institutului Național de Statistică, 

 aplicarea, în mod corespunzător, la referendum, a prevederilor din Legea nr. 208/2015 privind 

operatorii de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, 

 asigurarea, de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, a serviciilor de telefonie specială şi de 

comunicații de voce şi date, necesare birourilor şi oficiilor electorale, precum şi a funcționării 

Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot şi de prevenire a votului ilegal - SIMPV. 

Sumele necesare pentru acoperirea acestor cheltuieli ar urma să se asigure din bugetul de stat, prin 

bugetul Serviciului de Telecomunicații Speciale, 

 asigurarea informaticienilor necesari pentru funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a 

prezenței la vot şi de prevenire a votului ilegal - SIMPV, de către autoritățile administrației publice 

centrale și locale, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului. 

În același context, având în vedere prezența în secțiile de votare a tabletelor utilizate pentru Sistemul 

informatic de monitorizare a prezenței la vot şi de prevenire a votului ilegal - SIMPV, semnalăm faptul 

că există posibilitatea înregistrării video-audio neîntrerupte a operațiunilor efectuate de către membrii 

birourilor electorale ale secţiilor de votare în intervalul de timp dintre încheierea votării şi părăsirea 

localului de vot. 

Considerăm că, în același timp, ar trebui soluționată și problema centralizării electronice a 

rezultatelor referendumului. În acest sens, Serviciul de Telecomunicații Speciale ar putea asigura aplicația 

de centralizare a rezultatelor votării, precum şi a serviciilor conexe, care să fie certificată de către 

Autoritatea Electorală Permanentă.  

Este important de reținut faptul că alegerile parlamentare și locale, în cadrul cărora se utilizează 

Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot şi de prevenire a votului ilegal - SIMPV, se 

desfășoară periodic, la date predictibile. De asemenea, legea a stabilit un interval de 90 de zile între 

începutul perioadei electorale și ziua votării. Aceste elemente permit estimarea, cu suficient timp înainte 

și bugetarea, din timp, a cheltuielilor necesare organizării și desfășurării alegerilor, pe de o parte, precum 

și luarea măsurilor necesare pentru selectarea și instruirea operatorilor de calculator, pe de altă parte. 

În schimb, desfășurarea referendumului național pentru demiterea președintelui României80 

și a referendumului național pentru revizuirea Constituției81 devine certă doar cu cel mult 30 de 

zile înainte de desfășurarea acestora. În cazul referendumului cu privire la probleme de interes național, 

                                                        
80 Se organizează în cel mult 30 de zile de la aprobarea, de către Camere, a propunerii de suspendare din funcție, conform 

art. 95 alin. (3) din Constituție. 
81 Se organizează în cel mult 30 de zile de la data adoptării proiectului sau a propunerii de revizuire, conform art. 151 

alin. (3) din Constituție. 
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acest interval poate fi chiar mai scurt, cadrul normativ neimpunând termene imperative pentru organizarea 

acestuia. 

Aceste aspecte sunt reflectate în preambulul Ordonanței de urgență nr. 86/2018 care menționează 

că: „perioada scurtă de organizare a referendumului național privind revizuirea Constituției este 

incompatibilă cu procedurile de achiziții publice care trebuie efectuate pentru a asigura (…) aplicația 

informatică de centralizare a rezultatelor votării şi serviciile aferente, precum şi serviciile de digitizare a 

datelor din listele electorale utilizate în secţiile de votare” și că „termenul scurt rămas până la 

desfășurarea referendumului național pentru revizuirea Constituției nu este suficient pentru 

implementarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot şi de prevenire a votului 

ilegal - SIMPV, pe lângă procedurile de achiziții publice care trebuie efectuate, fiind necesară şi realizarea 

operațiunilor tehnice privind instalarea echipamentelor necesare şi dezvoltarea programelor informatice 

aferente”. 

Considerăm că este necesară identificarea unor soluții eficiente pentru evitarea acestor 

impedimente în cazul unor referendumuri viitoare.  

O soluție ar fi inițierea măsurilor necesare pentru pregătirea desfășurării în bune condiții a 

referendumului național ulterior demarării procedurii de adoptare a proiectului de lege privind organizarea 

referendumului, dar anterior aducerii la cunoștință publică a datei desfășurării referendumului 

național. În acest sens, apreciem că poate fi instituită în sarcina Autorității Electorale Permanente, a 

Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe, Serviciului de Telecomunicații Speciale 

și a Institutului Național de Statistică obligația de a iniția măsurile necesare pentru pregătirea desfășurării 

în bune condiții a referendumului național, potrivit atribuțiilor ce le revin conform legii, începând cu data 

adoptării proiectului de lege privind revizuirea Constituției de către prima Cameră sesizată, cu data 

consultării Parlamentului de către Președintele României cu privire la organizarea unui referendum 

național sau cu data consultării Curții Constituționale cu privire la propunerea de suspendare a 

Președintelui României, după caz. 

 

 3. Modificarea legislației electorale per ansamblu în vederea înlăturării disfuncționalităților 

evidențiate cu prilejul referendumului național, precum și cu prilejul altor consultări electorale. 

 Referendumul național a evidențiat mai multe lacune ale legislației electorale în vigoare. În urma 

analizei acestora, apreciem că reforma legislației electorale, per ansamblu, trebuie să includă și 

următoarele măsuri: 

a. măsuri privind Corpul experților electorali: 

 dezvoltarea unor programe de instruire periodică a experților electorali, care să se desfășoare și între 

perioadele electorale; 

 stabilirea unei limite maxime de vârstă a persoanelor care pot deține calitatea de expert electoral; 

 identificarea unor noi criterii de selecţie prin utilizarea unui nivel de studii generic în locul celui 

utilizat actualmente (studii superioare în loc de studii universitare de licenţă); 

 introducerea unui termen limită pentru depunerea cererii de admitere în Corpul experților electorali 

pe bază de examen, în prezent legea organică prevăzând un astfel de termen numai în cazul cererilor 

de admitere pe bază de aviz favorabil;  

 utilizarea prioritară a criteriului studii în cazul înlocuirilor preşedinţilor/locțiitorilor birourilor 

electorale ale secţiilor de votare; 

 stabilirea unui termen în care experții electorali pot solicita suspendarea din Corpul experților 

electorali (termenul prevăzut de Legea nr. 208/2015, cel mai târziu cu 30 de zile înaintea zilei 

alegerilor, nu a fost aplicabil în cazul referendumului); 
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 stabilirea termenului de retragere din Corpul experţilor electorali în funcţie de ziua de referinţă, nu 

în funcție de data începerii perioadei electorale; 

 

b. măsuri privind modificarea delimitării secțiilor de votare și arondarea alegătorilor 

 introducerea ca și situație de modificare a delimitării secțiilor de votare: rearondarea alegătorilor, 

conform legii, la secțiile de votare deja existente în unitatea administrativ-teritorială, în situația în 

care numărul de alegători din unitatea administrativ-teritorială a crescut; 

 introducerea ca și situație de desființare a unei secții de votare a situației în care secția de votare nu 

mai îndeplinește condițiile prevăzute în Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 44/2016, 

sub condiția ca arondarea alegătorilor secției de votare desființată la o altă secție de votare să nu 

conducă la depășirea cifrei de 2.000 alegători și la depășirea distanței de 3 kilometri dintre sediul 

secţiei de votare şi domiciliul/reşedinţa alegătorului; 

 la desființarea secțiilor de votare, în cazul în care acestea nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute în 

Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 44/2016, avizul conform să poată fi emis numai 

după efectuarea verificărilor la faţa locului de către filiala sau biroul Autorităţii Electorale 

Permanente în a cărei rază teritorială se află sediul propus și întocmirea unui  proces-verbal de 

constatare cu ocazia verificării. 

 

 În concluzie, apreciem că este necesară reevaluarea tuturor prevederilor legale privind 

referendumul, completarea acestora și reunirea într-un act normativ unic, coerent și complet. Dată fiind 

complexitatea procedurilor implicate în procesul de organizare și desfășurare a referendumurilor, 

considerăm că acest act normativ poate îmbrăca forma unui Cod în materia referendumului. 
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Anexa nr. 1 

 
Situaţia numărului secţiilor de votare pe judeţe, respectiv municipiul Bucureşti 

JUDEŢ NR SECŢII 

VOTARE 

PARLAMENTARE 

2016 

NR SECŢII 

VOTARE 

REFERENDUM 2018 

 

 

+/- 

URBAN RURAL PONDERE 

URBAN % 

PONDERE 

RURAL % 

AB 440 439 -1 182 257 41,46 58,54 

AG 520 520 0 188 332 36,15 63,85 

AR 437 437 0 175 262 40,05 59,95 

B 1254 1264 10 1264 0 100,00 0,00 

BC 634 635 1 231 404 36,38 63,62 

BH 652 650 -2 216 434 33,23 66,77 

BN 313 313 0 83 230 26,52 73,48 

BR 281 280 -1 159 121 56,79 43,21 

BT 422 425 3 142 283 33,41 66,59 

BV 447 449 2 282 167 62,81 37,19 

BZ 427 426 -1 131 295 30,75 69,25 

CJ 656 656 0 287 369 43,75 56,25 

CL 235 235 0 80 155 34,04 65,96 

CS 365 365 0 157 208 43,01 56,99 

CT 556 556 0 352 204 63,31 36,69 

CV 214 214 0 89 125 41,59 58,41 

DB 432 432 0 129 303 29,86 70,14 

DJ 530 530 0 224 306 42,26 57,74 

GJ 332 332 0 119 213 35,84 64,16 

GL 436 436 0 217 219 49,77 50,23 

GR 245 245 0 63 182 25,71 74,29 

HD 524 524 0 252 272 48,09 51,91 
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HR 290 290 0 86 204 29,66 70,34 

IF 238 251 13 107 144 42,63 57,37 

IL 220 220 0 88 132 40,00 60,00 

IS 730 736 6 294 442 39,95 60,05 

MH 286 287 1 95 192 33,10 66,90 

MM 435 435 0 222 213 51,03 48,97 

MS 568 568 0 209 359 36,80 63,20 

NT 486 486 0 147 339 30,25 69,75 

OT 379 379 0 121 258 31,93 68,07 

PH 623 623 0 284 339 45,59 54,41 

SB 370 373 3 215 158 57,64 42,36 

SJ 312 312 0 64 248 20,51 79,49 

SM 334 334 0 118 216 35,33 64,67 

SV 555 558 3 199 359 35,66 64,34 

TL 204 204 0 74 130 36,27 63,73 

TM 595 597 2 297 300 49,75 50,25 

TR 334 334 0 91 243 27,25 72,75 

VL 430 428 -2 153 275 35,75 64,25 

VN 358 358 0 98 260 27,37 72,63 

VS 527 526 -1 146 380 27,76 72,24 

Total secţii 

de votare în 

ţară 

18.626 18.662 +36 8130 10532 Medie 59,79 Medie 40,21 

Străinătate 417 377 -40     

TOTAL 

GENERAL 

19.043 19.039 -4     
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Anexa nr. 2 
Lista țărilor unde au fost organizate secții de votare 

 

Nr. 

crt. 

Stat Număr secții de 

votare 

1 Afganistan 3 

2 Africa de Sud 2 

3 Albania 1 

4 Algeria 1 

5 Angola 1 

6 Arabia Saudită 1 

7 Argentina 1 

8 Armenia 1 

9 Australia 6 

10 Noua Zeelandă 1 

11 Austria 8 

12 Azerbaidjan 1 

13 Belarus 1 

14 Belgia 7 

15 Bosnia și Herțegovina 1 

16 Brazilia 2 

17 Bulgaria 1 

18 Canada  4 

19 Republica Cehă 2 

20 Columbia 1 

21 Republica Populară Democrată 

Coreeană 

1 

22 Coreea de Sud 1 

23 Chile 2 

24 China 3 

25 Cipru 2 

26 Croația 1 

27 Cuba 1 

28 Danemarca 4 

29 Egipt 1 

30 Elveția 3 

31 Emiratele Arabe Unite 2 

32 Estonia 1 

33 Etiopia 1 

34 Filipine 1 

35 Finlanda 1 

36 Franța 15 

37 Georgia 1 

38 Germania  14 

39 Grecia 3 

40 Iordania 1 

41 India 1 

42 Republica Indonezia 1 

43 Irlanda 4 

44 Israel 4 

45 Islanda 1 

46 Italia 58 
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47 Irak 2 

48 Iran 1 

49 Japonia 1 

50 Kazahstan 1 

51 Kenya 1 

52 Kuwait 1 

53 Liban 1 

54 Lituania  1 

55 Luxemburg 1 

56 Macedonia 1 

57 Malaysia 1 

58 Malta 1 

59 Maroc 1 

60 Mexic 1 

61 Republica Moldova 35 

62 Muntenegru 1 

63 Norvegia  2 

64 Nigeria 1 

65 Olanda 2 

66 Pakistan 1 

67 Palestina 1 

68 Peru 1 

69 Polonia 3 

70 Portugalia 5 

71 Qatar 1 

72 Regatul Unit al Marii Britanii 

şi Irlandei de Nord 

19 

73 Federaţia Rusă 3 

74 Senegal 1 

75 Serbia 4 

76 Singapore 1 

77 Siria 1 

78 Slovenia 1 

79 Slovacia 1 

80 Spania  49 

81 Sri Lanka 1 

82 S.U.A. 32 

83 Sudan 1 

84 Suedia 4 

85 Thailanda 1 

86 Tunisia 1 

87 Turcia 4 

88 Turkmenistan 1 

89 Ucraina 4 

90 Ungaria 3 

91 Uruguay 1 

92 Uzbekistan 1 

93 Venezuela 1 

94 Vietnam 1 

95 Zimbabwe 1 

TOTAL 378 
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  Anexa nr. 3 

Situația centralizată a înlocuirilor persoanelor desemnate președinți ai birourilor electorale ale 

secțiilor de votare 
Judet Nr. înlocuiri Nr. secții de votare Procent înlocuiri 

CALARASI 68 235 29% 

GIURGIU 40 245 16% 

IALOMITA 82 220 37% 

ILFOV 157 251 63% 

MUNICIPIUL BUCURESTI 104 1264 8% 

SIBIU 130 373 35% 

HARGHITA 91 290 31% 

ALBA 111 439 25% 

COVASNA 35 214 16% 

BRASOV 47 449 10% 

MURES 24 568 4% 

BACAU 203 635 32% 

IASI 163 736 22% 

SUCEAVA 99 558 18% 

BOTOSANI 74 425 17% 

VASLUI 77 526 15% 

NEAMT 64 486 13% 

CLUJ 275 656 42% 

MARAMURES 144 435 33% 

SALAJ 82 312 26% 

BISTRITA-NASAUD 75 313 24% 

BIHOR 126 650 19% 

SATU MARE 59 334 18% 

GALATI 219 436 50% 

BRAILA 92 280 33% 

BUZAU 129 426 30% 

CONSTANTA 110 556 20% 

VRANCEA 61 358 17% 

TULCEA 33 204 16% 

DAMBOVITA 169 432 39% 

ARGES 130 520 25% 

PRAHOVA 155 623 25% 

TELEORMAN 82 334 25% 

MEHEDINTI 84 287 29% 

DOLJ 115 530 22% 

OLT 66 379 17% 

GORJ 53 332 16% 

VALCEA 59 428 14% 

ARAD 137 437 31% 

HUNEDOARA 110 524 21% 

TIMIS 103 597 17% 

CARAS-SEVERIN 55 365 15% 
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                                                                                                                                                               Anexa nr. 4    

              

 

   

SITUAȚIA CHELTUIELILOR DE PERSONAL DETALIATĂ PE ARTICOLE ȘI 

ALINEATE ALE CLASIFICAȚIEI BUGETARE  

PENTRU REFERENDUMUL DIN 6 și 7 OCTOMBRIE 2018     

                

    

        MEMBRII BIROURILOR ELECTORALE, din 

care;   PERSONAL TEHNIC AUXILIAR, din care:           LEI  

                                                       10.01..12     10.01.13.01          10.01..12      

10.01.13

.01      
N

R. JUDETUL TOTAL 1 

BIROU 

ELECT. 

BIROU 

ELECT. OFICII  

BIROU 

ELECT. 

BIROU 

ELECT. 

TOTA

L2 

BIROU 

ELECT. 

BIROU 

ELECT. OFICII  

TOTA

L 

BIROU 

ELECT. 

BIROU 

ELECT. 

OFIC

II  

TOTA

L 

TOT

AL 

C

R

T.   birouri CIRCUM CIRCUM ELECT. SECTII CIRCUM 

person

al CIRCUM CIRCUM ELECT 

10.01..1

2 

CIRCU

M 

CIRCU

M 

ELE

CT 

10.01.1

3.01 

CHE

LT. 

    electorale JUD. 

MUN.BU

C. 

MUN.B

UC. VOTARE JUD. 

tehnic 

aux JUD. MUN.BUC. 

MUN.B

UC. PERS. JUD. 

MUN.B

UC. 

MUN

.BUC

.   

PER

S. 

0 1 

2=3+4+5+

6 3 4 5 6 7 

7=8+9+

10 8 9 10 11=2+7 12 13 14 

15=7+1

2+13+1

4 

16=1

1+15 

1 ALBA 1.082.620 12.445 0 0 1.070.175 0 94.430 94.430 0 0 

1.177.0

50 0 0 0 0 

1.177

.050 

2 ARAD 1.140.095 14.155 0 0 1.125.940 0 110.770 110.770 0 0 

1.250.8

65 0 0 0 0 

1.250

.865 

3 ARGEŞ 1.278.510 13.870 0 0 1.264.640 0 121.030 121.030 0 0 

1.399.5

40 0 0 0 0 

1.399

.540 

4 BACĂU 1.584.980 14.060 0 0 1.570.920 0 146.110 146.110 0 0 

1.731.0

90 0 0 0 0 

1.731

.090 

5 BIHOR 1.695.370 15.105 0 0 1.680.265 0 93.480 93.480 0 0 

1.788.8

50 51 0 0 51 

1.788

.901 

6 B.NASAUD 830.044 18.240 0 0 811.804 34 51.490 51.490 0 0 881.534 51 0 0 85 

881.6

19 

7 BOTOŞANI 1.096.300 15.105 0 0 1.081.195 0 131.860 131.860 0 0 

1.228.1

60 34 0 0 34 

1.228

.194 

8 BRAŞOV 1.097.250 12.540 0 0 1.084.710 0 93.005 93.005 0 0 

1.190.2

55 0 0 0 0 

1.190

.255 

9 BRĂILA 657.495 13.585 0 0 643.910 0 107.635 107.635 0 0 765.130 0 0 0 0 

765.1

30 

10 BUZĂU 980.020 12.825 0 0 967.195 0 95.380 95.380 0 0 

1.075.4

00 0 0 0 0 

1.075

.400 

11 CARAS.SV 898.035 14.250 0 0 883.785 0 115.520 115.520 0 0 

1.013.5

55 0 0 0 0 

1.013

.555 
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12 CĂLĂRAŞI 599.545 12.920 0 0 586.625 0 93.385 93.385 0 0 692.930 0 0 0 0 

692.9

30 

13 CLUJ 1.587.450 14.060 0 0 1.573.390 136 109.155 109.155 0 0 

1.696.6

05 0 0 0 136 

1.696

.741 

14 CONSTANŢA 1.236.056 14.440 0 0 1.221.616 0 85.785 85.785 0 0 

1.321.8

41 0 0 0 0 

1.321

.841 

15 COVASNA 546.535 13.490 0 0 533.045 0 58.140 58.140 0 0 604.675 0 0 0 0 

604.6

75 

16 DÎMBOVIŢA 1.036.925 12.730 0 0 1.024.195 0 107.540 107.540 0 0 

1.144.4

65 0 0 0 0 

1.144

.465 

17 DOLJ 1.198.074 15.960 0 0 1.182.114 0 157.130 157.130 0 0 

1.355.2

04 0 0 0 0 

1.355

.204 

18 GALAŢI 1.140.475 13.490 0 0 1.126.985 0 91.675 91.675 0 0 

1.232.1

50 0 0 0 0 

1.232

.150 

19 GIURGIU 623.010 17.195 0 0 605.815 0 62.700 62.700 0 0 685.710 0 0 0 0 

685.7

10 

20 GORJ 849.300 12.920 0 0 836.380 0 108.395 108.395 0 0 957.695 0 0 0 0 

957.6

95 

21 HARGHITA 631.940 13.300 0 0 618.640 0 60.705 60.705 0 0 692.645 51 0 0 51 

692.6

96 

22 HUNEDOARA 1.372.845 14.250 0 0 1.358.595 0 124.450 124.450 0 0 

1.497.2

95 119 0 0 119 

1.497

.414 

23 IALOMIŢA 491.530 11.875 0 0 479.655 0 29.260 29.260 0 0 520.790 0 0 0 0 

520.7

90 

24 IAŞI 1.844.330 14.915 0 0 1.829.415 0 111.530 111.530 0 0 

1.955.8

60 85 0 0 85 

1.955

.945 

25 ILFOV 592.556 15.295 0 0 577.261 0 83.980 83.980 0 0 676.536 0 0 0 0 

676.5

36 

26 MARAMUREŞ 1.087.655 18.240 0 0 1.069.415 0 88.730 88.730 0 0 

1.176.3

85 306 0 0 306 

1.176

.691 

27 MEHEDINŢI 709.175 12.730 0 0 696.445 0 34.675 34.675 0 0 743.850 0 0 0 0 

743.8

50 

28 MUREŞ 1.386.839 13.300 0 0 1.373.539 0 57.000 57.000 0 0 

1.443.8

39 0 0 0 0 

1.443

.839 

29 NEAMŢ 1.033.790 12.350 0 0 1.021.440 0 119.700 119.700 0 0 

1.153.4

90 119 0 0 119 

1.153

.609 

30 OLT 927.105 14.725 0 0 912.380 0 63.555 63.555 0 0 990.660 0 0 0 0 

990.6

60 

31 PRAHOVA 1.551.920 14.535 0 0 1.537.385 0 84.740 84.740 0 0 

1.636.6

60 0 0 0 0 

1.636

.660 

32 SATU MARE 833.448 13.490 0 0 819.958 0 123.880 123.880 0 0 957.328 68 0 0 68 

957.3

96 

33 SĂLAJ 830.490 13.110 0 0 817.380 0 75.905 75.905 0 0 906.395 102 0 0 102 

906.4

97 

34 SIBIU 920.740 13.300 0 0 907.440 0 120.935 120.935 0 0 

1.041.6

75 102 0 0 102 

1.041

.777 

35 SUCEAVA 1.392.605 13.300 0 0 1.379.305 0 83.030 83.030 0 0 

1.475.6

35 0 0 0 0 

1.475

.635 

36 TELEORMAN 847.495 12.350 0 0 835.145 0 78.280 78.280 0 0 925.775 0 0 0 0 

925.7

75 
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37 TIMIŞ 1.478.960 15.390 0 0 1.463.570 0 173.660 173.660 0 0 

1.652.6

20 34 0 0 34 

1.652

.654 

38 TULCEA 555.275 35.435 0 0 519.840 0 54.625 54.625 0 0 609.900 0 0 0 0 

609.9

00 

39 VASLUI 1.378.070 14.820 0 0 1.363.250 0 118.845 118.845 0 0 

1.496.9

15 0 0 0 0 

1.496

.915 

40 VÂLCEA 1.083.095 15.390 0 0 1.067.705 0 83.505 83.505 0 0 

1.166.6

00 0 0 0 0 

1.166

.600 

41 VRANCEA 890.150 13.395 0 0 876.755 0 128.820 128.820 0 0 

1.018.9

70 0 0 0 0 

1.018

.970 

42 BUCUREŞTI 2.931.605 0 14.250 81.795 2.835.560 0 

1.004.6

25 56.240 948.385 0 

3.936.2

30 0 0 0 0 

3.936

.230 

    0           0       0       0 0 

  TOTAL 

45.929.70

7 598.880 14.250 81.795 45.234.782 170 

4.939.0

50 3.990.665 948.385 0 

50.868.

757 1122 0 0 1.292 

50.87

0.049 

                  

  centralizator 

cheltuieli 

de 

personal   

50.870.04

9              

  total art.10.01.12     

50.868.75

7              

1 

Membrii birourilor 

electorale, din care:     

45.929.70

7              

* 

Birouri electorale 

circumscriptie 

judeteana     

598.880,0

0              

* 

Biroul electoral de 

circum.al 

municip.Bucuresti     14.250,00              

* 

Oficii electorale de 

sector 

municip.Bucuresti     81.795,00              

* 

Birourile electorale ale 

sectiilor de votare     

45.234.78

2              

2 

Personal tehnic 

auxiliar, din care:     

4.939.050,

00              

* 

Birouri electorale 

circumscriptie 

judeteana     

3.990.665,

00              

* 

Biroul electoral de 

circum.al 

municip.Bucuresti     

948.385,0

0              

* 

Oficii electorale de 

sector 

municip.Bucuresti     0,00              

  total art.10.01.13.01     1.292,00              

1 

Membrii birourilor 

electorale, din care:     170,00              

* 

Birouri electorale 

circumscriptie 

judeteana     170,00              
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* 

Biroul electoral de 

circum.al 

municip.Bucuresti     0,00              

* 

Oficii electorale de 

sector 

municip.Bucuresti     0,00              

* 

Birourile electorale ale 

sectiilor de votare     0,00              

2 

Personal tehnic 

auxiliar, din care:     1.122,00              

* 

Birouri electorale 

circumscriptie 

judeteana     1.122,00              

* 

Biroul electoral de 

circum.al 

municip.Bucuresti     0,00              

* 

Oficii electorale de 

sector 

municip.Bucuresti     0,00   

 

           

                  
 

 

 


