Direcţia management, monitorizare şi logistică electorală

ASPECTE PRIVIND ACTIVITATEA DE ACTUALIZARE A
DELIMITĂRII COLEGIILOR UNINOMINALE CONSTITUITE ÎN
CONFORMITATE CU DISPOZIŢIILE LEGII NR. 35/2008
PENTRU ALEGEREA CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI A
SENATULUI

BAZA LEGALĂ

Legea 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, cu modificările
şi completările ulterioare

Hotărârea Comisiei comune a Camerei
Deputaţilor şi Senatului nr. 1/2008 pentru elaborarea
propunerii legislative privind alegerea Camerei
Deputaţilor şi a Senatului, a Preşedintelui României,
alegerile autorităţilor administraţiei publice locale,
finanţarea campaniilor electorale şi alegerea
europarlamentarilor, privind prima delimitare a
colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei
Deputaţilor şi a Senatului

H.G. nr.802/2008 pentru aprobarea primei
delimitări a colegiilor uninominale pentru alegerea
Camerei Deputaţilor şi a Senatului

DEFINIŢII

Circumscripţie
electorală
unitate
administrativ-teritorială
(judeţ/municipiul
Bucureşti) ori circumscripţia electorală pentru
românii cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, în
care se organizează alegeri şi la nivelul căreia se
atribuie mandate, în funcţie de rezultatele
alegerilor1.

Colegiu uninominal - subunitate a unei
circumscripţii electorale, în care este atribuit un
singur mandat2.

„Secţia de votare” reprezintă o delimitarea
teritorială ce permite gruparea (arondarea) unui
număr potrivit de alegători, astfel încât aceştia să
poată vota în acelaşi loc.
Secţia de votare reprezintă, după caz, o
subunitate a unei circumscripţii electorale sau a
unui colegiu uninominal.
Termenul de „secţie de votare” mai este
utilizat pentru a denumi generic sediul secţiei de
votare, locul unde se desfăşoară efectiv votarea şi
unde îşi are sediul biroului electoral al secţiei de
votare.

1

Art. 2 pct.9 din Legea nr.35/2008
Art. 2 pct.10 din Legea nr.35/2008

2

ORGANIZAREA ADMINISTRATIV-ELECTORALĂ A
TERITORIULUI
Procesul electoral presupune derularea unui
ansamblu de operaţiuni electorale, iniţierea unora
dintre acestea fiind necesară cu mult înainte de
data scrutinului. Totodată, unele dintre aceste
operaţiuni electorale (cum ar fi, spre exemplu, cele
privind evidenţa populaţiei, a numărului de
alegători ori a delimitării secţiilor de votare)
necesită existenţa unor date şi informaţii complete,
corecte, verificabile, înregistrate uniform etc.
Până la 1 ianuarie 2013, înregistrarea
cetăţenilor cu drept de vot s-a realizat prin
intermediul datelor cuprinse în Registrul naţional
de evidenţă a persoanelor (DEPABD), urmând ca de
la data mai sus menţionată să se realizeze în baza
Registrului electoral (AEP).
Numărul locuitorilor are relevanţă în ceea ce
priveşte:
- stabilirea normei de reprezentare;
constituirea/modificarea
colegiilor
uninominale (nr.)
- organizarea secţiilor de votare (nr.)
Stabilirea unui cadru organizatoric adecvat
presupune o anumită divizare administrativ
electorală a teritoriului în circumscripţii electorale,
colegii uninominale şi secţii de votare. În acest
sens, principalele operaţiuni privesc stabilirea,
delimitarea şi numerotarea circumscripţiilor
electorale, colegiilor uninominale şi a secţiilor de
votare.

Circumscripţiile
electorale
–
constituirea,
delimitarea, denumirea şi numerotarea
Prin dispoziţiile art.10 din Legea nr. 35/2008,
cu modificările şi completările ulterioare3, au fost
constituite un număr de 43 circumscripţii
electorale:
3

Art. 10 din Legea nr.35/2008 :”Pentru organizarea alegerilor se
constituie circumscripţii electorale la nivelul celor 41 de judeţe, o
circumscripţie în municipiul Bucureşti şi o circumscripţie separată
pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării. Numărul
total al circumscripţiilor electorale este de 43. Denumirea şi
numerotarea circumscripţiilor electorale sunt prevăzute în anexa
care face parte integrantă din prezentul titlu.”
(Denumirea conţine următoarele elemente de identificare: tip _
număr_denumire judeţ.)

- 41 la nivelul judeţean;
- 1 la nivelul municipiului Bucureşti;
- 1 pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa
în afara ţării4.
Delimitarea
circumscripţiilor
electorale
coincide cu limitele teritoriale ale judeţelor,
respectiv ale municipiului Bucureşti5.
Elementul de noutate îl reprezintă
constituirea pentru prima dată a unei circumscripţii
în afara graniţelor pentru românii cu domiciliul sau
reşedinţa în afara ţării.
O circumscripţie electorală este compusă din
mai multe colegii uninominale, numărul acestora
fiind stabilit în conformitate cu dispoziţiile art.11
din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi
completările ulterioare, prin împărţirea numărului
de locuitori6 al fiecărei circumscripţii electorale la
70.000 de locuitori în cazul colegiilor uninominale
pentru alegerea Camerei Deputaţilor, respectiv la
160.000 de locuitori în cazul colegiilor uninominale
pentru alegerea Senatului7.

Colegiile uninominale – constituirea, delimitarea,
denumirea,
numerotarea
şi
actualizarea/modificarea
Pentru prima dată a fost utilizată pentru
organizarea alegerilor din România o delimitare
4

Art. 11 din Legea nr.35/2008, „(2) Delimitarea colegiilor
uninominale se face ţinând cont de următoarele reguli: […] f) în
circumscripţia electorală specială pentru cetăţenii români cu
domiciliu în afara graniţelor României se vor forma 4 colegii
uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi două colegii
uninominale pentru alegerea Senatului. Arondarea geografică a
celor 4 colegii uninominale pentru Camera Deputaţilor şi a celor
două colegii uninominale pentru Senat va fi stabilită prin hotărâre a
Guvernului, conform hotărârii unei comisii parlamentare speciale
constituite pe baza proporţionalităţii reprezentării parlamentare, în
termen de maximum 90 de zile de la intrarea în vigoare a
prezentului titlu;”
5
Privite ca unităţi administrativ-teritoriale (Legea nr.2/1968, cu
modificările şi completările ulterioare)
6
Se ia în calcul numărul de locuitori rezultat în urma ultimului
recensământ al populaţiei, publicat de Institutul Naţional de
Statistică, repartizat pe localităţi - art. 5 alin. (4) din Legea
nr.35/2008).
7
Potrivit art. 5 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi
completările ulterioare: Norma de reprezentare pentru alegerea
Camerei Deputaţilor este de un deputat la 70.000 de locuitori, în
timp pentru alegerea Senatului este de un senator la 160.000 de
locuitori

administrativ-electorală a teritoriului (colegiile
uninominale) care nu coincide cu limitele teritoriale
ale unităţilor administrativ-teritoriale.
O circumscripţie electorală este compusă din
mai multe colegii uninominale.
Potrivit art.11 alin. (1) lit. a) in Legea
nr.35/20088, cu modificările şi completările
ulterioare, numărul colegiilor uninominale se
stabileşte prin raportarea numărului de locuitori9 al
fiecărei circumscripţii electorale la norma de
reprezentare (70.000 de locuitori în cazul colegiilor
uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor,
respectiv la 160.000 de locuitori în cazul colegiilor
uninominale pentru alegerea Senatului10).
La acestea se adaugă câte un colegiu pentru
ceea ce depăşeşte jumătatea normei de
reprezentare.
Numărul colegiilor uninominale dintr-o
circumscripţie electorală nu poate fi mai mic de 6
(minim 4 colegii pentru deputaţi şi 2 pentru
senatori).
În acest moment există un număr11 total de
452 colegii uninominale (315 colegii pentru
alegerea Camerei Deputaţilor şi 137 pentru
alegerea Senatului).
8

Art. 11 alin. (1) lit. a) din Legea nr.35/2008 „(1) În cadrul fiecăreia
dintre cele 43 de circumscripţii electorale se constituie colegii
uninominale pe baza normei de reprezentare, după cum urmează: a)
numărul colegiilor uninominale pentru Camera Deputaţilor, respectiv
pentru Senat se determină prin raportarea numărului de locuitori al
fiecărei circumscripţii electorale la normele de reprezentare
prevăzute la art. 5 alin. (2) şi (3), la care se adaugă un colegiu de
deputat, respectiv de senator pentru ceea ce depăşeşte jumătatea
normei de reprezentare, fără ca numărul colegiilor de deputat dintro circumscripţie electorală să fie mai mic de 4, iar cel de senator, mai
mic de 2”
9
Se ia în calcul numărul de locuitori rezultat în urma ultimului
recensământ al populaţiei, publicat de Institutul Naţional de
Statistică, repartizat pe localităţi (art. 5 alin. (4) din Legea
nr.35/2008).
10
Potrivit art. 5 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi
completările ulterioare: Norma de reprezentare pentru alegerea
Camerei Deputaţilor este de un deputat la 70.000 de locuitori, în
timp pentru alegerea Senatului este de un senator la 160.000 de
locuitori
11
Numărul acestora este stabilit în conformitate cu dispoziţiile art.11
din Legea nr.35/2008, prin împărţirea numărului de locuitori al
fiecărei circumscripţii electorale la norma de reprezentare de 70.000
de locuitori în cazul colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei
Deputaţilor, respectiv la 160.000 de locuitori în cazul colegiilor
uninominale pentru alegerea Senatului. La acestea se adaugă câte
un colegiu pentru ceea ce depăşeşte jumătatea normei de
reprezentare. Numărul colegiilor uninominale dintr-o circumscripţie
electorală nu poate fi mai mic de 6 (4 colegii pentru deputaţi şi 2
pentru senatori).

Prima delimitarea colegiilor uninominale a
fost realizată prin hotărâre a Guvernului12, conform
hotărârii13 unei comisii parlamentare speciale
constituite pe baza proporţionalităţii reprezentării
parlamentare.
În acest sens, delimitarea aprobată prin H.G.
nr. 802/2007, a fost efectuată potrivit regulilor
prevăzute de prevederile art.11 alin. (2) din Legea
nr. 35/2008, cu modificările şi completările
ulterioare, dintre care pot fi menţionate
următoarele:

o circumscripţie electorală este compusă
din mai multe colegii uninominale întregi (numărul
minim 6);

teritoriul cuprins de un colegiu uninominal
trebuie să se afle pe teritoriul unei singure
circumscripţii electorale (judeţ/mun. Bucureşti);

pe teritoriul unei localităţi pot fi delimitate
numai colegii uninominale întregi (de regulă);
Maramureş (1 parte Baia mare+oraş+comune).

un colegiu uninominal cuprinde, de regulă,
una sau mai multe localităţi întregi (pot exista şi
excepţii, cum ar fi, spre exemplu, cazul localităţilor
municipii reşedinţă de judeţ al căror număr de
locuitori depăşeşte norma de reprezentare);


în mun. Bucureşti colegiile uninominale nu
trebuie să depăşească limitele subunităţilor
administrativ-teritoriale (sectoare);


în străinătate 4 colegii pentru Camera
Deputaţilor şi 2 pentru Senat.

din punct de vedere al numărul de locuitori,
între colegiile uninominale din cadrul unei
circumscripţii electorale nu trebuie să existe o
diferenţă mai mare de 30%;

colegiile uninominale pentru senatori sunt
formate din mai multe colegii uninominale pentru
deputaţi, întregi şi alăturate;
Ulterior adoptării H.G. nr. 802/2008 s-a
constatat existenţa unui număr mare de erori

constând în omiterea arondării unor artere ori
secţiuni
ale
acestora,
imobile,
numere
administrative, localităţi ori părţi componente ale
acestora, precum şi în introducerea greşită a
denumirii acestora.
Pentru remedierea acestor situaţii au fost
publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,
o serie de rectificări succesive privind delimitarea
colegiilor uninominale din 22 de circumscripţii
electorale, după cum urmează:

publicate în M. Of. nr. 645/10.IX.2008:
- anexele nr. 3 (Judeţul Argeş), nr. 7 (Judeţul
Botoşani), nr. 19 (Judeţul Giurgiu), nr. 28 (Judeţul
Mureş), nr. 37 (Judeţul Timiş), nr. 43
(Circumscripţia electorală pentru românii cu
domiciliul în afara României);

publicate în M. Of. nr. 712/20.X.2008:
- anexele nr. 2 (Judeţul Arad), nr. 4 (Judeţul Bacău),
nr. 10 (Judeţul Buzău), nr. 17 (Judeţul Dolj);

publicate în M. Of. nr. 764/12.XI.2008:
- anexele nr. 8 (judeţul Braşov), nr. 9 (judeţul
Brăila), nr. 13 (judeţul Cluj), nr. 20 (judeţul Gorj),
nr. 24 (judeţul Iaşi), nr. 29 (judeţul Neamţ), nr. 26
(judeţul Maramureş), nr. 27 (judeţul Mehedinţi),
nr. 29 (judeţul Neamţ), nr. 32 (judeţul Satu Mare),
nr. 34 (judeţul Sibiu), nr. 38 (judeţul Tulcea), nr. 42
(municipiul Bucureşti);

publicate în M. Of. nr. 802/28.XI.2008:
- anexa. nr. 32 (judeţul Satu Mare).

Actualizare
delimitării
colegiilor
14
uninominale
Delimitarea şi numerotarea colegiilor
uninominale se actualizează de către Autoritatea
Electorală Permanentă:
- anual(în cazul în care au apărut modificări
în structura denumirea sau rangul unităţilor
administrativ-teritoriale - modificări privind limitele
teritoriale ale UAT, compunerea acestora din
localităţi componente şi/sau sate aparţinătore la

12

H.G. nr. 802/2008 pentru aprobarea primei delimitări a colegiilor
uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului (M.
Of. nr. 595 din 8 august 2008)
13
Hotărârea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului nr.
1/2008 pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea
Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a Preşedintelui României,
alegerile autorităţilor administraţiei publice locale, finanţarea
campaniilor electorale şi alegerea europarlamentarilor, privind
prima delimitare a colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei
Deputaţilor şi a Senatului

14

Art. 12 alin. (2) din Legea nr.35/2008, cu modificările şi
completările ulterioare: „Delimitarea şi numerotarea colegiilor
uninominale se actualizează de către Autoritatea Electorală
Permanentă. Operaţiunea de delimitare se actualizează anual în
cazul în care au apărut modificări în structura, denumirea sau rangul
unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi după fiecare
recensământ al populaţiei, cu cel puţin 12 luni înainte de alegerile
parlamentare la termen, prin emiterea unei hotărâri a Autorităţii
Electorale Permanente, care se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.”

municipii şi oraşe, respectiv sate la comune,
înfiinţarea/desfiinţarea unor UAT);
- după fiecare recensământ al populaţiei
(cu cel puţin 12 luni înainte de alegerile
parlamentare la termen).
Operaţiunile curente de actualizare a
colegiilor uninominale nu au în vedere modificarea
limitelor acestora, ci numai includerea, acolo unde
a fost cazul, a elementelor redenumite, a celor
omise sau nou-înfiinţate.
A.E.P. şi-a îndeplinit atribuţia conferită de
lege prin adoptarea Hotărârii nr. 2 din 16
februarie 2012 pentru aprobarea actualizării
delimitării colegiilor uninominale pentru alegerea
Camerei Deputaţilor şi a Senatului15.
Varianta adoptată de către A.E.P.reliefează
amănunţit
atât
organizarea
administrativteritorială (în mediul urban până la nivel de
localităţi componente şi sate aparţinătoare,
respectiv sate în mediul rural), cât şi arterele de
circulaţie sortate după tip şi în ordinea alfabetică a
denumirii (în cele 26 de municipii reşedinţă de
judeţ şi Municipiul Bucureşti la care colegiile sunt
detaliate până la nivel de arteră, tronsoane ale
acestora şi/sau imobile).
Acest fapt a permis autorităţilor
administraţiei publice cu care A.E.P. colaborează
pentru actualizarea colegiilor uninominale, dar şi a
acelora cu atribuţii în delimitarea şi numerotarea
secţiior de votare, o modalitate mult mai eficientă
de a identifica eventualele erori, de a propune
introducerea elementele teritoriale (localităţi,
arterele, segmente ale acestora ori imobile) nou
înfiinţate, omise, redenumite, reorganizate etc.
De asemenea, se constată diminuarea, faţă
de alegerile parlamentare din anul 2008, a
rectificărilor operate în actul normativ ce
consemnează delimitarea colegiilor uninominale,
rectificări survenite ca urmare a unor erori
materiale16.
Pe de altă parte, creşterea acurateţii
datelor şi informaţiilor conţinute în delimitarea
15

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 bis din 27 februarie
2012.
16
Au fost publicate rectificări ale Hotărârii AEP nr. 2 din 16 februarie
2012 pentru aprobarea actualizării delimitării colegiilor uninominale
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 27 septembrie 2012, nr. 719
din 23 octombrie 2012 şi nr. 767 din 14 noiembrie 2012

colegiilor uninominale, respectiv a secţiilor de
votare a permis eficientizarea modului de
numărare a alegătorilor la nivelul acestor entităţi.
Modificarea
colegiilor
uninominale
(delimitării)17
Modificarea colegiilor uninominale nu
poate fi făcută decât dacă faţă de delimitarea
anterioară a apărut o variaţie pozitivă sau negativă
de minimum 10% din populaţia respectivului
colegiu uninominal.

Secţiile de votare – constituirea, delimitarea,
denumirea,
numerotarea
şi
actualizarea/modificarea
Terminologie

Secţia de votare” reprezintă o delimitarea
teritorială ce permite gruparea (arondarea) unui
număr potrivit de alegători, astfel încât aceştia să
poată vota în acelaşi loc. Secţia de votare
reprezintă o subunitate a unei circumscripţii
electorale sau a unui colegiu uninominal.
Termenul de „secţie de votare” mai este
utilizat pentru a denumi generic sediul secţiei de
votare, locul unde se desfăşoară efectiv votarea şi
unde îşi are sediul biroului electoral al secţiei de
votare.
Criterii privind constituirea secţiile de votare
(la alegerile parlamentare):
Numărul secţiilor de votare constituite întro localitate se stabileşte în funcţie de criteriul
demografic (numărul de locuitori18).
Astfel:
17

Art. 12 alin. (3) din Legea nr.35/2008, cu modificările şi
completările ulterioare: „Modificarea colegiilor uninominale nu
poate fi făcută decât dacă faţă de delimitarea anterioară a apărut o
variaţie pozitivă sau negativă de minimum 10% din populaţia
respectivului colegiu uninominal.”
18
Raţiunea pentru care este utilizat criteriul numărului de locuitori la
stabilirea numărului secţiilor de votare a fost aceea de a se păstra o
anumită congruenţă cu alte dispoziţii legale care utilizează acest
18
criteriu , precum şi faptul că senatorii şi deputaţii îi reprezintă pe
toţi cetăţenii, nu numai pe cei cu drept de vot. Cu toate acestea,
considerăm că la stabilirea secţiilor de votare ar trebui să se ia în
calcul şi criteriul numărului de alegători, ceea ce ar duce la
îmbunătăţirea modului de organizare a acestora.

a) dacă populaţia ≥ 1.500 de locuitori (nr.
secţii de votare = nr. locuitori/1.000 ÷ 2.000 de
locuitori). Spre exemplu, într-o localitate cu 8667
locuitori pot fi înfiinţate între 4 şi 8 secţii de votare.
b) dacă populaţia ≤ 1.500 de locuitori (o
singură secţie de votare);
Legea electorală prevede în afara normelor
de arondare mai sus amintite şi criteriul distanţei
faţă de cea mai apropiată secţie de votare,
respectiv, situaţia în care există sate cu o populaţie
de până la 1.000 de locuitori, situate la o distanţă
mai mare de 3 km faţă de sediul secţiei de votare
situat în reşedinţa unităţii administrativ-teritoriale.
Pentru prima dată se stipulează în legislaţia
electorală19 că secţiile de votare rămân „fixe” (se
păstrează numerotarea şi delimitarea teritorială).
Permanentizarea
secţiilor
de
votare,
îndeosebi în ceea ce priveşte sediul, a fost
considerată necesară pentru ca alegătorii să ştie
din timp unde pot vota dar şi pentru a putea
asigura, din timp,
amenajarea şi dotărilor
necesare.
Pe de altă parte, în cazul în care apar
modificări de orice natură, inclusiv cele privind
structura unităţilor administrativ-teritoriale sau
planul urbanistic al localităţilor, acestea trebuie
comunicate de îndată Autorităţii Electorale
Permanente.
Potrivit legii, delimitarea secţiilor de votare
trebuie realizată în termen de 30 de zile de la
stabilirea datei alegerilor, de către primari,
împreună cu prefecţii şi cu structurile teritoriale ale
Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi
Administrarea Bazelor de Date şi reprezintă
operaţiunile de arondare a arterelor, a unor
secţiuni ale acestora, a imobilelor, a localităţilor ori
a unor părţi componente ale acestora, deoarece
potrivit noii legi electorale „alegătorii votează
numai la secţia de votare la care este arondată
strada sau localitatea unde îşi au domiciliul”20.
19

Cu ocazia desfăşurării alegerilor parlamentare din anul 2008 Art.
18 alin. (5) din Legea nr. 35/2008
20
Art. 8 alin. (1) din Legea nr.35/2008, cu modificările şi completările
ulterioare. Singurele excepţii sunt prevăzute de alin. (4) ale aceluiaşi
articol: „Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum
şi persoanele însărcinate cu menţinerea ordinii votează la secţia la
care îşi desfăşoară activitatea, după înscrierea lor în lista electorală
suplimentară, dacă este cazul, doar dacă domiciliază pe raza acelui
colegiu uninominal în care se află secţia de votare respectivă şi sunt

Numerotarea secţiilor de votare se
stabileşte prin ordin în termen de 30 de zile de la
stabilirea datei alegerilor, de către prefecţi, după
criteriul rangului localităţilor (municipii, oraşe,
comune) în ordinea alfabetică a acestora. În
străinătate numerotarea este realizată de către
ministrul afacerilor externe.

REGISTRUL SECŢIILOR DE VOTARE
Registrul secţiilor de votare reprezintă
ansamblul înregistrărilor (date şi informaţii) privind
delimitarea teritorială şi numerotarea secţiilor de
votare din România şi este administrat (constituire,
actualizare, modificare) de către Autoritatea
Electorală Permanentă.
În ceea ce priveşte localul secţiei de votare,
Registrul secţiilor de votare conţine şi date şi
informaţii de identificare a acestora (numărul
secţiei de votare, precum şi al unităţii
administrativ-teritoriale, al colegiului uninominal şi
al circumscripţiei electorale din care aceasta face
parte, denumirea şi adresa localului secţiei de
votare, date de contact (nr. de telefon, fax etc.)
precum şi orice alte informaţii considerate utile.
Introducerea dispoziţiilor privind registrul
secţiilor de votare are drept scop, în principal:
- informarea alegătorilor, a competitorilor
electorali, a autorităţilor publice cu atribuţii în
domeniul electoral;
- realizarea unor estimări corecte a
resurselor necesare, respectiv alocarea din timp a
fondurilor destinate procesului electoral;
- crearea unor instrumente logistice care
să asigure suportul pentru colectarea datelor şi
informaţiilor necesare actualizării colegiilor
uninominale,
remedierea
erorilor
privind
delimitarea secţiilor de votare, inclusiv pentru
organizarea viitoare a Registrului electoral;
- asigurarea evidenţei privind condiţiile
minimale, dotarea şi amenajarea secţiilor de
votare, alte date şi informaţii privind membrii
secţiei de votare, candidaţii, competitorii, logistica
electorală, orice alte informaţii considerate utile.

arondaţi, conform domiciliului, în altă secţie de votare a aceluiaşi
colegiu uninominal, iar candidaţii pot vota la oricare dintre secţiile
de votare din cadrul colegiului uninominal în care candidează.”

- asigurarea informaţiilor necesare pentru
fundamentarea propunerilor de îmbunătăţire a
condiţiilor logistice, precum şi pentru elaborarea
politicilor de management a operaţiunilor
electorale;
Întocmirea şi actualizarea Registrului secţiilor
de votare
Prefecţii comunică Autorităţii Electorale
Permanente, pentru înregistrarea în Registrul
secţiilor de votare, delimitarea şi numerotarea
secţiilor de votare de la nivelul circumscripţiei
electorale.
Pentru a realiza comunicarea către AEP a
delimitării şi numerotării prefecţii sunt sprijiniţi de
primarii şi secretarii localităţilor, precum şi de către
DEPABD (asigură toate datele, informaţiile şi
sprijinul necesar prefecţilor).
OBSERVAŢII
Considerăm DEOSEBIT DE IMPORTANT ca datele şi
informaţiile privind delimitarea circumscripţiilor
electorale, a colegiilor uninominale şi a secţiilor
de votare să fie actualizate permanent şi nu doar
în
preajma
desfăşurării
alegerilor/referendumurilor.
UAT
În cazul UAT nu s-au constatat erori majore
privind denumire, tip (un număr redus necesită
lămurirea corectitudinii denumirii în ceea ce
priveşte utilizarea diacriticelor, „î”sau „â” faţă de
forma transcrisă în Legea nr.2/1968, respectiv în
actele normative ulterioare);
ARTERE
Situaţii:
- apar în HG nr.802/2008 fără să fie incluse în
nomenclator de artere DEPABD;
- sunt omise din HG nr.802/2008 deşi sunt
incluse în nomenclator de artere DEPABD;
- apar în HG nr.802/2008 dar cu erori de tip
(ex. strada în loc de bulevard), denumire (Mihail
Eminescu în loc de Mihai Eminescu);
- apar în delimitarea şi numerotarea secţiilor
de votare (Ordin prefect comunicat AEP) deşi nu
figurează în HG nr.802/2008. Dintre acestea unele
nu figurau în 2008 în nomenclator stradal;

- figurează în nomenclator stradal DEPABD
dar nu şi în HG nr.802/2008 sau în delimitarea şi
numerotarea secţiilor de votare (Ordin prefect
comunicat AEP)
După efectuarea verificărilor şi eventualelor
corecţii se constată un număr relativ important de
artere (cu diferite atribute – A, H, R) ce trebuie
incluse în delimitarea colegiilor uninominale şi
pentru care nu există un istoric al arondării lor la
vreuna din secţiile de votare.
Pentru multe din acestea este nevoie de
verificări pe teren sau de hărţi amănunţite, mai
ales pentru ipoteza în care acestea parcurg
„teritoriul” mai multor colegii uninominale.
SEGMENTE DE ARTERE şi/sau IMOBILE
Consemnarea în cadrul delimitării secţiilor
de votare a unor elemente privind segmente de
arteră, tipul imobilelor (case/blocuri), numere
administrative(poştale), par/impar etc., ori
conţinând alte referinţe (numele/poreclele
alegătorilor, referinţe geografice, aliniament
stradal, alte obiective de interes local) sporeşte
complexitatea
şi
dificultatea
verificării
corectitudinii acestora, precum şi posibilitatea
standardizării/uniformizării acestora.

INSTRUMENTE

Nomenclator
unităţi
administrativteritoriale (UAT)

Nomenclator artere

HG nr.802/2008 (M. Of. cu cele 4 rectificări)

Delimitarea şi numerotarea secţiilor de
votare (Ordin prefecţi comunicat AEP)

Nr. locuitori (recensământ INS/DEPABD,
alegători (DEPABD, situaţie alegeri pe secţii);

Hotărârea nr.2/2012 AEP pentru aprobarea
actualizării delimitării colegiilor uninominale
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului.

