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I. INTRODUCERE 
 

 

     Spre deosebire de perioada precedentă, anul 2010 nu a fost unul cu o agendă electorală 

încărcată, presupunând o întreagă gamă de alegeri la termen, excepţie făcând acele situaţii în care 

s-a impus organizarea şi desfăşurarea de alegeri parţiale – parlamentare şi locale -, precum şi a 

unor referendumuri locale.  

     Astfel, centrul de greutate al activităţii Autorităţii Electorale Permanente s-a putut deplasa şi 

spre alte obiective prioritare. O atenţie sporită a fost acordată mai bunei fundamentări a 

proiectelor legislative cu caracter electoral şi propunerilor de perfecţionare a procedurilor 

electorale, cu trimiteri directe spre diferite categorii de populaţie – votanţi, oficiali electorali, 

actori politici -, a parteneriatelor cu mediul academic şi universitar, cu organizaţiile 

nonguvernamentale şi cu alte segmente ale societăţii civile.  

     Totodată, în perspectiva alegerilor ce se vor desfăşura în 2012, AEP a monitorizat în 

permanenţă problemele legate de logistica electorală, întocmind situaţii şi rapoarte referitoare la 

realizarea materialelor şi dotărilor specifice secţiilor de votare, precum şi la păstrarea acestora. 

De asemenea, a fost actualizat Registrul secţiilor de votare. 

     Identificarea  problemelor prioritare şi rezolvarea lor cu promptitudine au constituit, de altfel, 

o constantă a activităţii AEP pe parcursul anului 2010, aspectele concrete ale  acestor demersuri 

regăsindu-se în prezentul raport structurate pe domenii, de la cel legislativ, la cele care privesc 

îndrumarea şi controlul electoral, finanţarea partidelor politice, informatica electorală, relaţiile 

externe ale instituţiei, activitatea financiar-bancară, auditul intern, controlul intern managerial, 

informarea publică etc. 
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II. DOMENIUL LEGISLATIV 
 

                               Elaborarea proiectelor de acte normative 

 

În anul 2010, în contextul preocupărilor constante pentru sistematizarea şi simplificarea 

legislaţiei electorale, dată fiind inflaţia normativă caracterizată de abundenţa textelor normative 

şi instabilitatea regulilor, Direcţia legislaţie şi legătura cu Parlamentul, cu sprijinul celorlalte 

compartimente de specialitate ale Autorităţii, a elaborat proiectul de Lege privind Codul 

electoral. Demersurile de codificare au urmărit asigurarea unei mai mari securităţi juridice şi a 

unei mai bune accesibilităţi a dreptului, în acord cu exigenţele constituţionale legate de 

garantarea drepturilor electorale. 

Proiectul de Lege privind Codul electoral reuneşte materia reglementată de 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, Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui 

României, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările şi completările ulterioare, 

Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 

referendumului. 

Acest proiect urmăreşte uniformizarea soluţiilor legale disparate existente în legislaţia 

actuală, precum şi reglementarea pentru prima dată a unor situaţii juridice semnalate de practica 

electorală; coroborarea regulilor, conceptelor şi instituţiilor juridice specifice diferitelor tipuri de 

scrutine; simplificarea mijloacelor de acţiune a administraţiei electorale prin coerenţa şi 

predictibilitatea procedurilor; asigurarea stabilităţii procedurilor electorale şi, indirect, a 

predictibilităţii actului de administraţie electorală; implementarea procedurilor necesare pentru 

prevenirea fraudelor electorale. 

Totodată, Direcţia legislaţie şi legătura cu Parlamentul, cu sprijinul celorlalte 

compartimente de specialitate ale Autorităţii, a lucrat la elaborarea proiectului de Lege privind 

modificarea şi completarea Legii partidelor politice nr. 14/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare şi a proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii 
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nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, 

republicată. 

 Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii partidelor politice nr. 

14/2003, cu modificările şi completările ulterioare are ca scop asigurarea evidenţei partidelor 

politice de către singurul organ administrativ specializat în domeniul electoral, respectiv de către 

Autoritatea Electorală Permanentă. Actele administrative adoptate de Autoritate în materia 

evidenţei partidelor politice vor fi supuse controlului exercitat de instanţele judecătoreşti de 

contencios administrativ. 

Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind 

finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată are în vedere 

atât implementarea recomandărilor formulate de echipa de evaluare GRECO în cadrul întâlnirilor 

cu reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente din anul 2010 şi cuprinse în Raportul de 

evaluare a României privind Transparenţa Finanţării Partidelor Politice adoptat de GRECO la 

cea de-a 49-a Reuniune Plenară (Strasbourg, 29 Noiembrie – 3 Decembrie 2010), cât şi 

eliminarea deficienţelor şi neconcordanţelor constatate în aplicarea legii.  

Pentru redactarea proiectelor sus-menţionate s-a recurs la inventarierea  tuturor actelor 

normative din domeniul electoral şi al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale, la 

încadrarea acestora pe categorii tematice, precum şi la analiza instituţiilor juridice, a conceptelor 

şi a noţiunilor exprimate prin actele respective.  

În cadrul activităţii de documentare care a stat la baza elaborării proiectelor sus-amintite 

au fost utilizate instrumentele juridice internaţionale în domeniu, legislaţia electorală a statelor 

membre ale Uniunii Europene, precum şi a Canadei, practica Biroului Electoral Central, 

jurisprudenţa în materie electorală a Curţii Constituţionale şi a instanţelor judecătoreşti, 

jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, studiile elaborate de Comisia de la Veneţia 

şi Institutul Internaţional pentru Democraţie şi Asistenţă Electorală, precum şi literatura de 

specialitate în domeniu. Totodată, la elaborarea propunerilor legislative menţionate a fost avută 

în vedere bogata experienţă practică dobândită de Autoritatea Electorală Permanentă ca urmare a 

scrutinelor la a căror pregătire şi organizare a contribuit. 

 Alte proiecte de lege elaborate de către Direcţia legislaţie şi legătura cu Parlamentul 

care au fost însuşite de parlamentari au fost:  

•    Proiectul de Lege pentru completarea alineatului (17) al art. 48 din Legea nr. 

35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi 
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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 

Dispoziţiile legale sus-menţionate au fost declarate neconstituţionale de către Curtea 

Constituţională prin Decizia nr. 503 din 20 aprilie 2010. Menţionăm că, în considerentele 

Deciziei nr. 503 din 20 aprilie 2010, Curtea Constituţională a statuat că aceste dispoziţii legale 

nu respectă voinţa constituantului transpusă în normele constituţionale indicate, deoarece 

anulează ab initio dreptul de a fi ales al oricărui cetăţean român care, îndeplinind cerinţele 

constituţionale şi legale în materie, ar dori să participe la alegerile parlamentare parţiale în 

calitate de candidat independent. Legea electorală poate preciza condiţiile în care o persoană 

poate candida în calitate de independent (constituirea unui depozit financiar, un anumit număr de 

susţinători), dar nu poate, sub nicio formă, să îndepărteze de la procesul electoral, în cazul 

alegerilor parţiale, candidatura ca independent a unei persoane, fără ca prin aceasta să nu încalce 

dreptul fundamental constituţional consacrat de art. 37 - "Dreptul de a fi ales". 

   Ţinând cont de faptul că, în Decizia nr. 61 din 14 ianuarie 2010, Curtea Constituţională a 

arătat raţiunile ce justifică, prin prisma normelor constituţionale, eliminarea formaţiunilor 

politice care nu au îndeplinit pragul electoral, individual sau într-o alianţă politică ori electorală, 

din cursa pentru alegerile parţiale, Autoritatea Electorală Permanentă a propus ca punerea de 

acord cu dispoziţiile constituţionale a textului legal sus-menţionat să fie realizată prin includerea 

candidaţilor independenţi în categoria competitorilor electorali. 

    În acest sens, proiectul precizează că la alegerile parţiale pot participa numai partidele 

politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care la alegerile generale au 

îndeplinit pragul electoral prevăzut de prezentul titlu, individual sau într-o alianţă politică ori 

electorală, precum şi candidaţii independenţi. Alegerile parţiale se desfăşoară într-un singur tur, 

cel mai bine clasat candidat urmând a fi declarat câştigător. 

• Propunerea legislativă privind aderarea Autorităţii Electorale Permanente la 

Asociaţia Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO) 

Propunerea legislativă urmăreşte stabilirea cadrului legal al colaborării Autorităţii cu 

Asociaţia Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO) şi abilitarea Autorităţii de a plăti cotizaţia 

anuală care îi revine, prin bugetul propriu, din sumele asigurate de la bugetul de stat. 
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• Propunerea legislativă pentru completarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 

334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, 

republicată 

Având în vedere contextul financiar naţional, propunerea legislativă sus-menţionată 

urmăreşte reducerea costurilor generate de organizarea birourilor parlamentare prin acordarea 

posibilităţii partidelor politice de a subînchiria, în vederea organizării birourilor parlamentare, 

spaţiile primite de la autorităţile locale, fără ca preţul contractului de subînchiriere să depăşească 

preţul contractului de închiriere încheiat cu autorităţile locale. 

• Prin compartimentele sale de specialitate, Autoritatea  a acordat sprijin de specialitate 

Ministerului Afacerilor Externe la elaborarea proiectului de lege privind exercitarea prin 

corespondenţă a dreptului de vot de către alegătorii  români cu domiciliul sau reşedinţa în 

străinătate şi Comisiei pentru tehnologia informaţiei la elaborarea proiectului de lege privind 

verificarea prin mijloace electronice a dreptului de acces la vot al cetăţenilor. 

 Totodată, pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor parlamentare şi locale 

parţiale, Direcţia legislaţie şi legătura cu Parlamentul a elaborat 20 de proiecte de hotărâri ale 

Guvernului: 

• Hotărârea Guvernului nr. 180/2010 privind stabilirea datei alegerilor parţiale 

pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia Electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti, 

Colegiul uninominal nr. 19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 

din 11 martie 2010; 

• Hotărârea Guvernului nr. 181/2010 privind aprobarea Programului 

calendaristic pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile 

parţiale pentru Camera Deputaţilor care se vor desfăşura în Circumscripţia Electorală nr. 

42 - municipiul Bucureşti, Colegiul uninominal nr. 19, în data de 25 aprilie 2010, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 11 martie 2010; 

• Hotărârea Guvernului nr. 199/2010 privind unele măsuri necesare bunei 

organizări şi desfăşurări a alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia 

electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti, Colegiul uninominal nr. 19, din data de 25 aprilie 

2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 22 martie 2010; 

• Hotărârea Guvernului nr. 356/2010 privind stabilirea modelului proceselor-

verbale pentru consemnarea rezultatelor votării la alegerile parţiale pentru Camera 

Deputaţilor în Circumscripţia Electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti, Colegiul 
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uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 19, din data de 25 aprilie 2010, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 20 aprilie 2010; Hotărârea 

Guvernului nr. 1035/2010 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Camera 

Deputaţilor în Circumscripţia electorală nr. 22 - judeţul Hunedoara, Colegiul uninominal 

pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 3, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 702 din 21 octombrie 2010; 

• Hotărârea Guvernului nr. 1036/2010 privind aprobarea Programului 

calendaristic pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile 

parţiale pentru Camera Deputaţilor care se vor desfăşura în Circumscripţia electorală nr. 

22 - judeţul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 3, în 

data de 5 decembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 

21 octombrie 2010; 

• Hotărârea Guvernului nr. 1078/2010 privind unele măsuri necesare bunei 

organizări şi desfăşurări a alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia 

electorală nr. 22 - judeţul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor nr. 3, din data de 5 decembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 734 din  3 noiembrie 2010; 

• Hotărârea Guvernului nr. 1198/2010 privind stabilirea modelului proceselor-

verbale pentru consemnarea rezultatelor votării la alegerile parţiale pentru Camera 

Deputaţilor în Circumscripţia electorală nr. 22 - judeţul Hunedoara, Colegiul uninominal 

pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 3, din data de 5 decembrie 2010, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 810 din  3 decembrie 2010; 

• Hotărârea Guvernului nr. 40/2010 pentru aprobarea programelor calendaristice 

privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale 

parţiale pentru un consiliu local şi pentru primari din data de 21 februarie 2010, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 15 ianuarie 2010; 

• Hotărârea Guvernului nr. 93/2010 pentru aprobarea programelor calendaristice 

privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale 

parţiale pentru consilii locale şi pentru primari din data de 21 martie 2010, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 12 februarie 2010; 

• Hotărârea Guvernului nr. 165/2010 pentru aprobarea Programului calendaristic 

privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale 
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parţiale pentru primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, din data de 18 

aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 12 martie 

2010; 

• Hotărârea Guvernului nr. 383/2010 pentru aprobarea Programului calendaristic 

privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale 

parţiale pentru primari din data de 30 mai 2010, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 265 din 23 aprilie 2010; 

• Hotărârea Guvernului nr. 539/2010 pentru aprobarea programelor 

calendaristice privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor locale parţiale pentru un consiliu local şi pentru un primar din data de 18 iulie 

2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 11 iunie 2010; 

• Hotărârea Guvernului nr. 706 din 14 iulie 2010 pentru aprobarea programelor 

calendaristice privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 22 august 

2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 16 iulie 2010; 

• Hotărârea Guvernului nr. 793/2010 pentru aprobarea Programului calendaristic 

privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale 

pentru autorităţile administraţiei publice locale în Circumscripţia electorală Racşa, judeţul 

Satu Mare, din data de 12 septembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 557 din  6 august 2010; 

• Hotărârea Guvernului nr. 861/2010 pentru aprobarea Programului calendaristic 

privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale 

parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale din data de 26 septembrie 2010, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 20 august 2010; 

• Hotărârea Guvernului nr. 1012/2010 pentru aprobarea Programului 

calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale din data de 14 

noiembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din  8 

octombrie 2010; 

• Hotărârea Guvernului nr. 1050/2010 pentru aprobarea programelor 

calendaristice privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea 
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alegerilor locale parţiale pentru un primar şi un consiliu local din data de 28 noiembrie 

2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 22 octombrie 2010; 

• Hotărârea Guvernului nr. 1241/2010 pentru aprobarea programelor 

calendaristice privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor locale parţiale pentru un consiliu local şi un primar din data de 16 ianuarie 2011, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 829 din 10 decembrie 2010; 

• Hotărârea Guvernului nr. 1274/ 2010 pentru aprobarea Programului 

calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor locale parţiale pentru Consiliul Local al Comunei Oraşu Nou, judeţul Satu Mare, 

din data de 23 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 

din 17 decembrie 2010. 

 

Avizarea proiectelor de acte normative 

 

Direcţia legislaţie şi legătura cu Parlamentul a recomandat avizarea favorabilă, cu 

observaţii şi propuneri, a proiectului de Lege privind punerea în aplicare a Codului penal şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii penale.  

Proiectul de lege sus-menţionat, urmăreşte printre altele: 

- abrogarea unor texte de incriminare din legislaţia electorală, ca urmare a 

cuprinderii acestora în Partea specială a noului Cod penal, pentru evitarea paralelismelor de 

reglementare1; 

 
1 art. 52 — 58 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale căror 
dispoziţii au fost preluate de prevederile art. 385 - 393 din Codul penal, reglementând infracţiunile electorale; 
-  art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2003 pentru exprimarea votului prin mijloace electronice la 
referendumul naţional privind revizuirea Constituţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 
din 14 octombrie 2003, ale cărui dispoziţii au fost preluate de prevederile art. 388 din Codul penal (frauda la votul 
electronic); 
-  art. 107-114 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 17 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale căror 
dispoziţii au fost preluate de prevederile art. 385 -393 din Codul penal, reglementând infracţiunile electorale;  
- art. 22 - 229 din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 16 ianuarie, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale căror dispoziţii au fost preluate de prevederile art. 385 - 393 din Codul penal, reglementând 
infracţiunile electorale; 
- art. 52 - 61 din 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 publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 196 din 13 martie 
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- abrogarea unor dispoziţii din legislaţia electorală pentru înlăturarea suprapunerii 

inutile a unor texte care protejează aceleaşi valori sociale. Este vorba, în acest caz, de texte care 

nu au fost preluate ca atare în Codul penal, dar care reglementează situaţii ce pot fi soluţionate 

corespunzător pe baza textelor existente în Codul penal sau în alte legi speciale2; 

- dezincriminarea unor fapte prevăzute în legislaţia electorală şi 

contravenţionalizarea acestora acolo unde este cazul. Respectarea principiului minimei 

intervenţii care guvernează legislaţia penală a oricărui stat de drept impune recurgerea la 

mecanismul penal de protecţie doar în situaţiile în care protecţia oferită de reglementările altor 

ramuri de drept (în speţă, de drept contravenţional) este insuficientă3; 

- abrogarea sau reformularea unor texte contravenţionale conţinute în legile 

electorale cu dispoziţii penale. Deşi textele contravenţionale au rămas de regulă străine 

demersului de elaborare a legii de punere în aplicare a Codului penal, s-au impus totuşi 

intervenţii izolate asupra acestora în măsura în care ele erau conţinute în legi cu dispoziţii penale 

şi conţineau prevederi care se suprapuneau cu acestea din urmă4.  

Direcţia legislaţie şi legătura cu Parlamentul a formulat o serie de observaţii şi 

propuneri dintre care amintim incriminarea ca infracţiune a faptei de a tipări, fără drept, buletine 

de vot, deoarece produce prin ea însăşi o stare de pericol grav pentru corectitudinea alegerilor 

sau a referendumului. Totodată, a fost precizat faptul că verificarea listelor electorale utilizate la 

 
2 art. 106 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 17 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, fapta intrând sub 
incidenţa prevederilor art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii sau a art. 391 alin. (1) - (2) din Codul 
penal privind falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale; 
3 fapta prevăzută la art. 55 alin. (1) teza I din Legea nr. 3/200O privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu modificările şi completările 
ulterioare, a fost contravenţionalizată într-o formă mai largă, fiind introdusă o nouă literă, f), în cuprinsul art. 49 din 
lege. Astfel, în mod unitar, această faptă este reglementată contravenţional  în toată legislaţia electorală; 
 - art. 110 alin. (1) teza I din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 17 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, a fost 
contravenţionalizată într-o formă mai largă, fiind introdusă o nouă literă, ţ), în cuprinsul art. 103 din lege. Astfel, în 
mod unitar, această faptă este reglementată contravenţional în toată legislaţia electorală. 
4 Spre exemplu, s-a impus intervenţia asupra: 
 - art. 49 lit. c) din  Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 13, alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2003 pentru exprimarea votului prin mijloace 
electronice la referendumul naţional privind revizuirea Constituţiei; 
- art. 103, lit. n) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale; 
- art. 261, lit. r) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României; 
- art. 21, lit. n) şi r) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul 
European; 
- art. 50, lit. i) şi m) din 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. 



 
 
 

 
 

12

referendumuri sau alegeri nu poate oferi indicii privind introducerea în urnă a mai multor 

buletine de vot decât are dreptul un alegător, utilizarea unei cărţi de alegător, a unui act de 

identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals. 

Totodată, a fost elaborat un punct de vedere pentru Ministerul Administraţiei şi 

Internelor privind  posibilitatea constatării înlocuirii de drept a consilierilor locali şi 

judeţeni de către Autoritatea Electorală Permanentă.  S-a menţionat că această atribuţie ar 

putea fi îndeplinită numai în condiţiile înfiinţării birourilor teritoriale judeţene ale Autorităţii 

Electorale Permanente conform art. 22 alin. (3), art. 24 alin. (3), art. 26 alin. (1) din Legea nr. 

35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 13, alin. (4) şi art. 30 din 

Hotărârea Birourilor Permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 2/2007 privind 

aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

Elaborarea de puncte de vedere privind diferite probleme de drept electoral 

 

 Direcţia legislaţie şi legătura cu Parlamentul a formulat mai multe puncte de vedere 

privind speţele pe rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului care vizau drepturile electorale, 

propunerile de modificare a legislaţiei comunitare în domeniul electoral, diferite aspecte de drept 

care vizau alegerile parlamentare şi locale parţiale, precum şi referendumurile locale. Totodată, 

au fost formulate propuneri şi observaţii privind proiectele de modificare a legislaţiei comunitare 

în domeniul electoral. 

În anul 2010, Direcţia a soluţionat 168 de memorii, petiţii şi cereri aparţinând cetăţenilor. 

Acestea au privit elaborarea şi aplicarea legislaţiei electorale (condiţiile şi modalitatea de 

depunere a candidaturilor, neregulile privind modul de desfăşurare şi organizare a alegerilor, 

constituirea birourilor electorale, modalitatea de remunerare a membrilor secţiilor de votare, cu 

privire la modelul listei de susţinători, cu privire la listele electorale, scopul desfăşurării 

referendumului naţional etc.), propuneri de lege ferenda şi aplicarea Legii nr. 344/2006 privind 

finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale. 

În acelaşi an, Direcţia a soluţionat 74 de cereri aparţinând partidelor politice şi ONG-

urilor privind elaborarea şi aplicarea legislaţiei electorale (condiţiile şi modalitatea de depunere a 

candidaturilor, neregulile privind modul de desfăşurare şi organizare a alegerilor, constituirea 
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birourilor, modalitatea de remunerare a membrilor secţiilor de votare, cu privire la modelul listei 

de susţinători, cu privire la listele electorale, scopul desfăşurării referendumului naţional etc.). 

 

Legătura cu Parlamentul 

 

Anul 2010 a fost marcat de o puternică tendinţă de modificare şi completare a 

reglementărilor din domeniul electoral.  

Proiectele de lege şi propunerile legislative cu caracter electoral care au intrat în 

procedura legislativă a celor două Camere ale Parlamentului au vizat, în marea lor majoritate, 

acoperirea unor lacune  de reglementare sau armonizarea textelor normative existente. Este cazul 

proiectelor de lege pentru completarea şi modificarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi 

desfăşurarea referendumului, a Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor 

pentru Parlamentul European, a Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, a 

propunerii legislative privind ziua de desfăşurare a alegerilor locale, parlamentare, 

europarlamentare şi prezidenţiale etc. Alte iniţiative legislative au urmărit implementarea unor 

noi reglementări care să asigure corectitudinea procesului electoral, un exemplu în acest sens 

fiind propunerea privind verificarea prin mijloace electronice a dreptului de acces la vot al 

cetăţenilor. 

Autoritatea Electorală Permanentă, prin Direcţia legislaţie şi legătura cu Parlamentul, s-a 

implicat activ în urmărirea acestor iniţiative, formulând observaţii şi propuneri la 

solicitarea Guvernului şi participând la dezbaterile celor două Camere ale Parlamentului şi 

la şedinţele comisiilor de specialitate ale acestora.   

 

1. Senatul 

În 2010, la Biroul permanent al Senatului au fost înregistrate 13 iniţiative legislative, 

după cum urmează: 

Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru desfăşurarea în condiţii de 

legalitate a alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare sau prezidenţiale, precum şi 

a referendumului care are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri în vederea 

preîntâmpinării săvârşirii unor infracţiuni în legătură cu exercitarea dreptului de vot cu ocazia 

alegerilor şi a referendumurilor. Se urmăreşte astfel aplicarea măsurii confiscării speciale a 

mijloacelor de transport folosite în vederea săvârşirii unor infracţiuni legate de exercitarea 
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 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European are ca obiect eliminarea obligaţiei 

parlamentarilor europeni aleşi în România de a da declaraţii de avere şi de interese. Guvernul nu 

dreptului de vot, prin transportul cetăţenilor către secţiile de vot speciale, ,,pentru exercitarea 

multiplă a dreptului de vot”. 

Autoritatea Electorală Permanentă nu a susţinut această propunere legislativă deoarece 

din actele normative ce reglementează organizarea şi desfăşurarea alegerilor rezultă că votarea se 

realizează, concret, prin aplicarea ştampilei cu menţiunea „VOTAT” pe buletinul de vot, 

înăuntrul patrulaterului care cuprinde numele unui candidat sau al unui partid. Folosirea unui 

mijloc de transport până la secţia de votare nu face parte din latura obiectivă a infracţiunii de vot 

multiplu. Prin urmare, autovehiculele folosite pentru transportul cetăţenilor către secţiile de 

votare nu pot fi supuse confiscării, cu atât mai mult cu cât răspunderea pentru fapta de a vota de 

două sau mai multe ori în ziua votării este personală. 
Transportul unei persoane la secţia de votare reprezintă un act de pregătire a infracţiunii sus- 

menţionate. Având în vedere faptul că actele de pregătire nu produc nicio tulburare socială, nu încalcă 

ordinea publică şi nu relevă scopul în vederea căruia acestea sunt realizate, nici Codul penal nu 

incriminează asemenea acte. În acelaşi an, iniţiativa legislativă a fost dezbătută de Camera 

Deputaţilor, fiind respinsă definitiv. 

 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 5 din Titlul I al 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 

 Această iniţiativă legislativă propune mărirea normei de reprezentare a unui deputat de la 

70.000 la 110.000 de locuitori, respectiv cea a unui senator de la 160.000 la 221.000 de locuitori. 

Autoritatea Electorală Permanentă a făcut observaţia că o astfel de modificare presupune 

o nouă delimitare şi numerotare a colegiilor uninominale, fiind necesară modificarea 

corespunzătoare a articolului 12 alin. (1) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările 

ulterioare.  Conform prevederilor legale citate, prima delimitare şi numerotare a colegiilor 

uninominale a fost efectuată prin Hotărârea Guvernului nr. 802/2009, în conformitate cu 

hotărârea unei comisii parlamentare speciale constituite pe baza proporţionalităţii reprezentării 

parlamentare. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, fiind înregistrată spre dezbatere în 

acelaşi an la Camera Deputaţilor. 
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a solicitat Autorităţii Electorale Permanente punctul său de vedere. Acest proiect a fost respins 

de ambele Camere ale Parlamentului.  

Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 35 pentru 

alegerea Camerei Deputaţilor şi 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, publicată în Monitorul Oficial al 

României nr. 196 din 13 martie 2008 

Această iniţiativă legislativă are ca obiect de reglementare ziua votării în străinătate şi 

campania electorală negativă  la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat. Astfel, se propune 

ca ziua votării în secţiile de votare din străinătate unde, din cauza diferenţei de fus orar, votarea 

se încheie după ora 21.00, ora României, să fie ziua de sâmbătă. Totodată, se urmăreşte ca 

votarea în străinătate să poată fi realizată numai pe bază de cerere prealabilă depusă până cel mai 

târziu în preziua votării. Autoritatea Electorală Permanentă a făcut mai multe observaţii, dintre 

care amintim faptul că reperul orar luat în calcul de iniţiator nu este explicit formulat, acesta 

putând fi cel naţional sau străin, precum şi faptul că impunerea unei formalităţi suplimentare 

(cerere) pentru cetăţenii români care votează în străinătate faţă de cei care votează în ţară nu este 

justificată. A fost menţionat faptul că în străinătate pot vota numai cetăţenii români cu domiciliul 

sau reşedinţa în străinătate dovedite fie prin paşaportul simplu cu menţiunea privind stabilirea 

domiciliului în străinătate, fie prin orice document emis de autorităţile străine care dovedeşte 

reşedinţa în străinătate. 

Totodată,  a fost menţionat faptul că sintagma „formele de campanie electorală negativă” 

este lipsită de claritatea, precizia, previzibilitatea şi predictibilitatea pe care trebuie să le 

întrunească normele juridice pentru ca subiectul de drept vizat să îşi poată conforma conduita, 

astfel încât să evite consecinţele nerespectării lor. Lipsesc astfel criteriile pe baza cărora se poate 

stabili ce înseamnă campanie electorală negativă, dar şi autoritatea competentă să constate 

încălcarea acestor reguli. 

Potrivit art. 29 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor 

politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, partidele şi 

alianţele politice, precum şi candidaţii independenţi au obligaţia de a imprima pe toate 

materialele de propagandă electorală următoarele date: 

    a) numele candidatului independent, denumirea partidului politic sau a alianţei politice 

ori electorale care le-a comandat, după caz; 
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    b) denumirea operatorului economic care le-a realizat. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 41 din acelaşi act normativ, Autoritatea Electorală 

Permanentă sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei încălcarea dispoziţiilor art. 29 

alin. (2) din Legea nr. 334/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

Având în vedere cele de mai sus, Autoritatea  şi-a exprimat opinia în sensul că 

prevederile punctului 3 art. 371 alin. (1), (3) şi (4) din prezenta iniţiativă legislativă reprezintă un 

paralelism legislativ interzis de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Proiectul se 

află în dezbatere la Camera Deputaţilor, după ce a fost respins de Senat. 

 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 35 pentru 

alegerea Camerei Deputaţilor şi 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, publicată în Monitorul Oficial al 

României nr. 196 din 13 martie 2008 are ca obiect de reglementare instituirea unui nou caz de 

încetare a mandatului de deputat sau senator. Astfel, încetarea mandatului de deputat sau senator 

ar urma să aibă loc şi în situaţia în care un deputat sau un senator renunţă la calitatea de membru 

al formaţiunii politice înscrise în declaraţia de acceptare a candidaturii. 

Autoritatea Electorală Permanentă a indicat în punctul său de vedere că această propunere 

legislativă încalcă prevederile art. 69 din Constituţia României, republicată privind mandatul 

reprezentativ deoarece instituie mandatul imperativ, încălcând libertatea şi independenţa 

parlamentarilor. Sprijinul acordat de o formaţiune politică pentru alegerea unui deputat sau 

senator nu poate avea semnificaţia unui mandat imperativ, acesta atrăgând numai răspunderea 

politică a parlamentarului faţă de formaţiunea politică respectivă care îl poate exclude sau îi 

poate retrage sprijinul, precum şi faţă de corpul electoral. Proiectul a fost respins de Senat, 

precum şi de Camera Deputaţilor în anul 2010. 

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 370 din 20 septembrie 2004 

pentru alegerea Preşedintelui României 

Această iniţiativă legislativă are ca obiect de reglementare ziua votării în străinătate şi 

campania electorală negativă  la alegerile prezidenţiale. Astfel, se propune ca ziua votării în 

secţiile de votare din străinătate unde, datorită diferenţei de fus orar, votarea se încheie după ora 

21.00, ora României, să fie ziua de sâmbătă. Totodată, se urmăreşte ca votarea în străinătate să 

poată fi realizată numai pe bază de cerere prealabilă depusă până cel mai târziu în preziua votării, 
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precum şi impunerea obligaţiei asumării oficiale a formelor de campanie electorală negativă. 

Autoritatea Electorală Permanentă a făcut mai multe observaţii, dintre care amintim faptul că 

reperul orar luat în calcul de iniţiator nu este explicit formulat, acesta putând fi cel naţional sau 

străin, precum şi faptul că impunerea unei formalităţi suplimentare (cerere) pentru cetăţenii 

români care votează în străinătate faţă de cei care votează în ţară nu este justificată. Amintim 

faptul că în străinătate pot vota numai cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate 

dovedite fie prin paşaportul simplu cu menţiunea privind stabilirea domiciliului în străinătate, fie 

prin orice document emis de autorităţile străine care dovedeşte reşedinţa în străinătate. 

Referitor la  sintagma „formele de campanie electorală negativă”, aspectele avute în 

vedere sunt identice cu cele semnalate în cazul propunerii legislative privind modificarea şi 

completarea Legii nr. 35 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi 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. 393/200, publicată în Monitorul 

Oficial al României nr. 196 din 13 martie 2008. 

Proiectul a fost respins de Senat, precum şi de Camera Deputaţilor în anul 2010. 

 Propunerea legislativă pentru 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 publicată în 

Monitorul Oficial, nr. 196 din anul 2008 are ca obiect de reglementare introducerea 

obligativităţii depunerii certificatului de cazier judiciar şi a adeverinţei medicale odată cu 

propunerile de candidaţi. 

Autoritatea Electorală Permanentă a precizat necesitatea respectării principiului 

constituţional al proporţionalităţii în instituirea unor astfel de condiţionări şi limitări. Totodată, a 

fost menţionat faptul că respectarea caracterului confidenţial al informaţiilor privind sănătatea 

persoanei este o componentă a dreptului constituţional la viaţa intimă, familială şi privată, 

depunerea unei adeverinţe medicale o dată cu depunerea candidaturii nefiind de natură să 

conducă la verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate prevăzute de art. 36 alin. (2) din 

Constituţia României. Proiectul a fost adoptat de Senat şi se află în dezbatere la Camera 

Deputaţilor. 

Propunerea legislativă pentru alegerea Preşedintelui României a avut ca scop 

remedierea lacunelor legislative privind aspectele tehnice ale organizării şi desfăşurării alegerilor 
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prezidenţiale cauzate de ieşirea din vigoare a Legii nr. 373/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Autoritatea Electorală Permanentă a semnalat iniţiatorilor intrarea în vigoare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 

608 din 3 septembrie 2009.  Acest act normativ a detaliat organizarea, funcţionarea şi atribuţiile 

birourilor electorale, statutul membrilor acestora,  modalitatea de întocmire şi actualizare a 

listelor electorale, delimitarea secţiilor de votare, campania electorală, înregistrarea 

candidaturilor şi a semnelor electorale, votarea, contravenţiile, infracţiunile etc. Proiectul a fost 

respins definitiv de Camera Deputaţilor în anul 2011. 

Propunerea legislativă pentru completarea alineatului (17) al art. 48 din 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 a fost iniţiată de senatori ca urmare a propunerii Autorităţii Electorale Permanente. 

Proiectul precizează că la alegerile parţiale pot participa numai partidele politice şi organizaţiile 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care la alegerile generale au îndeplinit pragul 

electoral prevăzut de prezentul titlu, individual sau într-o alianţă politică ori electorală, precum 

şi candidaţii independenţi. Alegerile parţiale se desfăşoară într-un singur tur, cel mai bine 

clasat candidat urmând a fi declarat câştigător. Proiectul a fost adoptat de Senat şi se află în acest 

moment în dezbaterea Camerei Deputaţilor. 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334 din 17 iulie 

2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale are ca 

obiect suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 14 alin. (1) şi art. 17 din Legea nr. 334/2006 privind 

finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările 

ulterioare, pe o perioadă de cel puţin un an. Prevederile menţionate stabilesc că partidele politice 

primesc anual subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legii. 

 Faţă de obiectul propunerii legislative, pe lângă observaţiile de tehnică legislativă, 

Autoritatea Electorală Permanentă a precizat iniţiatorului că finanţarea directă de la bugetul de 

stat a activităţii partidelor politice are următoarele funcţii:  

- facilitează îndeplinirea misiunii constituţionale a partidelor politice; 

- asigură independenţa partidelor politice faţă de contributorii privaţi; 
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- asigură egalitatea de şanse în competiţia politică; 

- legitimează controlul exercitat de stat asupra finanţării partidelor politice, precum şi 

limitele instituite asupra finanţării private a acestora. 

Totodată, a fost menţionată importanţa asigurării mijloacelor financiare pentru 

desfăşurarea activităţii partidelor politice în cadrul democraţiilor libere şi pluraliste, reflectată şi 

în recomandările Comisiei Europene pentru Democraţie prin Drept, ale Adunării  Parlamentare a 

Consiliului Europei şi ale Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei privind necesitatea 

sprijinirii de către stat a activităţii partidelor politice5. Proiectul de act normativ a fost respins de 

Senat şi se află în acest moment în dezbaterea Camerei Deputaţilor. 

Propunerea legislativă privind aderarea Autorităţii Electorale Permanente la 

Asociaţia Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO) a fost iniţiată de parlamentari ca urmare 

a propunerii Autorităţii Electorale Permanente.  

Deoarece senatorii au  considerat că aderarea Autorităţii Electorale Permanente la 

ACEEEO este deja un fapt împlinit, iniţiativa legislativă a căpătat denumirea de Proiect de Lege 

privind plata de către Autoritatea Electorală Permanentă a cotizaţiei anuale de membru cu 

drepturi depline al Asociaţiei Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO).  

Aşa cum se menţionează şi în Expunerea de Motive a iniţiativei legislative privind 

aderarea Autorităţii Electorale Permanente la Asociaţia Oficialilor Electorali Europeni 

(ACEEEO), România este membru al Asociaţiei  Oficialilor  Electorali  Europeni  (ACEEEO) 

din anul 1991, când experţii electorali ai statelor central şi est-europene, inclusiv România, s-au 

întrunit cu prilejul conferinţei de la Budapesta organizate la iniţiativa Fundaţiei Internaţionale 

pentru Sisteme Electorale şi au semnat Carta de organizare şi funcţionare a acestei organizaţii.  

Având în vedere scopul şi funcţiile sale prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi 

absenţa României de la acţiunile acestei organizaţii, Autoritatea Electorală Permanentă a iniţiat 

demersuri, în conformitate cu regulamentul său de organizare şi funcţionare, pentru 

reprezentarea României în cadrul acestui for începând cu anul 2005, în anul 2008 deţinând 

preşedinţia ACEEEO.   

Proiectul a fost adoptat de Senat şi se află în dezbaterea Camerei Deputaţilor. 

 
5 Liniile directoare şi raportul asupra finanţării partidelor politice adoptate de Comisia Europeană pentru Democraţie 
prin Drept (Comisia de la Veneţia) la cea de-a 46-a sesiune plenară (Veneţia, 9-10 martie 2001); Recomandarea nr. 
1516/2001 privind finanţarea partidelor politice, adoptată de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei; 
Recomandarea nr. (2003) 4 privind reguli comune împotriva corupţiei în finanţarea partidelor politice şi a 
campaniilor electorale, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei  
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Propunerea legislativă pentru completarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 

privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale a fost iniţiată de 

parlamentari ca urmare a propunerii Autorităţii Electorale Permanente. Aceasta vizează  

acordarea posibilităţii partidelor politice de a subînchiria în vederea organizării birourilor 

parlamentare, spaţiile primite de la autorităţile locale, fără ca preţul contractului de subînchiriere 

să depăşească preţul contractului de închiriere încheiat cu autorităţile locale. Proiectul de act 

normativ a fost respins de Senat şi se află în acest moment în dezbaterea Camerei Deputaţilor. 

             Propunerea legislativă pentru completarea art. 11 din Legea nr. 3/2000 privind 

organizarea şi desfăşurarea referendumului are ca obiect de reglementare completarea 

dispoziţiilor Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările 

şi completările ulterioare, prin introducerea în Secţiunea a 3-a legii a unui nou articol, art.111, 

care instituie obligaţia Guvernului de a întocmi un raport explicativ care, alături de textul supus 

referendumului, va fi pus la dispoziţia alegătorilor cu cel mult 15 zile înaintea datei stabilite 

pentru desfăşurarea referendumului.   

Raportul explicativ trebuie să conţină atât punctul de vedere al susţinătorilor, cât şi pe cel 

al adversarilor problemei supuse referendumului. În acest sens, Guvernul trebuie să solicite un 

punct de vedere Parlamentului României, Avocatului Poporului şi altor autorităţi ale 

administraţiei publice. De asemenea, raportul explicativ trebuie să prezinte punctele de vedere 

ale persoanelor fizice şi juridice care şi-au exprimat poziţia cu privire la problema supusă 

referendumului. 

Raportul se publică în Monitorul Oficial şi este expediat, prin grija Guvernului, tuturor 

cetăţenilor cu drept de vot. Raportul trebuie să fie accesibil în toate limbile minorităţilor 

naţionale recunoscute în România. 

Având în vedere aspectele prezentate mai sus, Autoritatea Electorală Permanentă a 

precizat că o corectă informare a alegătorilor privind problemele supuse referendumului este 

absolut necesară, precum şi faptul că informarea alegătorilor asupra problemei supuse 

referendumului trebuie realizată de către o autoritate publică imparţială. Proiectul a fost respins 

de ambele Camere ale Parlamentului. 

 

2. Camera Deputaţilor 

În afară de proiectele de acte normative sus-menţionate care au intrat în dezbaterea 

Camerei Deputaţilor, în anul 2010 şi-au continuat procedura legislativă următoarele proiecte: 
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Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru 

alegerea Preşedintelui României, potrivit căruia cetăţenii români cu drept de vot care în ziua 

votului se află în altă localitate decât cea de domiciliu îşi pot exercita dreptul de vot la orice 

secţie de votare, fiind înscrişi de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare în listele 

electorale suplimentare. 

 Totodată, propunerea legislativă sus-menţionată urmărea verificarea de către Autoritatea 

Electorală Permanentă a listelor electorale utilizate la secţiile de votare, precum şi obligativitatea 

ca toate procedurile de achiziţii publice legate de procesul electoral să se facă cu respectarea 

legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice. 

 Proiectul de Lege pentru completarea şi modificarea 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,  care 

urmărea stabilirea zilei de vineri ca zi a votării. 

Autoritatea Electorală Permanentă a precizat că, de regulă, localurile secţiilor de votare se 

află în unităţi de învăţământ, ceea ce implică, având în vedere specificul operaţiunilor electorale, 

suspendarea procesului de învăţământ în aceste unităţi pe parcursul întregii zile afectate votării.  

 În acelaşi timp, din redactarea propusă de iniţiatori rezulta că ziua votării va fi zi liberă 

numai pentru angajaţii care îşi exercită dreptul de vot, ceea ce implică obligaţia angajaţilor de a 

proba în faţa angajatorilor că şi-au exercitat dreptul de vot. Astfel, se încălcau prevederile 

punctului I.4.c care privesc secretul votului din Liniile directoare privind alegerile (Codul 

bunelor practici în materie electorală) adoptate de Comisia Europeană pentru Democraţie prin 

Drept în cadrul celei de-a 51-a sesiuni plenare (Veneţia, 5-6 iulie 2002). Potrivit dispoziţiilor 

menţionate, lista persoanelor care se prezintă la vot nu trebuie făcută publică, această interdicţie 

fiind motivată de faptul că şi abţinerea de la vot poate indica o alegere politică. Totodată, din 

actuala redactare a alin. (3) rezultă că angajaţii au nevoie de acordul angajatorului pentru a-şi 

putea exercita dreptul de vot, ceea ce intră în contradicţie cu prevederile constituţionale privind 

libertatea votului. Proiectul sus-menţionat a fost respins de Camera Deputaţilor. 

Proiect de Lege pentru completarea şi modificarea Legii nr. 370/2004 pentru 

alegerea Preşedintelui României, care avea ca obiect completarea Legii nr. 370/2004 pentru 

alegerea Preşedintelui României cu dispoziţii privind obligarea alegătorilor să voteze numai la 
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secţia de votare unde sunt arondaţi potrivit domiciliului, cu anumite excepţii strict reglementate, 

în vederea evitării oricărei posibilităţi de practicare a votului multiplu. 

La acea dată, Autoritatea Electorală Permanentă a învederat iniţiatorilor că a propus 

Guvernului mai multe modificări şi completări ale cadrului normativ al alegerilor prezidenţiale, 

precum şi mai multe soluţii pentru evitarea turismului electoral. Proiectul  a fost respins de 

Camera Deputaţilor. 

Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

95/2009 privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea 

Preşedintelui României a fost adoptat de Senat şi se află în dezbatere la Camera Deputaţilor 

Propunerea legislativă pentru modificarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 

privind alegerea Preşedintelui României avea ca obiect modificarea art. 4 alin. (1) din Legea 

nr. 370/2004 privind alegerea Preşedintelui României, în sensul stabilirii unei date certe a 

alegerilor pentru funcţia de preşedinte al României, respectiv prima duminică dinaintea unei 

perioade de 30 de zile anterioare expirării mandatului preşedintelui în funcţie. 

 Având în vedere lipsa unor prevederi constituţionale şi legale exprese în ceea ce priveşte 

perioada sau data la care pot avea loc alegerile pentru funcţia de preşedinte al României, 

Autoritatea Electorală Permanentă a considerat că propunerea legislativă sus-menţionată asigură 

realizarea corectă, în materia alegerilor prezidenţiale, a principiului periodicităţii alegerilor 

prevăzut de dispoziţiile art. 2 alin. (1) din Constituţia României, republicată.  Proiectul a fost 

respins de Camera Deputaţilor. 

Proiectul de Lege privind alegerea prin vot uninominal a consiliilor locale instituia 

mai multe reglementări identice cu reglementări ale Legii nr. 67/2004 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale, dintre care le amintim pe cele privind dreptul de vot şi 

de a fi ales, organizarea şi funcţionarea birourilor electorale, delimitarea secţiilor de votare etc. 

Pentru evitarea paralelismelor, Autoritatea Electorală Permanentă a considerat că nu se impune 

reglementarea alegerii consiliilor locale printr-un act normativ separat, dovadă fiind şi faptul că, 

deşi prezentul proiect are ca obiect de reglementare alegerea consiliilor locale, introduce şi 

reglementări privind alegerea primarilor - art. 14 alin. (1).  

Iniţiativa legislativă nu reglementa modalitatea de exercitare a drepturilor electorale a 

cetăţenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene sau conţinea reglementări 

contradictorii, cum ar fi cele privind modul de scrutin. Astfel, potrivit art. 1 alin. (4), „Consiliile 

locale se aleg pe circumscripţii electorale, pe baza votului uninominal, în condiţiile prezentei 
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legi”, în timp ce la art. 54 alin. (3) se stipula faptul că „Alegătorii votează separat în cabine 

închise aplicând ştampila cu menţiunea Votat în patrulaterul care cuprinde lista de candidaţi 

sau numele candidatului pe care îl votează.” 

Totodată, iniţiativa legislativă nu conţinea soluţii pentru cazurile în care într-o 

circumscripţie electorală nu pot fi înfiinţate secţii de votare într-un număr cel puţin egal cu 

numărul de colegii. Având în vedere faptul că într-o unitate administrativ-teritorială cu 1500 de 

locuitori, consiliul local este compus din 9 consilieri, potrivit Legii administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi faptul că, potrivit prezentei 

iniţiative legislative, se organizează câte o secţie de votare pentru maximum 1500 de locuitori, 

rezultă că, în astfel de cazuri, urma să se voteze pentru persoane diferite la aceeaşi secţie de 

votare, ceea ce implica eforturi sporite pentru asigurarea desfăşurării în bune condiţii a votării. 

Propunerea legislativă abroga şi prevederile art. 96 alin. (4) din Legea nr. 67/2004 pentru 

alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, care stabilesc că, în cazul în care niciuna dintre organizaţiile cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale, alta decât cea maghiară, nu a obţinut cel puţin un mandat, se atribuie un 

mandat de consilier, din cele rămase din prima etapă, organizaţiei care a întrunit pragul electoral 

şi a obţinut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate dintre toate aceste organizaţii. 

Proiectul  a fost respins de Camera Deputaţilor. 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. 4 al Legii nr. 67/2004 

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată viza modificarea art. 

4 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, în 

sensul că persoanele care candidează pentru funcţia de primar al comunelor şi oraşelor trebuie să 

aibă studii medii sau liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat, iar persoanele care candidează 

pentru funcţia de primar al oraşelor cu rang de municipiu să aibă cel puţin studii de scurtă durată, 

absolvite cu diplomă. 

 Autoritatea Electorală Permanentă a precizat că instituirea condiţiilor sus-menţionate 

pentru a candida la funcţia de primar contravine prevederilor constituţionale privind dreptul de a 

fi ales. Proiectul  a fost respins de Camera Deputaţilor. 

 

3. Controlul parlamentar asupra activităţii Autorităţii Electorale Permanente   

         În anul 2010, AEP a răspuns la o întrebare a unui deputat privind numărul de cazuri 

de  fraudă electorală descoperite la alegerile prezidenţiale din anul 2009. 
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În acelaşi an, reprezentanţii Direcţiei Legislaţie şi legătura cu Parlamentul, 

împreună cu domnul vicepreşedinte Marian Muhuleţ, au participat la dezbaterea şi 

adoptarea următoarelor rapoarte de către comisiile juridice ale celor două Camere ale 

Parlamentului reunite în şedinţă comună: 

• RAPORTUL ASUPRA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII REFERENDUMULUI 

NAŢIONAL DIN 19 MAI 2007; 

• RAPORTUL ASUPRA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII REFERENDUMULUI 

NAŢIONAL DIN 22 NOIEMBRIE 2009; 

• RAPORTUL ASUPRA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII ALEGERILOR PENTRU 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI DIN ANUL 2009; 

• RAPORTUL ASUPRA ACTIVITĂŢII AUTORITĂŢII ELECTORALE 

PERMANENTE, 15 iulie 2004 – 31 decembrie 2005; 

• RAPORTUL ASUPRA ACTIVITĂŢII AUTORITĂŢII ELECTORALE 

PERMANENTE PE ANUL 2006; 

• RAPORTUL ASUPRA ACTIVITĂŢII AUTORITĂŢII ELECTORALE 

PERMANENTE  PE ANUL 2007; 

• RAPORTUL ASUPRA ACTIVITĂŢII AUTORITĂŢII ELECTORALE 

PERMANENTE PE ANUL 2008; 

• RAPORTUL ASUPRA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII ALEGERILOR 

MEMBRILOR DIN ROMÂNIA ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN DIN 25 

NOIEMBRIE 2007; 

• RAPORTUL ASUPRA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII REFERENDUMULUI 

NAŢIONAL PRIVIND INTRODUCEREA VOTULUI UNINOMINAL PENTRU 

ALEGEREA MEMBRILOR PARLAMENTULUI DIN 25 NOIEMBRIE 2007; 

• RAPORTUL ASUPRA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII ALEGERILOR PENTRU 

CAMERA DEPUTAŢILOR ŞI SENAT DIN 30 NOIEMBRIE 2008; 

• RAPORTUL ASUPRA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII ALEGERILOR 

AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE DIN IUNIE 2008; 

• RAPORTUL ASUPRA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII ALEGERILOR 

MEMBRILOR DIN ROMÂNIA ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN DIN 7 IUNIE 2009. 



 
 
 

 
 

25

Autoritatea Electorală Permanentă a semnalat comisiilor juridice faptul că  rapoartele 

privind alegerile sunt simple rapoarte de informare, de care Parlamentul trebuie să ia act fără a 

se pronunţa asupra aspectelor care fac obiectul acestora.  

 

 

Activitatea Biroului Electoral Central 

la alegerile parlamentare parţiale 

 

 La alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor din 17 ianuarie 2010 desfăşurate în 

Colegiul uninominal nr. 1 din Municipiul Bucureşti, la alegerile parţiale pentru Camera 

Deputaţilor din  25 aprilie 2010 desfăşurate în Colegiul uninominal nr. 19 din Municipiul 

Bucureşti, respectiv la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor în Colegiul uninominal nr. 3 

din judeţul Hunedoara, Direcţia legislaţie şi legătura cu Parlamentul a elaborat 7 hotărâri şi 45 de 

decizii ale Biroului Electoral Central (conform anexei nr. 1), precum şi 64 de adrese către 

diferite persoane fizice şi juridice. Totodată, a luat măsurile necesare pentru întocmirea 

proceselor-verbale privind rezultatele finale ale alegerilor şi pentru publicarea acestora în 

Monitorul Oficial al României, Partea I şi a transmis Camerei Deputaţilor documentele necesare 

în vederea validării mandatelor deputaţilor declaraţi aleşi. 

 
 
 

Verificarea cazurilor de vot multiplu 
 

 
Alegerile pentru Parlamentul European din anul 2009 

 Conform adresei Inspectoratului General al Poliţiei Române cu nr. 161814/11.11.2010, 

înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 11753/2/.11.2010, cu prilejul alegerilor 

pentru Parlamentul European din data 07.06.2009 au fost semnalate 11440 posibile cazuri de vot 

multiplu sau fără drept, la nivel naţional. La Inspectoratul General al Poliţiei Române s-au 

înregistrat 7377 dosare penale ce au ca obiect infracţiuni prevăzute de Codul penal şi Legea nr. 

33/2007 privind organizarea  şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European,  dintre care 

6316 au fost soluţionate. 

Referitor la modul în care au fost soluţionate cercetările, în 450 dosare penale, ce privesc 

476 învinuiţi, organele de poliţie au întocmit referate de terminare a urmăririi penale, solicitând 
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parchetelor competente trimiterea în judecată, în 5002 dosare penale s-au formulat propuneri de 

neîncepere a urmăririi penale, întrucât din cercetări a rezultat că sunt întrunite condiţiile 

prevăzute de art. 10 din Codul de procedură penală, iar 861 dosare penale au fost rezolvate cu 

alte soluţii. 

La data adresei, Poliţia Română desfăşura în continuare activităţi de cercetare penală în 

1052 dosare penale, din care 9 cu autori neidentificaţi şi 1043 cu autori cunoscuţi. Dintre aceste 

dosare, 1042 privesc persoane semnalate de Autoritatea Electorală Permanentă ca fiind suspecte 

de comiterea infracţiunii de vot multiplu  sau vot fără drept. 

 AEP a sprijinit activitatea organelor de poliţie şi de urmărire penală prin furnizarea 

documentelor solicitate de acestea, precum şi prin sondarea bazei de date constituite ca urmare a 

alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2009, în acest sens soluţionând 588 de cereri. 

Direcţia Legislaţie şi legătura cu Parlamentul a urmărit permanent situaţia soluţionării 

sesizărilor pe care le-a formulat, ţinând în acest sens legătura cu Inspectoratul General al Poliţiei 

Române şi cu inspectoratele judeţene de poliţie.  

Totodată, AEP a analizat 623 de soluţii dispuse de organele de urmărire penală care i-au 

fost transmise şi a alcătuit o bază de date cu preşedinţii şi locţiitorii birourilor electorale care au 

săvârşit nereguli sancţionate administrativ. 
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SITUAŢIA CERERILOR PRIVIND ALEGERILE PENTRU 
PARLAMENTUL EUROPEAN DIN ANUL 2009

BRAŞOV, 26

BUCUREŞTI, 56

CLUJ, 6

CONSTANŢA, 6

COVASNA, 6

DÂMBOVIŢA, 45

DOLJ, 115

GALAŢI, 33

GIURGIU, 27

ILFOV, 37

GORJ, 23

HARGHITA, 2

PRAHOVA, 8
NEAMŢ, 17

SATU MARE, 6

BIHOR, 3

BRĂILA, 1

BOTOŞANI, 1 BACĂU, 5

IALOMIŢA, 6

IAŞI, 8

MEHEDINŢI, 17

MARAMUREŞ, 1

SUCEAVA, 4
TELEORMAN, 13

TIMIŞ, 2

TULCEA, 1

VASLUI, 2VÂLCEA, 2

VRANCEA, 4

I.G.P.R, 20

ALBA, 3

ARGEŞ, 30

ARAD, 5

BUZĂU, 12

CARAŞ 
     SEVERIN, 4

CĂLĂRAŞI, 31

   

Alegerile pentru Preşedintele României şi referendumul naţional din anul 2009 

 

     Autoritatea Electorală Permanentă nu a avut mijloacele necesare pentru a verifica 

toate listele electorale utilizate la alegerile prezidenţiale şi la referendumul naţional (aprox. 3 

milioane de file), având posibilitatea de a verifica numai sesizările care se referă la posibile 

cazuri de vot multiplu din secţii de votare clar identificate, în conformitate cu prevederile art. 23 

alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru următoarele 

motive: 
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• pentru verificarea copiilor de pe listele electorale permanente şi a tabelelor 

utilizate în cadrul secţiilor de votare era necesară constituirea unei baze de date la nivel naţional 

prin introducerea computerizată atât a datelor de identificare ale votanţilor (Cod Numeric 

Personal), cât şi a datelor referitoare la secţiile de votare;  

• realizarea acestei baze de date centralizate constituie o activitate complexă care 

presupune un mare volum de muncă, tehnică de calcul adecvată, de mare capacitate de stocare şi 

prelucrare, având în vedere numărul total de secţii de votare. Menţionăm că pentru introducerea 

datelor privind identitatea persoanelor înscrise în listele electorale în această bază de date nu se 

poate folosi metoda scanării, deoarece modul de completare neunitară a datelor la nivelul 

secţiilor de votare şi formularele folosite nu permit acest lucru; 

• faţă de luna iunie a anului 2009, numărul de angajaţi ai Autorităţii Electorale 

Permanente a scăzut cu 20 de  persoane;  

• fondurile acordate de către Guvern prin Hotărârea nr. 1046/2009 au fost retrase la 

sfârşitul anului 2009.  

Menţionăm că la alegerile pentru Parlamentul European, unde a trebuit să îndeplinească o 

activitate similară, Autoritatea Electorală Permanentă a solicitat suplimentarea personalului 

existent cu 6 persoane, însă Ministerul Finanţelor Publice, prin adresa cu nr. 292.899/03.06.2009, 

a respins această cerere şi a recomandat achiziţionarea de servicii externe. În aceste condiţii, 

Autoritatea Electorală Permanentă a organizat o licitaţie deschisă prin mijloace electronice, 

finalizată abia în luna septembrie 2009, din cauza cerinţelor impuse de legislaţia achiziţiilor 

publice, oferta câştigătoare ridicându-se la valoarea de 2303745,20 lei, fără TVA. 

Autoritatea Electorală Permanentă a colaborat cu organele de urmărire penală, după cum 

urmează: 

- a transmis liste electorale şi tabele electorale în original, la solicitarea acestora; 

- a transmis liste electorale şi tabele electorale în copie, la solicitarea acestora; 

- a verificat manual sesizările care se referă la posibile cazuri de vot multiplu din secţii de 

votare clar identificate.  

Personalul AEP a verificat  290 de secţii de votare cu privire la 11139 de persoane 

suspecte de vot multiplu.  

În urma colaborării cu organele de urmărire penală, Autoritatea Electorală Permanentă a 

descoperit două posibile cazuri de vot multiplu la alegerile pentru Preşedintele României din data 

de 22.11.200: 
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- la secţia de votare nr. 389 din Municipiul Bucureşti şi la secţia de votare nr. 87/S din 

judeţul Dâmboviţa; 

- la secţiile de votare 83 şi 132 din Roma – Italia. 

 În anul 2010, AEP a soluţionat 155 de solicitări ale organelor de urmărire penală. 

Conform adresei Inspectoratului General al Poliţiei Române cu nr. 161814/11.11.2010, 

înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 11753/2/.11.2010, cu prilejul desfăşurării 

alegerilor prezidenţiale din anul 2009, Poliţia Română a înregistrat 1457 de dosare penale ce au 

ca obiect infracţiuni prevăzute de Codul penal şi Legea nr. 370/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

În legătură cu aceste dosare se fac cercetări asupra a 1839 persoane şi a unui număr de 

1575 fapte penale. 

Situaţia faptelor penale, în funcţie de norma încălcată se prezintă astfel: 

836  fapte penale se încadrează în prevederile Legii nr. 370/2004, după cum 

urmează: 

- 48 fapte se încadrează la infracţiunea prevăzută de art. 263 alin. (1) din Legea nr. 

370/2004; 

- 574  fapte se încadrează la infracţiunea prevăzută de art. 264 alin. (1) din Legea nr. 

370/2004; 

- 15 fapte se încadrează la infracţiunea prevăzută de art. 265 alin. (1), lit. a din Legea nr. 

370/2004; 

- 107 fapte se încadrează la infracţiunea prevăzută de art. 265 alin. (1), lit. b din Legea nr. 

370/2004; 

- 34 fapte se încadrează la infracţiunea prevăzută de art. 265 alin. (1), lit. c  din Legea nr. 

370/2004; 

- 8 fapte se încadrează la infracţiunea prevăzută de art. 265 alin. (2) din Legea nr. 

370/2004; 

- 21 fapte se încadrează la infracţiunea prevăzută de art. 266 alin. (1) din Legea nr. 

370/2004; 

- 4 fapte se încadrează la infracţiunea prevăzută de art. 267 alin. (2) din Legea nr. 

370/2004; 

- 25 fapte se încadrează la infracţiunea prevăzută de art. 268 alin. (1) din Legea nr. 

370/2004; 
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739 fapte penale se încadrează în prevederile Codului penal. 

În urma Circularei nr. 2312/C/2009 emisă de Procurorul General al Parchetului de pe 

lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,  1185 de dosare penale au fost preluate de parchete, în 17 

dintre acestea fiind delegaţi poliţişti. 

În prezent, au rămas în lucru la organele de poliţie 33 de dosare penale având ca obiect 

infracţiuni prevăzute de Codul penal. 

Menţionăm că Autoritatea Electorală Permanentă a solicitat doamnei Laura Codruţa 

Kövesi, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 

informaţii referitoare la dosarele penale care privesc incidentele ce au avut loc cu prilejul 

alegerilor prezidenţiale din anul 2009 fără a primi răspuns până la data întocmirii raportului. 
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SITUAŢIA CERERILOR PRIVIND ALEGERILE 
PREZIDENŢIALE DIN ANUL 2009

ARAD, 3

ALBA, 2

BUCUREŞTI, 47

SĂLAJ, 10

SIBIU, 1

SUCEAVA, 1

TIMIŞ, 1

TULCEA, 1

VRANCEA, 1

CONSTANŢA, 4CĂLĂRAŞI, 4

CARAŞ-SEVERIN, 1
DÂMBOVIŢA, 10

DOLJ, 2

GALAŢI, 7

GORJ, 1

PRAHOVA, 5 OLT, 2

MEHEDINŢI, 2

IAŞI, 8 IALOMIŢA, 2

GIURGIU, 4

SATU MARE, 2

TELEORMAN, 12

ARGEŞ, 12

BIHOR, 1

BRAŞOV, 6

BRĂILA, 3
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IIIIII..  LLOOGGIISSTTIICCĂĂ  EELLEECCTTOORRAALLĂĂ  
  
 

Pe parcursul anului 2010, monitorizarea aspectelor privind logistica electorală s-a 

concentrat pe derularea unor activităţi menite să îmbunătăţească managementul operaţiunilor 

electorale la nivel naţional, pe evaluarea şi asigurarea corespunzătoare a resurselor financiare, 

tehnice şi materiale necesare organizării şi desfăşurării procesului electoral, precum şi pe 

aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale în materie electorală.  

 

Activităţi privind monitorizarea modului de realizare a materialelor şi dotărilor specifice 

secţiilor de votare, precum şi a modului de păstrare a acestora între perioadele electorale  

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 62, respectiv cele ale art. 63, alin. (1) din 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, Autoritatea Electorală Permanentă funcţionează „în 

scopul asigurării condiţiilor logistice necesare aplicării întocmai a dispoziţiilor legale privitoare 

la exercitarea dreptului de vot, precum şi a condiţiilor corespunzătoare pentru buna desfăşurare 

a operaţiunilor electorale”, drept pentru care „urmăreşte şi sprijină dotarea secţiilor de votare 

cu logistica necesară, precum şi realizarea operaţiunilor specifice în intervalul dintre două 

perioade electorale.” 

În anul 2010 s-a realizat evaluarea cantitativă şi calitativă a materialelor de logistică 

electorală6, precum şi evaluarea modului 

amenajării secţiilor de votare, în 1253 de uni

subdiviziuni administrativ-teritoriale ale mu

1155 de comune şi 4 sectoare ale Capitalei). 

de păstrare a dotărilor şi materialelor necesare 

tăţi administrativ-teritoriale din 41 de judeţe şi în 4 

nicipiului Bucureşti (30 de municipii, 68 de oraşe, 

                                                 
6A se vedea anexele nr. 2 şi 3 
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Monitorizarea logisticii electorale s-a realizat la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale 

pe baza listelor de verificare (checklist) în care au fost consemnate aspecte precum numărul 

cabinelor şi urnelor de vot, gradul de reutilizare a acestora, materiale utilizate pentru 

confecţionare, locaţiile şi condiţiile de depozitare, modul de asigurare a condiţiilor în localurile 

secţiilor de votare (asigurarea pazei şi protecţiei, existenţa planurilor de evacuare, de pază, a 

dotărilor pentru prevenirea şi stingerea incendiilor etc.). 

În vederea optimizării modului de colectare şi centralizare a datelor şi informaţiilor 

privind logistica electorală, a fost realizată o machetă (aplicaţie în format Excel) ce permite 

introducerea uniformă şi simplificată, în format electronic, a datelor şi informaţiilor cuprinse în  

listele de verificare8 întocmite cu ocazia verificărilor efectuate la nivelul unităţilor administrativ-

teritoriale.  

                                                 

inistrativ ăr ficatUnităţi adm
ale  teritori

Num Veri e

Municipii  103 30 
Oraşe  217 68 
Comune  2861 1155 
TOTAL UAT 3181 53 12
Sectoarele Municipiulu
Bucureşti7

i 6 4 

TOTAL GENERAL 3187 1257 

7 Subdiviziuni administrativ-teritoriale 
8 Situaţia cantitativă a cabinelor şi urnelor de votare (necesar, existent, grad de reutilizare), materialul din care sunt 
confecţionate acestea, condiţiile şi locaţia de depozitare a logisticii electorale, existenţa sau nu a unui documentar 
foto, data realizării controlului, precum şi  datele de contact ale persoanei cu atribuţii electorale de la nivel local. 
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În prezent, dotarea cu logistică electorală se realizează îndeosebi prin utilizarea la maxim 

a dotărilor şi materialelor rămase de la procesele electorale anterioare9, reparaţiile şi 

recondiţionările necesare realizându-se îndeosebi în preajma organizării alegerilor.  

Potrivit dispoziţiilor legale, acolo unde bunurile materiale necesare dotării materiale 

corespunzătoare a secţiilor de votare nu au putut fi recuperate, se achiziţionează unele noi de 

către instituţiile prefectului, în limita fondurilor alocate (de regulă, insuficiente).  

Într-un număr redus de unităţi administrativ-teritoriale au fost confecţionate, cu resurse 

proprii, cabine şi urne de vot noi, din materiale uşoare şi rezistente. În anumite cazuri a fost 

achiziţionat întreg pachetul de servicii pentru amenajarea şi dotarea secţiilor de votare incluzând 

proiectare, confecţionare, asamblare şi dezasamblare, transport, manipulare şi depozitare.  

                                                 
9 Atât ca urmare a diminuării fondurilor bugetare necesare, cât şi ca urmare a derulării în perioada precedentă a unui 
număr însemnat de evenimente electorale, care au necesitat alocarea de la bugetul de stat a unor fonduri 
semnificative. De menţionat, că în perioada 2007-2009 au fost organizate 5 alegeri generale şi 3 referendumuri 
naţionale, respectiv: Referendumul naţional privind demiterea preşedintelui României (19 mai 2007), alegerea 
membrilor din România în Parlamentul European şi referendumul naţional pentru introducerea votului uninominal 
pentru alegerea membrilor Parlamentului (25 noiembrie 2007), alegerea autorităţilor administraţiei publice locale (1 
-15 iunie 2008) şi alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului României (30 noiembrie 2008), alegerea  membrilor 
din România în Parlamentul European (7 iunie 2009), alegerea Preşedintelui României (22 noiembrie - 6 decembrie 
2009) şi Referendumul naţional pentru reducerea numărului de parlamentari la maximum 300 de persoane şi 
trecerea la un Parlament unicameral.  
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În ceea ce priveşte înnoirea şi completarea logisticii electorale s-a constatat că au fost 

avute în vedere recomandările Autorităţii Electorale Permanente10, astfel încât confecţionarea 

acesteia să se realizeze în baza unor documentaţii tehnice de proiectare, realizare şi utilizare, iar 

asamblarea şi dezasamblarea, precum şi manevrarea să poată fi realizate mai simplu şi rapid. 

Dacă la nivelul anului 2009 cabinele şi urnele de vot existente în unităţile administrativ-

teritoriale recuperate de la procesele electorale anterioare puteau fi reutilizate într-un procent 

mediu de aproximativ 88 %, în anul 2010 procentul mediu de reutilizare este de 85,5 % (92 % 

din cabinele de vot, 92,5 % din urnele „fixe” şi 72 % din urnele mobile). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialele şi dotările necesare amenajării secţiilor de votare sunt depozitate, de regulă, 

în spaţii aparţinând primăriilor, unităţilor de învăţământ şi căminelor culturale. În aproximativ 24 

% din cazuri depozitarea logisticii electorale se face în aceleaşi imobile în care s-a desfăşurat 

votarea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Art. 9 din Hotărârea AEP  nr.4/2008 
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În ceea ce priveşte depozitarea materialelor şi dotărilor necesare amenajării secţiilor de 

votare se constată ameliorarea acestora, fiind asigurate condiţii bune în 57% din cazuri, foarte 

bune în 18%, respectiv corespunzătoare în 25%.  

 

 

 

 

 

 

 

Materialele tradiţionale (lemn, metal şi material textil) reprezintă şi la ora actuală 

materiale de bază utilizate la confecţionarea cabinelor de vot, împreună cu cele compozite pe 

bază de lemn, materiale sintetice, plastice, acrilice, aliaje metalice şi neferoase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urnele utilizate în localul secţiei de votare sunt confecţionate din materiale compozite pe 

bază de lemn (42%), din lemn (36%),  metal (10%), din materiale sintetice, plastice, acrilice 

(9%), precum şi din alte diverse materiale: carton, termopan, aluminiu, inox (3%). 
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Urnele mobile au fost confecţionate din materiale compozite pe bază de lemn (36%), din 

carton şi alte materiale de unică folosinţă (34%), din lemn (22%), din materiale sintetice, 

plastice, acrilice (7%), precum şi din alte diverse materiale (1%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activităţi privind actualizarea Registrului secţiilor de votare cuprinzând delimitarea şi 

numerotarea secţiilor de votare de pe teritoriul României 

 

O altă importantă componentă a activităţii de logistică electorală desfăşurată în anul 2010 

o reprezintă operaţiunile privind administrarea Registrului secţiilor de votare prevăzut de art.18, 

alin. (1) din 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, cuprinzând delimitarea şi numerotarea 

secţiilor de votare de pe teritoriul României. 

Colectarea, verificarea şi actualizarea datelor şi informaţiilor cuprinse în Registrul 

secţiilor de votare permite: 

- 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;  
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- 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; 

- asigurarea informaţiilor necesare pentru fundamentarea propunerilor de îmbunătăţire 

a  condiţiilor logistice, precum şi pentru elaborarea politicilor de management al operaţiunilor 

electorale. 

În prezent, delimitarea secţiilor de votare la alegerile parlamentare se realizează de către 

primari împreună cu prefecţii şi cu structurile teritoriale ale Direcţiei pentru Evidenţa 

Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date11, cu restricţia depăşirii limitelor colegiilor 

uninominale pentru Camera Deputaţilor. Numerotarea secţiilor de votare se stabileşte de către 

prefect, la nivelul fiecărei circumscripţii electorale. Prefecţii comunică Autorităţii Electorale 

Permanente delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare pentru a fi înregistrate în Registrul 

secţiilor de votare. Potrivit art. 18, alin. (5) din Legea nr.35/2008, cu modificările şi completările 

ulterioare, secţiile de votare rămân fixe. Fac excepţie modificărilor de orice natură ce necesită 

actualizarea (inclusiv cele intervenite în structura unităţilor administrativ-teritoriale sau în planul 

urbanistic al localităţilor) şi care trebuie comunicate de prefecţi de îndată Autorităţii Electorale 

Permanente. 

Prin intermediul Registrului secţiilor de votare s-a asigurat evidenţa în ceea ce priveşte: 

- delimitarea secţiilor de votare (arondarea la o secţie de votare, după caz, a  

localităţilor ori numai a unor părţi componente ale acestora, a arterelor ori a unor secţiuni ale 

acestora, a imobilelor, arondarea alfabetică a alegătorilor în localităţile cu artere fără denumire 

sau fără numere administrative atribuite imobilelor); 

- localurile secţiilor de votare (numărul secţiei de votare, denumirea şi tipul unităţii 

administrativ-teritoriale, datele de contact şi alte detalii privind localul secţiei de votare); 

- numărul secţiilor de votare, al colegiului uninominal şi al circumscripţiei electorale.  

În cadrul activităţii de gestionare a Registrului secţiilor de votare se derulează o serie de 

operaţiuni menite a obţine o evidenţă precisă, cum ar fi, spre exemplu: 

 
11 Înfiinţată prin H.G. nr. 1367/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru Evidenţa 
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu 
personalitate juridică, în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, pe baza comasării prin fuziune a 
Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor (INEP) şi Centrului Naţional de Administrare a Bazelor de 
Date privind Evidenţa Persoanelor (CNABDEP), care se desfiinţează 
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- analiza, verificarea şi prelucrarea, pe baza unor criterii multiple, a datelor şi 

informaţiilor cuprinse în comunicările privind delimitările şi numerotarea secţiilor de votare de la 

alegerile parlamentare din anul 2008, în scopul uniformizării acestora. Datele şi informaţiile 

trebuie să fie atent verificate, astfel încât să nu fie incluse, omise sau transcrise eronat elemente 

din delimitare (localităţi, artere sau tronsoane ale acestora, imobile etc.), să fie identificate soluţii 

pentru includerea în delimitare a unor artere fără denumire sau a unor imobile cărora nu le-au 

fost atribuite numere administrative. În acest sens, merită a fi menţionat modul eterogen de 

consemnare a elementelor cuprinse în delimitările secţiilor de votare, deşi au fost comunicate din 

timp instrucţiuni precise. Dintr-un total de 18.104 de secţii de votare organizate la alegerile 

pentru Camera Deputaţilor şi Senat, ce constituie sursa primară a Registrului secţiilor de votare 

(221 secţii de votare în străinătate), au intrat în fluxul operaţional de prelucrare 17.883 secţii, 

rezultând un număr total de 73.102 elemente arondate (artere sau segmente ale acestora, sate, alte 

componente). O situaţie cantitativă a elementelor arondate ce a necesitat verificarea şi 

prelucrarea este prezentată în anexa nr. 4; 

- verificarea datelor şi informaţiilor cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 802/2008 pentru 

aprobarea primei delimitări a colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 

Senatului12 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 8 august 2008).  

Spre exemplu, dintr-un total de 20.541 poziţii extrase în nomenclator din H.G. 802/2008 

(17.452 privind municipii, 216 oraşe, 2860 comune, 10 localităţi componente şi 3 sate 

aparţinătoare), au fost identificate  527 erori, reprezentând 2,56%. 

 

                                                 
12 H.G. nr.802/2008 a fot ulterior rectificată în 4 rânduri, respectivele rectificări fiind publicate în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 645 din 10 septembrie 2008, nr. 712 din 20 octombrie 2008, nr. 764 din 12 noiembrie 
2008, respectiv nr. 802 din 28 noiembrie 2008. 
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În ceea ce priveşte tipologia erorilor, aceasta se prezintă astfel: 

 

 
 

- elaborarea unor instrumente şi proceduri automatizate şi/sau manual asistate pentru 

verificările datelor şi informaţilor, astfel cum acestea au fost uniformizate. Nu este lipsit de 

importanţă  nici faptul că, din ce în ce mai mult, se impune utilizarea unor mijloace moderne 

pentru efectuarea operaţiunilor de delimitare administrativ-electorală, cum ar fi spre exemplu, 

tehnologiile şi infrastructura de colectare şi prelucrare a  informaţiilor spaţiale, devenite 

indispensabile pentru managementul activităţilor electorale, dar care necesită în acelaşi timp 

alocarea unor importante resurse financiare; 

- elaborarea unor nomenclatoare proprii şi codificarea elementelor cuprinse în Registrul 

secţiilor de votare privind tipologia localităţilor, a arterelor, tipologia elementelor de delimitare 

utilizate, tipologia sediilor secţiilor de votare etc.);  

- corelarea seturilor de date şi informaţii obţinute cu alte autorităţi şi instituţii publice. În 

acest sens, s-a stabilit o colaborare cu Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea 

Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor ce a furnizat AEP o formă 

proprie a nomenclatorului localităţilor şi al celui  stradal. Totodată, o formă finală a 

înregistrărilor pentru fiecare judeţ, respectiv pentru municipiului Bucureşti, se va comunica 

instituţiilor prefectului şi autorităţilor administraţiei publice locale în vederea clarificării 

punctuale a aspectelor nesoluţionate, precum şi pentru verificarea normelor privind numărul de 

locuitori/alegători arondaţi la o secţie de votare;  
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- sprijinirea activităţii de actualizare a colegiilor uninominale. Registrul secţiilor de 

votare reprezintă unul din elementele-cheie în ceea ce priveşte operaţiunile de actualizare a 

colegiilor uninominale ce se realizează, potrivit art. 12, alin. (2) din Legea nr. 35/2008, după 

fiecare recensământ al populaţiei, precum şi pentru  întocmirea şi administrarea Registrului 

electoral (având în vedere faptul că evidenţa alegătorilor constituie una din operaţiunile esenţiale 

în cadrul procesului de pregătire, organizare şi desfăşurare a alegerilor);  

- asigurarea informării corecte şi eficiente a cetăţenilor asupra datelor de contact ale 

birourilor electorale, asupra delimitării şi numerotării secţiilor de votare, formularea de 

instrucţiuni şi recomandări pentru persoanele cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea alegerilor 

din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale. 

În anexa nr. 5 este prezentată schema fluxului operaţional de prelucrare a datelor şi 

informaţiilor privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare.  

 

Activităţi privind monitorizarea asigurării fondurilor necesare organizării şi desfăşurării 

procesului electoral, precum şi asigurarea transparenţei cheltuielilor realizate în cadrul 

procesului electoral 

 

1. Fonduri alocate şi cheltuieli efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor din anul 2010 

Potrivit dispoziţiilor art. 48 alin. (16) din 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, „În 

caz de încetare a mandatului unui deputat sau senator, pentru ocuparea locului vacant se 

organizează alegeri parţiale la nivelul colegiului uninominal în care a fost ales respectivul 

deputat sau senator, doar dacă nu ar urma să aibă loc cu mai puţin de 6 luni înainte de termenul 

stabilit pentru alegerile parlamentare. Alegerile se organizează cu aplicarea corespunzătoare a 

prevederilor prezentului titlu, în cel mult 3 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, a hotărârii Camerei Deputaţilor sau a Senatului, după caz, prin care se 

constată încetarea mandatului unui deputat sau senator.”     

Pe parcursul anului 2010 au existat trei situaţii de încetare a mandatului de deputat, 

pentru ocuparea locului vacant organizându-se alegeri parţiale după cum urmează: 
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17 ianuarie  Circumscripţia electorală nr. 42 – 
municipiul Bucureşti 

Colegiul uninominal pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor nr. 1 

25 aprilie Circumscripţia electorală nr. 42 – 
municipiul Bucureşti 

Colegiul uninominal pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor nr. 19 

5 decembrie Circumscripţia electorală nr. 22 – 
judeţul Hunedoara 

Colegiul uninominal pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor nr. 3 

 

- Alocarea fondurilor necesare organizării şi desfăşurării alegerilor parţiale pentru 

alegerea Camerei Deputaţilor s-a realizat după cum urmează:  

a) 17 ianuarie 2010 - Circumscripţia electorală nr.42 – municipiul Bucureşti, Colegiul 

uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 1 

Prin dispoziţiile art. 9, alin. (1) din H.G. nr. 1532/2009 privind unele măsuri necesare 

bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor parţiale în Colegiul uninominal pentru alegerea 

Camerei Deputaţilor nr. 1 din Circumscripţia Electorală nr. 42 - Municipiul Bucureşti, din data 

de 17 ianuarie 201013, a fost alocată din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului o 

sumă totală de 1.808.000 lei (454.000 lei pentru cheltuieli de personal, respectiv 1.354.000 lei 

pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii) din care: 

- Ministerul Administraţiei şi Internelor14 - 1.731.000 lei (400.000 lei pentru cheltuieli de 

personal, respectiv 1.331.000 lei pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii); 

- Autoritatea Electorală Permanentă - 65.000 lei (54.000 lei pentru cheltuieli de personal, 

respectiv 11.000 lei pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii); 

- Serviciul de Telecomunicaţii Speciale - 12.000 lei pentru cheltuieli cu bunuri şi 

servicii). 

Având în vedere faptul că la aceste alegeri perioada electorală a inclus termene ale unor 

activităţi desfăşurate atât în luna decembrie 2009, cât şi în luna ianuarie 2010, ordonatorii 

principali de credite au fost autorizaţi, prin dispoziţiile art. 9, alin. (3) din H.G. nr. 1532/2009 

„[…] să efectueze angajamente legale în anul 2009 cu termen de plată în anul 2010 pentru 

achiziţii de bunuri şi servicii, în limita sumelor prevăzute în anexa nr. 1 la titlul "Bunuri şi 

servicii".  

b) 25 aprilie 2010 - Circumscripţia electorală nr.42 – municipiul Bucureşti Colegiul 

uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 19 

                                                 
13 Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr. 867 din 11 decembrie 2009 
14 Pentru aparat propriu, instituţii subordonate şi instituţiile prefectului  
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Prin dispoziţiile art. 9, alin. (1) din H.G. nr. 199/2010 privind unele măsuri necesare 

bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia 

electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti, Colegiul uninominal nr. 19, din data de 25 aprilie 

201015, a fost alocată din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului o sumă totală de 

1.997.000 lei (404.000 lei pentru cheltuieli de personal, respectiv 1.593.000 lei pentru cheltuieli 

cu bunuri şi servicii) din care: 

- Ministerul Administraţiei şi Internelor - 1.859.000 lei (350.000 lei pentru cheltuieli de 

personal, respectiv 1.509.000 lei pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii); 

- Autoritatea Electorală Permanentă - 78.000 lei (54.000 lei pentru cheltuieli de personal, 

respectiv 11.000 lei pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii); 

- Serviciul de Telecomunicaţii Speciale  - 60.000 lei pentru cheltuieli cu bunuri şi 

servicii). 

c) 5 decembrie 2010 - Circumscripţia electorală nr.22 – judeţul Hunedoara, Colegiul 

uninominal nr. 3 

Prin dispoziţiile art. 9, alin. (1) din H.G nr. 1078/2010 privind unele măsuri necesare 

bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia 

electorală nr. 22 - judeţul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor 

nr. 3, din data de 5 decembrie 201016, a fost alocată din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Guvernului o sumă totală de 1.500.000 lei (515.000 lei pentru cheltuieli de personal, 820.000 lei 

pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii, respectiv 165.000 lei pentru cheltuieli cu active 

nefinanciare) din care: 

- Ministerul Administraţiei şi Internelor - 985.000 lei (450.000 lei pentru cheltuieli de 

personal, respectiv 535.000 lei pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii); 

- Autoritatea Electorală Permanentă -109.000 lei (65.000 lei pentru cheltuieli de personal, 

respectiv 44.000 lei pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii); 

- Serviciul de Telecomunicaţii Speciale - 406.000 lei (241.000 lei pentru cheltuieli cu 

bunuri şi servicii, 165.000 lei pentru cheltuieli cu active nefinanciare). 

 

 

 

 
                                                 
15 Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr. 180 din 22 martie 2010 
16 Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr. 734 din  3 noiembrie 2010 
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                                                                                                                         - mii lei - 
Fonduri alocate TOTAL Data alegerilor 

parţiale 
parlamentare 

Personal Bunuri 
şi 

servicii

Active  
nefinancia

re 

LEI EURO
17

 

17 IANUARIE 454 1.354 0 1.808 429,46 
25 APRILIE 404 1.593 0 1.997 474,35 
5 DECEMBRIE 515 820 165 1.500 356,30 
TOTAL 
GENERAL 

1.373 3.767 165 5.305 1.260,
1 

               
    - Asigurarea transparenţei cheltuielilor efectuate cu ocazia pregătirii, organizării şi 

desfăşurării alegerilor parlamentare parţiale din anul 2010 

Asigurarea transparenţei cheltuielilor efectuate cu ocazia organizării şi desfăşurării 

alegerilor parlamentare parţiale din anul 2010 s-a realizat prin solicitări adresate în temeiul art. 

12 din H.G. nr.1532/2009, H.G. nr.199/2010, H.G. nr.1078/2010 autorităţilor administraţiei 

publice centrale şi locale cărora le-au fost alocate fonduri de a comunica, în termen de cel mult 

60 de zile18 de la data aducerii la cunoştinţă a rezultatelor finale, Autorităţii Electorale 

Permanente „situaţia sumelor alocate şi a cheltuielilor efectuate, separat pe cheltuieli de 

personal, bunuri şi servicii, respectiv active nefinanciare”.    

Astfel, în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor parţiale pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor, în anul 2010 s-au realizat cheltuieli după cum urmează:  

                                                 
17 Calculat la cursul mediu stabilit de Banca Naţională a României pentru  anul 2010: 1 Euro = 4,2099 Lei 
18 Termenul a fost redus la 30 de zile prin H.G. nr.1078/2010 
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a) 17 ianuarie 2010 - Circumscripţia electorală nr. 42 – municipiul Bucureşti, Colegiul 

uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 1 

Au fost efectuate cheltuieli totale de 1.263.000 lei (147.000 lei pentru cheltuieli de 

personal, respectiv 1.116.5000 lei pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii) din care: 

- Ministerul Administraţiei şi Internelor - 1.207.000 lei (100.000 lei pentru cheltuieli de 

personal, respectiv 1.107.000 lei pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii); 

- Autoritatea Electorală Permanentă - 47.000 lei pentru cheltuieli de personal; 

- Serviciul de Telecomunicaţii Speciale - 9.500 lei pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii; 

b) 25 aprilie 2010 - Circumscripţia electorală nr.42 – municipiul Bucureşti, Colegiul 

uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 19 

Au fost efectuate cheltuieli totale de 1.655.7000 lei (220.600 lei pentru cheltuieli de 

personal, respectiv 1.435.100 lei pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii), din care: 

- Ministerul Administraţiei şi Internelor - 1.517.700 lei (166.600 lei pentru cheltuieli de 

personal, respectiv 1.351.100 lei pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii); 

- Autoritatea Electorală Permanentă - 78.000 lei (54.000 lei pentru cheltuieli de personal, 

respectiv 11.000 lei pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii); 

- Serviciul de Telecomunicaţii Speciale - 60.000 lei pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii. 

c) 5 decembrie 2010 - Circumscripţia electorală nr. 22 – judeţul Hunedoara, Colegiul 

uninominal nr. 3 

Au fost efectuate cheltuieli totale de 1.257.920 lei (439.200 lei pentru cheltuieli de 

personal, 651.160 lei pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii, respectiv 167.560 lei pentru cheltuieli 

cu active nefinanciare), din care: 

- Ministerul Administraţiei şi Internelor - 771.200 lei (374.200 lei pentru cheltuieli de 

personal, respectiv 397.000 lei pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii); 

- Autoritatea Electorală Permanentă - 109.000 lei (65.000 lei pentru cheltuieli de 

personal, respectiv 44.000 lei pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii); 

- Serviciul de Telecomunicaţii Speciale - 377.720 lei (210.160 lei pentru cheltuieli cu 

bunuri şi servicii, 167.560 lei pentru cheltuieli cu active nefinanciare). 
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                                                                                                                       - mii lei - 
Cheltuieli efectuate TOTAL Data alegerilor 

parţiale 
parlamentare 

Personal Bunuri 
şi 

servicii

Active  
nefinancia

re 

LEI EURO
19

 

17 IANUARIE 147 1116,5 0 1263,5 300,12 
25 APRILIE 220,6 1435,1 0 1655,7 393,28 
5 DECEMBRIE 439,2 651,16 167,56 1257,9

2 
298,80 

TOTAL 
GENERAL 

806,8 3202,7
6

167,56 4177,1
2 

992,2 

 
Pentru analiza sumelor cheltuite de către autorităţile administraţiei publice centrale a fost 

realizat şi un cost mediu/alegător înscris în listele electorale (permanente, suplimentare), 

respectiv cost mediu/alegător prezent la urne.  

Datele privind numărul alegătorilor înscrişi în listele electorale, precum şi cele privind 

alegătorii prezenţi la urne au fost preluate din procesele-verbale privind centralizarea voturilor şi 

constatarea rezultatelor alegerilor. Prezenţa medie la vot a fost de 30,12 %, cea mai ridicată 

înregistrându-se la alegerile parţiale parlamentare din circumscripţia electorală nr. 22 – judeţul 

Hunedoara, colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 3 (48,40%), iar cea mai 

scăzută la alegerile parţiale parlamentare din circumscripţia electorală nr. 42 – municipiul 

Bucureşti, colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 19 (14,84%).  

                                                 
19 Calculat la cursul mediu stabilit de Banca Naţională a României pentru  anul 2010: 1 Euro = 4,2099 Lei 
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Costul mediu/alegător înregistrat este de 21,20 lei (5,04 €), cost mediu/alegător prezent la 

urne 80,19 lei (19,05 €). 

COST/ALEGĂTOR 
ÎNSCRIS 

COST/ALEGĂTOR 
PREZENT LA VOT 

DATA ALEGĂTORI 
ÎNSCRIŞI ÎN 

LISTELE 
ELECTORALE 

ALEGĂTORI 
PREZENŢI 
LA URNE 

PREZENŢĂ 
(%) 

LEI EURO LEI EURO 

17 IANUARIE  40.583 11.006 27,12 31,13 7,39 114,80 27,27 
25 APRILIE 103.204 15.319 14,84 16,04 3,81 108,08 25,67 
5 
DECEMBRIE 

53.222 25.763 48,40 23,63 5,61 48,82 11,59 

COST 
MEDIU 

197.009 52.088 30,12 21,20 5,04 80,19 19,05 

 

În anexa nr. 6 este prezentată detaliat situaţia fondurilor alocate şi a cheltuielilor 

efectuate de către autorităţile administraţiei publice centrale cărora le-au fost alocate fonduri 

pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale parlamentare, precum şi sumele neutilizate 

şi restituite la bugetul de stat.  

 

2. Fonduri alocate şi cheltuieli efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor locale parţiale din anul 2010 

 

În anul 2010 s-au desfăşurat alegeri locale parţiale într-un număr de 26 de unităţi 

administrativ-teritoriale (UAT), din care: 1 municipiu, 1 oraş şi 24 de comune.  

În funcţie de autoritatea administraţiei publice locale pentru care s-au organizat şi 

desfăşurat alegeri locale parţiale, situaţia se prezintă astfel: în 19 UAT s-au desfăşurat alegeri 

pentru desemnarea  primarului (din care în 9 UAT a fost necesară organizarea a două tururi de 

scrutin), în 6 UAT pentru alegerea consiliului local, respectiv în 1 UAT pentru alegerea atât a 

primarului, cât şi a consiliului local (1). 

În cadrul alegerilor locale parţiale prezenţa medie la vot a alegătorilor a fost de 65,57%.  

Prezenţă minimă la vot s-a înregistrat la alegerea primarului din data de 18/25 aprilie din 

municipiul Râmnicu Vâlcea (33,14%), respectiv la alegerea din data de 18 iulie a consiliului 

local din comuna Agriş, judeţul Satu Mare (32,63%). Procentul cel mai ridicat al prezenţei la 

urne s-a înregistrat în data de 21 martie la alegerea primarului din comuna Cricova, judeţul Timiş 

(83,37%), respectiv  la alegerea consiliului local din comuna Cornăţelu, judeţul Dâmboviţa 

(80,97%). 

Potrivit dispoziţiilor art. 1, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 14/2009 privind 

cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale 
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parţiale din perioada 2009 – 201220, „cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor locale parţiale care vor avea loc în perioada 2009 - 2012 se suportă din 

bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ale 

judeţelor sau al municipiului Bucureşti, după caz.” 

În acest sens, prin prevederile art. 8 alin. (1) din H.G. nr.14/2009 este menţionată 

obligaţia consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului 

Bucureşti, a consiliilor judeţene şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti de a „include 

în bugetele proprii sumele corespunzătoare pentru acoperirea cheltuielilor necesare în vederea 

desfăşurării procesului electoral, potrivit prevederilor prezentei hotărâri.” 

 

            - Asigurarea transparenţei cheltuielilor realizate cu ocazia pregătirii, organizării şi 

desfăşurării alegerilor locale parţiale din anul 2010 

Asigurarea transparenţei cheltuielilor realizate cu ocazia pregătirii, organizării şi 

desfăşurării alegerilor locale parţiale din anul 2010 s-a realizat prin solicitări adresate 

autorităţilor administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale în care au avut loc 

alegeri locale parţiale în temeiul art. 8, alin. (2), teza I din  H.G. nr.14/2009 care stipulează faptul 

că „în termen de cel mult 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţă a rezultatelor finale, 

autorităţile administraţiei publice implicate în organizarea şi desfăşurarea alegerilor comunică 

Autorităţii Electorale Permanente situaţia sumelor alocate şi a cheltuielilor efectuate, separat pe 

cheltuieli de personal, materiale şi de capital”. 

Suma totală a cheltuielilor suportate din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, 

municipiilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale se ridică la 1.229.017,81 

lei (295.290,3 €), din care: 1.045.483 lei (251.312 €) pentru cheltuieli de personal şi 183.534,81 

lei (43.978,3 €) pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii. Nu s-au efectuat cheltuieli cu active 

nefinanciare.  

 

 

 

 

 

 
20 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr. 42 din 23 ianuarie 2009. Actul normativ prevede atât 
cheltuielile necesare organizării şi derulării procesului electoral, cât şi sursa de unde sunt alocate fondurile. 
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TOTAL CHELTUIELI ALEGERI LOCALE 
PARŢIALE 2010 

DE 
PERSONAL 

MATERIALE (BUNURI 
ŞI SERVICII) 

TOTAL 

1.045.483 
LEI 

183.534,81 LEI 1.229.017,81 
LEI 

CHELTUIELI (EURO) 
DE 

PERSONAL 
MATERIALE (BUNURI 

ŞI SERVICII) 
TOTAL 

251.312 € 43.978,3 € 295.290.3 € 
 

Pentru analiza sumelor cheltuite de către autorităţile administraţiei publice locale a fost 

realizat şi un cost mediu/alegător înscris în listele electorale (permanente, complementare, 

suplimentare), respectiv cost mediu/alegător prezent la urne. Datele privind numărul alegătorilor 

înscrişi în listele electorale, precum şi cele privind alegătorii prezenţi la urne au fost preluate din 

procesele-verbale de constatare a rezultatelor alegerilor. Astfel, costul mediu/alegător înregistrat 

este de 14,43 lei (3,42 €), iar costul mediu/alegător prezent la urne 22,27 lei (5,29 €). 

 
Situaţia detaliată a cheltuielilor efectuate la alegerile locale parţiale care au avut loc pe 

parcursul anului 2010, precum şi cea privind costurile pe alegător înscris în listele electorale, 

respectiv pe alegător prezent la vot, este prezentată în anexele nr. 7şi 8. 

Având în vedere faptul că, prin Hotărârea Guvernului nr. 14/2009 privind cheltuielile 

necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale din perioada 

2009 – 2012, nu se precizează numărul maxim de zile pentru care pot fi plătiţi membrii birourilor 

electorale, considerăm necesară completarea acesteia în conformitate cu celelalte acte normative 

adoptate în materie, cu aplicabilitate la alte tipuri de alegeri21. Totodată, considerăm că merită a 

fi analizată oportunitatea elaborării unor standarde minime de cost, pe baza unor criterii precum: 

                                                 
21 Spre exemplu, la alegerile prezidenţiale, prin dispoziţiile art. 10, alin. (5) din H.G. nr. 1046/2009 privind 
aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 
Preşedintele României din anul 2009 este  prevăzut faptul că: „Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de 
votare şi locţiitorii acestora beneficiază de o indemnizaţie de 66 lei pe zi de activitate, dar nu mai mult de 5 zile 
pentru primul tur de scrutin şi 4 zile pentru cel de-al doilea tur de scrutin. Ceilalţi membri ai birourilor electorale 
ale secţiilor de votare beneficiază de o indemnizaţie de 66 lei pe zi de activitate, dar nu mai mult de 3 zile pentru 
primul tur de scrutin şi două zile pentru cel de-al doilea tur de scrutin.” 
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numărul secţiilor de votare, numărul alegătorilor înscrişi în listele electorale, alte aspecte 

specifice unităţilor administrativ-teritoriale. 

 

3. Îmbunătăţirea modului de realizare a estimărilor necesarului de cheltuieli pentru 

pregătirea, organizarea şi desfăşurarea procesului electoral. Analiza costurilor la 

alegerile desfăşurate în perioada 2007-2009 

 

În vederea îmbunătăţirii modului de realizare a estimărilor necesarului de cheltuieli 

pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea procesului electoral, a fost realizată o analiză 

privind finanţarea procesului electoral în perioada 2007-2009. Au fost avute în vedere fondurile 

alocate, cheltuielile efectuate, respectiv sumele neutilizate şi restituite la bugetul de stat la 

alegerile desfăşurate în perioada 2007-2009 (alegeri locale, parlamentare, europarlamentare şi 

prezidenţiale). Totodată, a fost calculat costul mediu/alegător înscris în listele electorale 

(permanente, suplimentare, complementare, speciale, după caz), respectiv cost mediu/alegător 

prezent la urne. Datele privind numărul alegătorilor înscrişi în listele electorale, precum şi cele 

privind alegătorii prezenţi la urne au fost preluate din procesele-verbale privind centralizarea 

voturilor şi constatarea rezultatelor alegerilor. Pe tipuri de alegeri, situaţia se prezintă astfel: 

- la alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2008: 

CCOOSSTT  MMEEDDIIUU//  
AALLEEGGĂĂTTOORR  ÎÎNNSSCCRRIISS  

CCOOSSTT  MMEEDDIIUU//  
AALLEEGGĂĂTTOORR  PPRREEZZEENNTT 

22,,9911  LLEEII  55,,9966  LLEEII  
00,,8800  EEUURROO  11,,  6655  EEUURROO  

- la alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului din anul 2008: 

CCOOSSTT  MMEEDDIIUU//  
AALLEEGGĂĂTTOORR  ÎÎNNSSCCRRIISS  

CCOOSSTT  MMEEDDIIUU//  
AALLEEGGĂĂTTOORR  PPRREEZZEENNTT 

77,,0099  LLEEII  1188,,0099  LLEEII  
11,,9922  EEUURROO  44,,9911  EEUURROO  

- la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2009: 

CCOOSSTT  MMEEDDIIUU//  
AALLEEGGĂĂTTOORR  ÎÎNNSSCCRRIISS  

CCOOSSTT  MMEEDDIIUU//  AALLEEGGĂĂTTOORR  
PPRREEZZEENNTT 

44,,5522  LLEEII  1166,,3366  LLEEII  
11,,0088  EEUURROO  33,,9911  EEUURROO  
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- la alegerea preşedintelui României din anul 2009 + Referendum naţional pentru 

introducerea parlamentului unicameral şi reducerea la 300 a numărului de parlamentari, 

desfăşurate concomitent: 

CCOOSSTT  MMEEDDIIUU//  
AALLEEGGĂĂTTOORR  ÎÎNNSSCCRRIISS  

CCOOSSTT  MMEEDDIIUU//  
AALLEEGGĂĂTTOORR  PPRREEZZEENNTT 

77,,8888  LLEEII  1144,,4488  LLEEII  
11,,8833  EEUURROO  33,,3366  EEUURROO  

Costul mediu/alegător înregistrat în listele electorale la alegerile desfăşurate în perioada 

2007-2009 este de 5,6 lei (1,40 €), în timp ce costul mediu/alegător prezent la urne a fost de 

13,72 lei (3,45 €). 

 
 

În anexele nr. 9-15 sunt prezentate detaliat datele şi informaţiile reieşite din analiza 

privind finanţarea procesului electoral în perioada 2007-2009, respectiv tipurile de cheltuieli ce 

se efectuează în mod constant cu ocazia organizării şi desfăşurării procesului electoral, situaţia 

fondurilor alocate, a cheltuielilor efectuate şi a sumelor rămase neutilizate şi restituite la bugetul 

de stat la alegerile desfăşurate în perioada 2007-2009, costurile medii pe alegător înscris şi 

alegător prezent la vot, alte date şi informaţii ce permit realizarea analizei sus-menţionate. 
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IV.  ÎNDRUMARE, CONTROL ELECTORAL ŞI COORODONARE 
FILIALE  

 
 
Având în vedere vastitatea şi dinamica domeniului electoral, anul 2010 a adus noi 

provocări, competențe și sarcini pentru Autoritatea Electorală Permanentă şi,  implicit, atât 

pentru Direcţia Îndrumare, control şi coordonarea filialelor cât  și pentru filialele instituției.  

 

      Activitatea de îndrumare electorală 
 

Activitatea de informare, verificare şi îndrumare electorală s-a desfăşurat în anul 2010 la 

autorităţi şi instituţii cu atribuţii în domeniul electoral, respectiv: instituţii ale prefectului, 

primării (municipale, orăşeneşti şi comunale), birouri judeţene de administrare a bazelor de date 

privind evidenţa persoanelor, servicii/direcţii judeţene de evidenţă a persoanelor, servicii publice 

comunitare locale de evidenţa a persoanelor (municipale, orăşeneşti şi comunale),  judecătorii 

(municipale şi orăşeneşti), birouri electorale de circumscripţie (orăşeneşti şi comunale) şi birouri 

electorale ale secţiilor de votare. 

Activităţile desfăşurate au vizat verificarea modului în care autorităţile publice locale au 

îndeplinit atribuţiile prevăzute de lege în ceea ce priveşte modul de organizare şi desfăşurare a 

consultărilor electorale cu caracter naţional sau local, de întocmire, păstrare şi actualizare a 

listelor electorale, de efectuare a comunicărilor prevăzute de lege şi de operare a acestora, de 

către persoanele autorizate, în listele electorale, precum şi modul de confecţionare şi păstrare a 

logisticii electorale.   

Preocuparea principală a personalului Direcţiei şi al filialelor a constituit-o orientarea 

eforturilor spre îndrumarea şi instruirea electorală a autorităţilor şi instituţiilor publice care au 

atribuţii în domeniul electoral. 

Îndrumările şi instruirile efectuate atât în perioadele electorale, cât şi în afara acestora au 

vizat în principal aplicarea unitară a prevederilor 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,  ale Legii nr. 370/2004 pentru alegerea 

Preşedintelui României cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 3/2000 privind 

 organizarea şi desfăşurarea referendumului cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii  

nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale cu modificările şi 
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completările ulterioare. 

 În anul 2010 au avut loc 1995 de acţiuni de îndrumare şi instruire organizate în domeniul 

electoral cu factorii implicaţi în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, astfel:   

 

 

 
Fig. 5. Total activităţi organizate  în domeniul electoral cu factorii implicaţi în organizarea 

şi desfăşurarea alegerilor 

 

 

a) 85 de acţiuni desfăşurate la nivelul prefecturilor 

 

Activităţile desfăşurate la nivelul prefecturilor au avut în vedere dezbaterea problemelor 

referitoare la: 

 

• organizarea instruirii primarilor şi a secretarilor comunelor, oraşelor şi municipiilor cu 

privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor; 

• respectarea hotărârilor şi instrucţiunilor adoptate de Autoritatea Electorală Permanentă în 

domeniul electoral; 

• modul în care prefecţii judeţelor au numerotat secţiile de votare; 
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• transmiterea către  Autoritatea Electorală Permanentă a delimitării şi numerotării secţiilor 

de votare; 

• aducerea la  cunoştinţa publică a delimitării şi numerotării secţiilor de votare de pe raza 

fiecărui judeţ la termenele prevăzute de legislaţia electorală; 

• asigurarea sediilor birourilor electorale şi dotarea cu logistica necesară desfăşurării 

activităţilor specifice;  

• sprijinirea prefecţilor în organizarea instruirii, la nivelul judeţelor, a primarilor şi 

secretarilor comunelor, oraşelor şi municipiilor cu privire la sarcinile ce le revin în vederea 

desfăşurării în bune condiţii a alegerilor;  

• activităţile din cadrul comisiilor tehnice judeţene conduse de către prefecţi cu atribuţii în 

coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităţilor administraţiei publice 

locale, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale 

administraţiei publice centrale prevăzute în legislaţia electorală; 

• relaţia permanentă cu instituţiile şi serviciile publice deconcentrate cu atribuţii în domeniul 

electoral pentru acordarea sprijinului şi îndrumării necesare în executarea sarcinilor ce le revin în 

materie electorală; 

• dialogul privind monitorizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale care 

îndeplinesc atribuţiile ce le revin conform legislaţiei electorale; 

• respectarea procedurilor legislaţiei electorale privind întocmirea listelor cu propuneri 

pentru preşedinţii şi locţiitorii secţiilor de votare şi trimiterea acestora către preşedinţii 

tribunalelor in vederea tragerilor la sorţi;  

• modul de distribuire a buletinelor de vot, a ştampilelor de control  necesare votării şi a 

ştampilelor cu menţiunea „VOTAT”, a celorlalte materiale necesare votării, precum şi colectarea 

datelor aferente acestora (cantitate, valoare etc.); 

• necesarul de logistică electorală stabilit în urma solicitărilor autorităţilor publice locale, 

întocmit de către instituţiile prefectului cu respectarea prevederilor legale electorale, în sensul 

reducerii cheltuielilor destinate desfăşurării procesului electoral. 

 
 

            b) 1359 de acţiuni desfăşurate cu primarii 

 

Activităţile desfăşurate au avut în vedere dezbaterea problemelor referitoare la: 
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• acţiunile de îndrumare electorală şi control desfăşurate la sediile primăriilor, în baza 

planificărilor şi a tematicii aprobate, pentru verificarea asigurării condiţiilor logistice necesare 

aplicării întocmai a dispoziţiilor legale privitoare la exercitarea dreptului de vot, precum şi a 

condiţiilor  corespunzătoare pentru buna desfăşurare a operaţiunilor electorale; 

• delimitarea secţiilor de votare potrivit legislaţiei electorale şi ţinând cont de situaţiile 

numărului de alegători la fiecare scrutin electoral primite de la Birourile Judeţene de 

Administrare a Bazelor de Date pentru Evidenţa Persoanelor;    

• modul de întocmire, în conformitate cu prevederile legislaţiei electorale, a listelor 

electorale permanente;  

• primirea comunicărilor de la judecătorii cu privire la alegătorii care şi-au pierdut dreptul 

la vot în baza unei sentinţe judecătoreşti definitive şi efectuarea modificarilor corespunzătoare în 

listele electorale;  

• autorizarea persoanei desemnate să efectueze modificările în listele electorale; 

• monitorizarea şi controlul actualizărilor efectuate in liste, conform legislaţiei electorale, şi 

verificarea modului în care primarii predau judecătoriilor un exemplar al listelor electorale;  

• stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral pentru competitori, în campania electorală; 

• modul în care primarii asigură condiţiile necesare pentru consultarea şi verificarea de 

către alegători a înscrierilor în listele electorale permanente şi în listele electorale speciale;  

• modul de soluţionare a întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite sau erorile 

din listele electorale; 

• trimiterea către instituţia prefectului a listelor cu propuneri pentru preşedinţii şi locţiitorii 

secţiilor de votare din unitatea administrativ-teritorială;  

• modul de stabilire a localurilor secţiilor de votare şi a sediilor birourilor electorale, 

precum şi modul în care acestea sunt dotate cu logistica electorală necesară desfăşurării 

activităţilor specifice proceselor electorale; 

• transmiterea de către primari la Autoritatea Electorală Permanentă a documentelor 

solicitate, conform prevederilor legislaţiei electorale a scrutinelor electorale din 2010. 
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Fig.6. Total activităţi desfăşurate cu primarii 
 
 
 
 

c) 288 de acţiuni desfăşurate cu secretarii primăriilor 

 

Activităţile de îndrumare desfăşurate cu secretarii primăriilor în perioadele electorale au 

avut în vedere dezbaterea problemelor referitoare la: 

 

• modul de respectare şi îndeplinire a atribuţiilor în domeniul electoral conform legislaţiei 

electorale,  instrucţiunilor şi hotărârilor AEP; 

• predarea la judecătorii a câte unui exemplar din listele electorale;  

• modul de păstrare a listelor electorale la secretarul primăriei, conform prevederilor legale; 

• persoanele desemnate şi autorizate  să efectueze modificările în listele electorale; 

• stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral pentru competitori, în campania electorală; 

• afişarea programului de consultare a listelor electorale de către alegători la avizierul 

primăriei; 

• asigurarea condiţiilor pentru consultarea şi verificarea de către alegătorii resortisanţi şi 

comunitari a înscrierii în listele electorale permanente, respectiv în listele electorale speciale la 

alegerile europarlamentare, la alegerile prezidenţiale şi la referendumul naţional; modul de 
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soluţionare a întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite sau erorile din listele 

electorale; 

• trimiterea către instituţia prefectului a listelor electorale cu propuneri pentru preşedinţii şi 

locţiitorii secţiilor de votare din unitatea administrativ-teritorială; 

• modul de stabilire a localurilor secţiilor de votare şi a sediilor birourilor electorale, 

precum şi  modul in care acestea sunt dotate cu logistica electorală necesară desfăşurării 

activităţilor specifice proceselor electorale. 

 

d) 131 de acţiuni desfăşurate cu serviciile publice comunitare de evidenţă a 

persoanelor 

 

Activităţile desfăşurate în domeniul electoral cu serviciile publice comunitare,   respectiv 

Direcţiile Judeţene Comunitare de Evidenţă a Persoanei, a Serviciilor Publice Comunitare Locale 

de Evidenţă a Persoanei sunt următoarele: 

• modul în care serviciile au sprijinit primarii la delimitarea secţiilor de votare; 

• modul în care serviciile, împreună cu primarii şi secretarii localităţilor, au asigurat datele 

şi informaţiile necesare pentru îndeplinirea de către prefecţi a obligaţiilor privind numerotarea şi 

aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării secţiilor de votare, conform 

prevederilor legislaţiei electorale;  

• punerea la dispoziţia primarilor a celor două exemplare ale listelor electorale permanente, 

a copiilor listelor electorale, a tabelelor electorale folosite în ziua de referinţă; 

• punerea la dispoziţia primarilor a celor două exemplare ale listelor electorale permanente 

şi a copiilor listelor electorale permanente care se utilizează în ziua de referinţă, conform  

termenului stabilit prin programul calendaristic al alegerilor locale parţiale; 
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Fig. 7. Total activităţi desfăşurate cu serviciile publice comunitare de evidenţa persoanelor 
 

        e) 25 de acţiuni desfăşurate cu structurile judeţene de administrare a bazelor de date 

 

Activităţile desfăşurate în domeniul electoral cu structurile judeţene de administrare a 

bazelor de date, respectiv cu  Birourile de Administrare a Bazelor  de Date privind Evidenţa 

Persoanelor au vizat următoarele aspecte: 

• modul în care BJABDEP au sprijinit primarii la delimitarea secţiilor de votare; asigurarea 

datelor şi informaţiilor necesare pentru îndeplinirea acestei obligaţii de către primari; 

• tipărirea şi punerea la dispoziţia primarilor a celor două exemplare ale listelor electorale 

permanente şi a copiilor listelor electorale, a tabelelor electorale pentru ziua de referinţă la 

termenul stabilit, conform graficului din programul calendaristic al aplicării legislaţiei din 

perioada electorală a alegerilor; 

• modul în care BJABDEP, primarii şi secretarii localităţilor au asigurat datele şi 

informaţiile necesare pentru îndeplinirea de către prefecţi a obligaţiilor privind numerotarea şi 

aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării secţiilor de votare, conform 

prevederilor legislaţiei electorale;  

• listarea şi modul de întocmire a listelor electorale permanente, a copiilor listelor, a 

tabelelor electorale;   
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• modul în care BJABDEP au sprijinit primarii la delimitarea secţiilor de votare; tipărirea 

şi punerea la dispoziţia primarilor a celor două exemplare ale listelor electorale permanente şi a 

copiilor listelor electorale permanente care se utilizează în ziua de referinţă, conform  termenului 

stabilit prin programul calendaristic al alegerilor locale parţiale. 

 
                              

Fig. 8. Total activităţi desfăşurate cu structurile judeţene de administrare a bazelor de date 
 
 

f) 73 de acţiuni desfăşurate cu reprezentanţi ai judecătoriilor 

 Activităţile desfăşurate în domeniul electoral cu reprezentanţi ai judecătoriilor au avut 

următoarele obiective: 

• în cadrul acţiunilor de documentare şi îndrumare desfăşurate la judecătorii, s-a urmărit 

verificarea condiţiilor de păstrare a listelor electorale permanente, comunicarea către I.N.E.P. a 

dispozitivului hotărârilor prin care s-a dispus interzicerea dreptului de a alege şi de a fi ales, 

verificarea primirii comunicărilor de la primari referitoare la modificările operate în exemplarul 

listelor electorale permanente existent la primărie; 

• reprezentanţilor judecătoriilor li s-a făcut recomandarea de a solicita primarilor să depună 

listele electorale în registre cu file detaşabile care să fie însoţite de adrese de înaintare sau 

procese - verbale de predare – primire; 

• s-a recomandat înfiinţarea, la sediul fiecărei judecătorii, a unui registru în care să fie 

evidenţiate, pe bază de număr de ordine, data la care s-au primit listele electorale permanente, 

localitatea pentru care au fost întocmite, tipul de scrutin şi numărul de file; 
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• s-a acordat îndrumare electorală cu privire la durata şi condiţiile de păstrare a materialelor 

necesare votării. 

 
Fig. 9.  Total activităţi desfăşurate cu reprezentanţii judecătoriilor 

 

g) 34 de activităţi desfăşurate cu ocazia alegerilor parţiale 

Activităţile desfăşurate în perioada alegerilor parţiale au vizat: 

• verificarea comunicării de către primar către preşedintele biroului electoral de 

circumscripţie a numărului de alegători rezultat din listele electorale permanente şi 

complementare, în termenul stabilit de lege; 

• verificarea transmiterii de către primari către  birourile electorale ale secţiilor de votare şi 

Autorităţii Electorale Permanente a modificărilor survenite în lista electorală permanentă, 

lista electorală complementară şi în lista electorală specială, după predarea copiei la 

biroul electoral al secţiei de votare; 

• verificarea respectării dispoziţiilor legale privind afişajul electoral; 

• respectarea prevederilor legale referitoare la afişarea propunerilor de candidaturi la sediul 

biroului electoral de circumscripţie; 

• verificarea modului de organizare a alegerilor locale parţiale şi de respectare a termenelor 

legale de realizare a operaţiunilor electorale; 

• obţinerea de informaţii în legătură cu principalele probleme întâmpinate în organizarea şi 

desfăşurarea consultărilor electorale; 

• verificarea sediului şi a dotării biroului electoral. 
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Totodată, au fost trimise către instituţiile de presă şi O.N.G.-uri  informări privind 

procedura acreditării observatorilor interni şi reprezentanţilor mass – media la alegerile 

desfăşurate în cursul anului 2010. Actele normative şi documentele referitoare la acreditarea 

observatorilor la alegeri au fost transmise şi  instituţiilor prefectului din aria de competenţă, cu 

solicitarea publicării pe portalul instituţiei. 

De asemenea, după desfăşurarea acţiunilor de instruire a primarilor şi secretarilor 

localităţilor, precum şi a preşedinţilor şi locţiitorilor acestora în birourile electorale ale secţiilor 

de votare, a fost acordată îndrumare reprezentanţilor mass – media prezenţi în legătură cu 

procedura de acreditare la fiecare tip de scrutin.  

 

                     Activitatea de control 
 

Autoritatea Electorală Permanentă a monitorizat şi controlat modul de întocmire şi 

actualizare a listelor electorale permanente, modul de  păstrare a registrelor cuprinzând listele 

electorale permanente, precum şi modul de efectuare a comunicărilor prevăzute de lege şi de 

operare a acestora, la timp, în listele electorale în cadrul a 1584 de unităţi administrativ-

teritoriale.  
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Fig. 10.  Controale efectuate de filiale 

 

Spre deosebire de anul 2009, pe parcursul căruia au fost efectuate 1285 de controale, în 

anul 2010 s-a înregistrat o creştere semnificativă a unităţilor administrativ- teritoriale controlate. 

Acest lucru a fost posibil datorită faptului că, nefiind organizate alegeri generale care să 

determine delegarea personalului Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale,  ca 

membri sau personal tehnic auxiliar, timpul alocat activităţilor de îndrumare şi control, 

desfăşurate în teren, a crescut semnificativ. 

 
 

Fig. 11. Controale efectuate în 2009 şi 2010 

 

În vederea monitorizării modului în care autorităţile administraţiei publice locale îndeplinesc 

atribuţiile ce le revin potrivit reglementărilor în materie electorală, în perioada sus-menţionată 

personalul filialelor a desfăşurat activităţi de îndrumare electorală şi control la instituţii şi 

autorităţi publice locale, unde s-au constatat   439 de deficienţe, dintre care amintim:  nepăstrarea  

listelor electorale permanente la sediul primăriei în condiţii corespunzătoare; lipsa unei dispoziţii 

prin care o persoană să fie  autorizată de către primar să opereze în lista electorală permanentă; 

netransmiterea către judecătoriile arondate a modificărilor operate în listele electorale 

permanente; existenţa mai multor persoane cu date incomplete în listele electorale etc. 

Activitatea de control desfăşurată la unităţile administrativ-teritoriale a avut drept scop 

urmărirea modului de întocmire şi eliberare a cărţilor de alegător, în concordanţă cu listele 
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electorale permanente, cât şi a modului de asigurare a concordanţei dintre conţinutul listelor  

electorale permanente existente la primării şi exemplarul aflat la judecătorii.  

Pentru a urmări modul de îndeplinire de către autorităţile şi instituţiile publice a 

atribuţiilor ce le revin potrivit prevederilor legale în materie electorală, în anul 2010 s-au 

desfăşurat activităţi de control în toate cele 41 de judeţe, inclusiv  în municipiul Bucureşti, astfel: 

• 1323 controale la primării, din care: 29 primării municipale, 76 primării orăşeneşti, 1212 

primării comunale şi 6 primării de sector din municipiul Bucureşti.  

 

 

 

Fig. 12.  Total controale efectuate după tipul de primărie controlată 

 

• 156 de controale la servicii publice comunitare de evidenţa persoanelor, din care: 25 de 

servicii publice comunitare judeţene şi 131 de servicii publice comunitare locale. 
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Fig. 13. Total controale la servicii publice comunitare de evidenţa persoanelor 

 

 

Activitatea de control între perioadele electorale a urmărit respectarea îndatoririlor cu 

caracter electoral la nivelul autorităţilor locale cu privire la: 

• modul de întocmire, păstrare şi actualizare a listelor electorale permanente, a listelor 

electorale speciale şi a celor complementare; 

• efectuarea comunicărilor prevăzute de lege şi operarea acestora la timp, în listele 

electorale permanente; 

• modul de actualizare a listelor electorale permanente de către primari, la termenele stabilite 

de lege, pe baza comunicărilor primite; 

• desemnarea persoanelor cu atribuţii de a opera modificările în listele electorale permanente; 

• modul de stabilire a localurilor secţiilor de votare şi a sediilor birourilor electorale; 

• realizarea din timp a dotărilor specifice secţiilor de votare; 

• asigurarea condiţiilor necesare pentru depozitarea corespunzătoare a materialelor de 

logistică electorală şi asigurarea integrităţii acestora. 

 Activitatea de control în perioada electorală a constat în verificarea următoarelor aspecte:  

• aplicarea unitară a prevederilor Legii nr. 3/2000 pentru desfăşurarea referendumului cu 

modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare; 
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• modul de întocmire, păstrare şi actualizare a listelor electorale permanente, precum şi 

înaintarea celui de-al doilea exemplar la judecătoriile competente teritorial; 

• asigurarea condiţiilor necesare pentru consultarea şi verificarea de către cetăţeni a 

înscrierii în listele electorale permanente; 

• modul de soluţionare de către primari a neconcordanţelor între listele electorale 

permanente şi copiile acestora; 

• condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească localurile secţiilor de votare şi sediile 

birourilor electorale, stabilirea acestora, precum şi dotarea cu logistică necesară; 

• procedura de acreditare a reprezentanţilor mass-media pe lângă birourile electorale pentru 

ambele scrutine; 

• modul de stabilire a locurilor speciale de afişaj electoral; 

• verificarea modului de păstrare şi gestionare a logisticii anterioare, precum şi stadiul 

procurării de elemente noi; 

• modul de completare a birourilor electorale judeţene, de circumscripţie şi a secţiilor de 

votare. 

 DEFICIENŢE CONSTATATE 
 

Principalele deficienţe constatate au fost consemnate în procesele-verbale întocmite cu ocazia 

controalelor efectuate şi cuprind mai multe aspecte, cele mai des fiind întâlnite la: 

 întocmirea listelor electorale permanente şi a copiilor listelor electorale: 

• netransmiterea exemplarului 2 din listele electorale permanente la judecătoriile la care 

unitatea administrativ-teritorială este arondată; 

• nerespectarea prevederilor legale privind condiţiile de păstrare a listelor electorale 

permanente, în sensul că acestea nu sunt păstrate în registre speciale cu file detaşabile; 

• în listele electorale permanente nu s-a efectuat radierea deceselor şi a persoanelor care şi-au 

pierdut drepturile electorale conform prevederilor Legii 370/2004 coroborat cu HG 720/2000 art. 

9, alin 1;  

• majoritatea listelor electorale permanente conţineau persoane care nu aveau trecute seria şi 

numărul actului de identitate. În unele cazuri au fost luate măsuri pentru remedierea situaţiei, 

majoritatea acestor persoane fiind cu domiciliul în străinătate, plecate înainte de împlinirea 

vârstei de 14 ani; 
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• existenţa în listele electorale permanente a unor persoane născute înainte de anul 1910 despre 

care există informaţii că ar fi decedat, dar care nu pot fi radiate din listele electorale permanente 

din cauza lipsei actelor de constatare a decesului;            

• efectuarea de operaţiuni în listele electorale permanente de către persoane care nu erau 

autorizate în scris de către primar să îndeplinească astfel de atribuţii, conform prevederilor 

legale;  

• modificările operate în listele electorale permanente nu au fost transmise la judecătoriile la 

care unitatea administrativ-teritorială este arondată; 

• listele electorale permanente nu erau semnate de persoanele abilitate, conform prevederilor 

legale; 

• listele electorale permanente au fost întocmite de către B.J.A.B.D.E.P. pe localităţi în ordinea 

alfabetică a alegătorilor, fără a exista solicitări din partea primarilor; 

• lipsa dovezii primirii listelor electorale permanente de la birourile judeţene de administrare a 

bazelor de date privind evidenţa persoanelor; 

• păstrarea listelor electorale permanente în condiţii necorespunzătoare, cu încălcarea 

prevederilor legale. Această deficienţă se manifestă cel mai des la nivelul comunelor. Dintr-un 

total de 66 de cazuri, 63 sunt la nivel de comună; 

• liste electorale permanente nu au fost actualizate în 228 de cazuri, 215 fiind înregistrate în 

comune; 

• persoane care şi-au pierdut drepturile electorale prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive, 

neradiate din listele electorale – 8 persoane; 

• persoane care au împlinit 18 ani şi nu au fost adăugate în listele electorale permanente – 119 

persoane; 

• persoane care şi-au schimbat domiciliul şi nu au fost radiate sau adăugate în listele electorale 

permanente de la fostul şi actualul domiciliu – 118 de persoane; 

• actualizarea listelor electorale permanente necomunicate către judecătorii - 551 de cazuri. 

Aceste deficienţe apar în special la nivelul comunelor. În anul 2010 s-au găsit, în urma 

controalelor desfăşurate de filialele Autorităţii Electorale Permanente, tabele cu actualizarea 

listelor electorale permanente necomunicate către judecătorii la 523 de comune, 21 de municipii 

şi 7 oraşe;  

• cazuri în care nu există persoane desemnate să opereze în listele electorale permanente – 228 

de cazuri; 
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• efectuarea de operaţiuni în listele electorale permanente de persoane neautorizate – 79 de 

cazuri, dintre care cele mai frecvente au fost întâlnite în comunele din judeţele arondate filialei 

Nord-Est; 

• persoane decedate neradiate din listele electorale permanente în termenul prevăzut de lege – 

2928 de persoane 

  stabilirea şi delimitarea secţiilor de votare: 

• nerespectarea prevederilor legale de amplasare a secţiilor de votare, în sensul că au fost 

amplasate la etajul 1 al clădirii în care funcţionau 

  amplasarea şi dotarea secţiilor de votare: 

• lipsa rampelor, în cadrul unor secţii de votare, pentru persoanele cu dizabilități ;  

• stabilirea sediilor secţiilor de votare în incinte ce nu permiteau sigilarea şi păstrarea în 

siguranţă a materialelor electorale 

  păstrarea şi depozitarea materialelor de logistică electorală: 

• materiale de logistică electorală păstrate cu alte materiale scoase din uz, propuse pentru 

casare; 

• lipsa unui document oficial din care să reiasă o evidenţă clară a logisticii electorale; 

• depozitarea materialelor în spaţii improprii; 

• materiale de logistică electorală aflate într-o stare avansată de degradare 

  cooperarea între instituţii cu atribuţii în domeniul electoral (primării, servicii publice de 

evidenţă a persoanelor, birouri judeţene de administrare a bazelor de date pentru 

evidenţa persoanelor etc.): 

• unele birouri de administrare a bazelor de date privind evidenţa persoanelor nu au oferit 

sprijin primarilor unităţilor administrativ-teritoriale în delimitarea secţiilor de votare. 

În urma activităţilor de control desfăşurate pe parcursul anului 2010 constatăm că cel mai 

des întâlnite nereguli privesc întocmirea,  păstrarea şi actualizarea listelor electorale permanente. 

Aspectele negative constatate au fost consemnate în scris şi aduse la cunoştinţă 

reprezentanţilor autorităţilor şi instituţiilor publice, secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale 

şi persoanelor cu responsabilităţi în materie electorală, permiţându-se astfel luarea măsurilor 

necesare pentru remedierea neajunsurilor şi responsabilizarea funcţionarilor din administraţia 

publică cu atribuţii în domeniul electoral. 

Ca urmare a neregulilor constatate cu ocazia acţiunilor de control desfăşurate în cursul 

anului 2010, în afara avertismentelor verbale,  au fost încheiate 374 procese- verbale de 
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constatare a contravenţiilor, fiind aplicate 77 de amenzi contravenţionale, în valoare de 

79.000 lei, şi 297 de avertismente. 

S-au încheiat procese-verbale de constatare a contravenţiilor în materie electorală, fiind  

sancţionaţi contravenţional  160 de primari, 182 de secretari şi 32 de reprezentanţi ai 

primăriilor.  

 

Alegeri parţiale parlamentare pentru Camera Deputaţilor 

ALEGERI PARŢIALE  ÎN COLEGIUL UNINOMINAL NR. 1, CIRCUMSCRIPŢIA 
ELECTORALĂ NR. 42, MUNICIPIUL BUCUREŞTI DIN 17 IANUARIE 2010 

 

Cu privire la alegerile organizate în Colegiul uninominal nr.1, Circumscripţia Electorală 

nr. 42, municipiul Bucureşti din 17 ianuarie 2010, acestea au avut loc drept urmare a demisiei 

deputatului din partea Partidului Naţional Liberal, Bogdan Olteanu. Candidaţii înscrişi în 

cursa electorală au fost  Radu Stroe, din partea Partidului Naţional Liberal (PNL), şi Honorius 

Prigoană, din partea Partidului Democrat - Liberal (PD-L).  

La acest scrutin electoral, pe listele electorale au fost înscrişi 40.583 de alegători, pentru 

care au fost organizate 25 de secţii de votare.  

În urma centralizării voturilor, s-a constatat că numărul total al alegătorilor care s-au 

prezentat la urne a fost de 11.006, din care 10.934 au fost alegători înscrişi pe listele electorale 

permanente, 65 pe listele electorale suplimentare şi 7 au votat cu ajutorul urnei speciale. 

Candidatul Partidului Naţional Liberal, Radu Stroe, a obţinut 7.625 de voturi, reprezentând 

70,17% din voturile valabil exprimate, iar candidatul Partidului Democrat – Liberal, Honorius 

Prigoană, a obţinut 3.242 voturi, reprezentând 29,83% din voturile valabil exprimate.  

La aceste alegeri, Remus Cernea şi-a depus candidatura ca reprezentant din partea 

Partidului Verde, dar, conform legislaţiei în vigoare la acea dată, aceasta a fost respinsă 

deoarece, potrivit art. 48, alin. 17 din 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 conform OUG 

nr. 97/2008, la alegerile parţiale pot participa numai partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale care la alegerile generale au îndeplinit pragul electoral. 
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ALEGERI PARŢIALE ÎN COLEGIUL UNINOMINAL NR. 19, CIRCUMSCRIPŢIA 
ELECTORALĂ NR. 42,  MUNICIPIUL BUCUREŞTI DIN 25 APRILIE 2010 

 
În ceea ce priveşte alegerile din Colegiul uninominal nr.19, Circumscripţia Electorală nr. 

42, municipiul Bucureşti din 25 aprilie 2010, mandatul de deputat a rămas liber prin renunţarea 

la calitatea de parlamentar a reprezentantei Partidului Conservator, Daniela Popa.  

 Au fost organizate  61 de secţii de votare pentru 103.204 de alegători, care au avut 

de optat între candidatul din partea Partidului Democrat - Liberal, Teodora Trandafir, şi 

candidatul din partea Alianţei PSD-PC, Liliana Mincă. În urma centralizării voturilor de la 

toate cele 61 de secţii de votare, s-a constatat ca numărul total al alegătorilor care s-au 

prezentat la urne a fost de 15.319, reprezentând 14, 84% din totalul alegătorilor cu drept de 

vot. Candidatul din partea Partidului Democrat - Liberal, Teodora Trandafir, a obţinut  

6.473 de voturi, adică 53,59% din totalul voturilor valabil exprimate, în timp ce candidatul 

din partea Alianţei PSD-PC, Liliana Mincă, a obţinut 5.605 voturi, reprezentând 46,41% din 

totalul voturilor valabil exprimate.  

În ceea ce priveşte prezenţa la vot, se constată că  absenteismul de la urne a devenit o 

problemă din ce în ce mai mare. La alegerile din Colegiul uninominal nr. 19, prezenţa la vot 

a fost cea mai slabă din 1990 până în prezent. 

O altă particularitate a acestor alegeri este dată de depunerea candidaturii lui Remus 

Cernea. Conform legislaţiei în vigoare la acea dată, la alegerile  parlamentare parţiale nu 

puteau fi admise candidaturile independente şi nici ale candidaţilor din partea partidelor care, la 

alegerile generale, nu au îndeplinit pragul electoral. Drept urmare, candidatura lui Remus Cernea 

a fost respinsă.  Pentru a-şi exercita dreptul de a fi ales, acesta a depus o contestaţie prin care 

argumenta că decizia de respingere a candidaturii este neconstituţională şi nedemocratică. 

Ulterior, în data de 20 aprilie 2010, prin Decizia nr. 503/2010, Curtea Constituţională a 

admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Remus Cernea, constatând că art. 48 alin. 17 

din Legea 35/2008 este neconstituţional. 

Cu prilejul alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor, în Colegiul uninominal nr. 19, 

Circumscripţia Electorală nr. 42, municipiul Bucureşti, Autoritatea Electorală Permanentă a 

derulat un proiect-pilot privind informatizarea secţiilor de votare, în vederea dezvoltării 

sistemului informaţional electoral.  
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ALEGERI PARŢIALE ÎN COLEGIUL UNINOMINAL NR. 3, CIRCUMSCRIPŢIA 

ELECTORALĂ NR. 22, JUDEŢUL HUNEDOARA DIN 5 DECEMBRIE 2010 

 

Hunedorenii din colegiul Ţara Haţegului - Ţinutul Pădurenilor şi-au ales pe data de 5 

decembrie 2010 deputatul pentru un rest de mandat de doi ani, după ce postul a fost vacantat in 

urma decesului democrat-liberalului Ioan Timiş. 

           Au fost înscrişi pe listele electorale permanente 53.222 de alegători, care au avut de 

optat între opt candidaţi, dintre care doi independenţi. Conform hotărârii de rămânere definitivă 

a candidaturilor, în cursa electorală au intrat următorii candidaţi: Mariana Câmpeanu (PNL), 

Bela Fulop (UDMR), Daniel Răducanu (PD-L), Liliana Ţolaş (PSD+PC), Emil Danci (PNTCD), 

Mircea Pârâian (PNG-CD) şi independenţii Nicolae Timiş şi Remus Cernea.  

În urma centralizării voturilor, s-a constatat ca numărul total al alegătorilor care s-au 

prezentat la urne a fost de 25.673, reprezentând 48,40% din totalul alegătorilor cu drept de 

vot. Candidatul din partea Partidului Naţional Liberal, Mariana Câmpeanu,  a obţinut  8.738 

de voturi, adică 34,03% din totalul voturilor valabil exprimate, candidatul din partea 

Partidului Democrat Liberal, Daniel Răducanu, a obţinut 7.339 voturi, reprezentând 28,58% 

din totalul voturilor valabil exprimate, iar candidatul din partea Alianţei PSD+PC, Liliana 

Ţolaş, un număr de 5.218 voturi. În ceea ce priveşte prezenţa la vot se constată că  aceasta a 

fost destul de ridicată comparativ cu prezenţa la vot din Colegiul uninominal nr. 1 şi Colegiul 

uninominal nr. 19,  Circumscripţia Electorală nr.42, municipiul Bucureşti. 

O particularitate a acestor alegeri este dată de depunerea candidaturilor independente 

şi ale candidaţilor din partea partidelor care, la alegerile generale, nu au îndeplinit pragul 

electoral. Acest lucru a fost posibil drept urmare a Decizia nr. 503/2010, prin care Curtea 

Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Remus Cernea, 

constatând că art. 48 alin. 17 din Legea 35/2008 este neconstituţional. 

Cu prilejul alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor, în Colegiul uninominal nr. 3, 

Circumscripţia Electorală nr. 22, judeţul Hunedoara, Autoritatea Electorală Permanentă a derulat 

proiectul privind informatizarea secţiilor de votare, în vederea dezvoltării sistemului 

informaţional electoral.  Ca şi la alegerile din Colegiul uninominal nr. 19, Circumscripţia 

electorală 42, municipiul Bucureşti, au fost derulate activităţi relevante pentru atingerea cu 

succes a obiectivelor stabilite în cadrul proiectului. 
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Pentru buna desfăşurare a alegerilor parţiale parlamentare, personalul Direcţiei 

Îndrumare, control şi coordonare filiale, cât şi personalul Filialelor Bucureşti Ilfov şi Vest a fost 

delegat atât la Biroul Electoral Central, cât şi la Biroul Electoral Municipal pentru a îndeplini 

sarcini specifice. De asemenea, un sprijin important a fost adus la elaborarea calendarelor 

electorale specifice fiecărui tip de alegeri, a hotărârilor pentru alegerile parţiale parlamentare şi 

locale.  

La sfârşitul perioadei electorale, personalul filialelor implicat în alegerile parţiale a 

întocmit raportul privind rezultatele activităţii desfăşurate ca personal tehnic auxiliar în cadrul 

birourilor electorale formate pe perioada alegerilor.  

 

 

 
 

Fig. 20.  Prezenta la vot la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor din anul 2010 
 

                          Alegeri locale parţiale 
 

În anul 2010, pe teritoriul României, au fost organizate alegeri locale parţiale în 26 de 

localităţi, în care au fost aleşi 20 de primari şi 7 consilii locale.  
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Fig. 21. Alegeri locale parţiale 
 

 
Motivele care au determinat organizarea de alegeri locale parţiale au fost date de decesul, 

demiterea sau demisia primarilor, dizolvarea consiliilor locale, precum şi de necesitatea de 

desemnare de reprezentanţi ai autorităţilor locale ca urmare a reorganizării administrativ-

teritoriale prin înfiinţarea de noi unităţi administrative. 

În urma centralizării rezultatelor referitoare la alegerea consiliilor locale organizate în 7 

localităţi, şi anume în comuna Agriş, comuna Racşa, comuna Sanislău, comuna Porumbeşti (Satu 

– Mare), comuna Traian (Ialomiţa), comuna Cornăţelu (Dâmboviţa), comuna Deveselu (Olt), se 

constată că  mandatele au fost atribuite astfel: Alianţei PSD+PC (25 de mandate), Partidului 

Democrat – Liberal (22 de mandate), UDMR (10 mandate), Partidului Naţional Liberal (9 

mandate), FDGR (5 mandate), PRM (2 mandate), canditaţilor independenţi (2 mandate), PCM (1 

mandat) şi UNPR (1 mandat). 

În ceea ce priveşte alegerile pentru primar, acestea au fost organizate în 20 de localităţi: 

comuna Boroşneu Mare (Covasna), comuna Ruşeţu (Buzău), comuna Cămin (Satu Mare), oraşul 

Baia de Aramă (Mehedinţi), comuna Sârbeni (Teleorman), comuna Gălbinaşi (Călăraşi), comuna 

Schela (Galaţi), comuna Râmnicelu (Buzău), comuna Racşa (Satu Mare), comuna Roşia de 

Secaş (Alba), comuna Secaş (Timiş), comuna Vultureşti (Argeş), comuna Adamclisi (Constanţa), 

comuna Răchiţi (Botoşani), Municipiul Râmnicu-Vâlcea (Vâlcea), comuna Criciova (Timiş), 
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comuna Floreşti Stoieneşti (Giurgiu), comuna Bicazu Ardelean (Neamţ), comuna Bontiţa (Cluj), 

comuna Sohodol (Alba). În ceea ce priveşte repartizarea mandatelor de primar pe partide 

politice, în cele 20 de localităţi, Partidul Democrat-Liberal a obţinut 10 mandate, Alianţa 

PSD+PC a obţinut  6 mandate,  Partidul Naţional Liberal a obţinut 2 mandate, iar UDMR a 

obţinut 2 mandate.  

În scopul verificării modului în care au loc activităţile de pregătire a alegerilor locale 

parţiale, toate filialele Autorităţii Electorale Permanente au desfăşurat activităţi de îndrumare 

electorală şi control la primăriile localităţilor în care au avut loc alegeri locale parţiale, astfel: 

 

 

 Alegeri pentru Primar Alegeri pentru Consiliul Local 
Filiala Localitatea Judeţul Localitatea Judeţul 

Comuna Boroşneu Mare Covasna   
Comuna Roşia de Secaş Alba   Filiala Centru 

Comuna Sohodol Alba   
Comuna Ruşeţu Buzău   
Comuna Schela Galaţi   

Comuna Râmnicelu Buzău   
Filiala Sud 

Est 
Comuna Adamclisi Constanţa   

Comuna Cămin Satu Mare Comuna Porumbeşti Satu Mare 
Comuna Racşa Satu Mare Comuna Racşa Satu Mare 

Comuna Bontiţa Cluj Comuna Sanislau Satu Mare 
Filiala Nord 

Vest 
  Comuna Agriş Satu Mare 

Oraş Baia de Aramă Mehedinţi   Filiala Sud 
Vest Oltenia Municipiul Râmnicu Vâlcea Vâlcea   

Comuna Sârbeni Teleorman Comuna Cornăţelul Dâmboviţa Filiala Sud 
Muntenia Comuna Vultureşti Argeş Comuna Deveselu Olt 

Comuna Gălbinaşi Călăraşi Comuna Traian Ialomiţa Filiala Ilfov Comuna Floreşti Stoeneşti Giurgiu   
Comuna Secaş Timiş   Filiala Vest Comuna Criciova Timiş   

Filiala Nord 
Est Comuna Răchiţi Botoşani 

  

 Comuna Bicazu Ardelean Neamţ   
 

Tabel nr. 1. Localităţi în care au avut loc alegeri parţiale
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În cadrul activităţilor desfăşurate s-a urmărit modul de elaborare a copiilor de pe 

listele electorale permanente şi complementare, modul de arondare, amplasare şi dotare a 

secţiilor de votare, desfăşurarea campaniei electorale cu respectarea prevederilor legale.  

S-a participat, de asemenea, la instruirea preşedinţilor şi locţiitorilor birourilor 

electorale ale secţiilor de votare.  

În ziua desfăşurării alegerilor s-a monitorizat modul de desfăşurare a scrutinului şi 

de stabilire a rezultatelor. 

Tot în perioada electorală s-a acordat sprijin pentru elaborarea programelor 

calendaristice ale activităţilor electorale şi s-a ţinut în permanenţă legătura cu factorii 

responsabili în organizarea şi desfăşurarea alegerilor. 

Direcţia de îndrumare, control şi coordonarea filialelor a adus la cunoştinţa 

conducerii Autorităţi Electorale Permanente rezultatele tuturor alegerilor parţiale. 

Totodată, rezultatele s-au transmis către Direcţia informatică, în vederea postării acestora 

pe site-ul Autorităţii, Serviciul de comunicare şi relaţii cu publicul, în vederea aducerii la 

cunoştinţă publică a acestora, şi către Direcţia controlul finanţării partidelor politice şi a 

campaniilor electorale, în vederea urmăririi depunerii rapoartelor de către mandatarii 

financiari. 

 

Referendumuri locale 
 

Chiar dacă, potrivit prevederilor legale, Autoritatea Electorală Permanentă nu are 

atribuţii în  organizarea şi desfăşurarea referendumurilor, autorităţile administraţiei 

publice locale au solicitat instituţiei sprijin de specialitate, ceea ce indică aprecierea la 

adresa profesionalismului salariaţilor instituţiei privind acordarea de îndrumări şi oferirea 

de soluţii care să conducă la încheierea unor astfel de consultări în condiţii foarte bune 

din punct de vedere logistic şi legal.   

Astfel, cu sprijinul organelor administraţiei publice locale, s-au monitorizat 

activităţile pregătitoare pentru asigurarea condiţiilor logistice necesare participării la 

scrutin şi s-a menţinut o legătură permanentă cu factorii responsabili cu organizarea 

referendumurilor, cărora li s-a asigurat asistenţă de specialitate.  



 
 

În ceea ce priveşte referendumurile locale, în anul 2010  au fost organizate 7 

astfel de evenimente electorale.  

 

 
Fig. 22. Referendumuri locale  

 

Dintre problemele supuse atenţiei cetăţenilor, amintim: trecerea unor unităţi 

administrativ-teritoriale de la rangul de oraş la rangul de comună, înfiinţarea unui centru 

de gospodărire a deşeurilor industriale şi de orice altă natură, modificarea limitelor 

administrativ-teritoriale şi folosirea tehnologiilor miniere cu cianură şi a tehnologiilor de 

extracţie a plumbului din deşeuri şi concentrate miniere. 

 Dintre referendumurile organizate, a fost validat doar referendumul organizat in 

Oraşul Năvodari, judeţul Constanţa, unde problema supusă atenţiei cetăţenilor 

“Înfiinţarea pe teritoriul oraşului Năvodari a unui Centru de gospodărire a deşeurilor 

industriale şi de orice altă natură” a fost evaluată negativ conform art. 5, alin. 2 din Legea 

nr. 3/2004, unde se arată că „referendumul este valabil dacă la acesta participă cel puţin 

jumătate plus unu din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente”.  

În afară de oraşul Năvodari (jud.Constanţa), au mai fost organizate referendumuri 

şi în comuna Ciucsângeorgiu (jud. Harghita), oraşul Căzăneşti (jud. Ialomiţa), comuna 
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Feldru (jud. Bistriţa-Năsăud), municipiul Baia Mare (jud. Maramureş), oraşul Cajvana şi 

oraşul Milisauţi (jud. Suceava). Detalierea problemelor care au fost supuse consultării 

electoratului se regăseşte în tabelul alăturat. 

Cele mai multe referendumuri au fost organizate în mediul urban, iar invalidarea 

consultărilor electorale, cu excepţia referendumului desfăşurat în oraşului Năvodari, nu a 

fost dată de dezacordul cetăţenilor cu privire la problema supusă, ci de slaba prezenţă la 

vot a acestora, aceasta fiind situată sub limita impusă de lege, conform căreia trebuie să 

participe la referendum cel puţin jumătate plus unu din numărul persoanelor înscrise în 

listele electorale permanente.  

 

 

Nr.crt.  Judeţ Localitatea Problema  
Prezenţa 

la vot Validat 
 

Rezultate 
1 Harghita Comuna 

Ciucsângeorgiu Înfiinţarea Comunei Bancu 35,15 % NU  
-  

2 
Ialomiţa Oraş Căzăneşti 

Trecerea localității 
Căzăneşti de la rangul de 
oraş la rangul de comună 

28,56% NU  
-  

3 

Constanţa Oraş Năvodari 

Înfiinţarea pe teritoriul 
oraşului Năvodari a unui 
Centru de gospodărire a 
deşeurilor industriale şi de 
orice altă natură 

72% DA 
Da – 131 

Nu - 
23431 

4 

Bistriţa-
Năsăud Comuna Feldru 

Modificarea limitelor 
administrativ teritoriale ale 
comunei Feldru prin 
desprinderea satului Nepos 
şi înfiinţarea comunei 
Nepos 

22,13 % NU  
-  

5 

Maramureş Municipiul Baia 
Mare 

Folosirea tehnologiilor 
miniere cu cianură şi a 
tehnologiilor de extracţie a 
plumbului din deşeuri şi 
concentrate miniere pe 
teritoriul administrativ al 
municipiului Baia Mare 

12,67 % NU  
-  

6 
Suceava Oraşul Cajvana 

Revenirea la statutul de 
comună a oraşului Cajvana, 
jud. Suceava 

36,69 % NU - 

7 Suceava Oras Milişăuţi Trecerea orasului Milişăuţi 
la rangul de comuna 34,20 % NU -  
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Tabel nr. 2. Situaţia referendumurilor locale desfăşurate în anul 2010 

 

În urma controalelor efectuate s-a constatat faptul că în unele situaţii, instituţia 

prefectului nu a avut o comunicare corespunzătoare şi nu a informat în timp util filialele 

Autorităţii Electorale Permanente cu privire la rezultatele referendumurilor locale. 

Direcţia de îndrumare, control şi coordonarea filialelor a adus la cunoştinţa 

conducerii Autorităţii Electorale Permanente rezultatele tuturor referendumurilor locale. 

Totodată, rezultatele s-au transmis către Direcţia informatică, în vederea postării acestora 

pe site-ul Autorităţii şi către Serviciul comunicare şi relaţii cu publicul, în vederea 

aducerii la cunoştinţă publică a acestora. 

 

Activitatea filialelor 

Activitatea filialelor este reglementată prin Legea nr. 35/2008 pentru alegerea 

Camerei Deputaţilor şi a Senatului, cu completările şi modificările ulterioare şi Hotărârea 

Birourilor Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 2/2007 pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente, 

modificată prin Hotărârea Birourilor Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 

3 din 24 septembrie 2008. 

Conform prevederilor legale, filialele duc la îndeplinire atribuţiile Autorităţii 

Electorale Permanente în judeţele arondate şi sprijină aparatul propriu al acesteia în 

îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin lege, prin Regulamentul de organizare şi 

funcţionare, şi de către conducerea Autorităţii. 

Filialele au fost înfiinţate în temeiul prevederilor art. 30 – 34 din anexa nr. 1 la 

Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 2/2007 

modificată prin Hotărârea nr. 3/2008, fiind structuri administrative fără personalitate 

juridică, subordonate Autorităţii. Prin anexa nr. 2 la actul normativ menţionat, modificată 

prin Hotărârea nr.3/2008, s-a stabilit arondarea judeţelor şi a municipiului Bucureşti la 

filialele regionale, precum şi sediul acestora, astfel: 
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Filiala Nord - Est 
Sediul – mun. Bacău 
 

1. Bacău 
2. Botoşani 

3. Iaşi 
4. Neamţ 

5. Suceava 
6. Vaslui 

 

Filiala Nord - Vest 
Sediul – mun. Cluj-

Napoca 
 

1. Bihor 
2. Bistriţa-Năsăud 

3. Cluj 
4. Sălaj 

5. Satu Mare 
6. Maramureş 

Filiala Sud - 
Muntenia 

Sediul – mun. 
Târgovişte 

 
1. Argeş 

2. Dâmboviţa 
3. Prahova 

4. Teleorman 

Filiala Vest 
Sediul – mun. 

Reşiţa 
 

1. Arad 
2. Caraş-Severin 

3. Hunedoara 
4. Timiş 

Filiala Sud - Vest 
Oltenia  

Sediul - mun. R. Vâlcea 
 

1. Dolj 
2. Gorj 

3. Mehedinţi 
4. Olt 

5. Vâlcea 

Filiala Sud - Est 
Sediul – mun. Galaţi 

 
1. Brăila 
2. Buzău 

3. Constanţa 
4. Galaţi 

5. Vrancea 
6. Tulcea 

Filiala Bucureşti Ilfov 
Sediul – mun. 

Bucureşti 
 

1. Municipiul 
Bucureşti 
2. Ilfov 

3. Călăraşi 
4. Giurgiu 
5. Ialomiţa 

Filiala Centru 
Sediul – mun. 

Braşov 
 

1. Alba 
2. Braşov 

3. Covasna 
4. Harghita 
5. Mureş 
6. Sibiu 

Tabel nr. 3. Structurile teritoriale ale Autorităţii Electorale Permanente 

 

Pe parcursul anului 2010, Direcţia îndrumare, control şi coordonare a filialelor a 

acordat o atenţie deosebită monitorizării activităţii filialelor, a acordat sprijin punctual în 

clarificarea oricărei probleme ridicate de acestea. 

 Astfel, personalul din cadrul direcţiei, dar şi din cadrul filialelor a efectuat  30 de 

deplasări, pe parcursul cărora a desfăşurat activităţi de pregătire profesională cu toţi 

angajaţii şi a efectuat, de asemenea, o serie de aplicaţii practice constând în activităţi de 

control şi îndrumare la instituţii cu atribuţii în materie electorală. La nivelul filialelor s-au 

totalizat 1859 de zile de deplasare aferente activităţii de sprijin, coordonare, îndrumare şi 

control electoral. 

Principalele activităţi desfăşurate de către filiale în anul 2010 au vizat, pe de o 

parte, îndrumarea şi informarea autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la  

atribuţiile ce le revin în materie electorală, iar pe de altă parte instruirea şi pregătirea 

secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale, a preşedinţilor şi locţiitorilor birourilor 

electorale ale secţiilor de votare. 

Cu prilejul alegerilor parţiale parlamentare şi locale, reprezentanţii filialelor au 

desfăşurat activităţi de pregătire şi instruire cu privire la atribuţiile ce revin preşedinţilor, 
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locţiitorilor şi celorlalți membri ai birourilor electorale ale secţiilor de votare cu ocazia 

desfășurării alegerilor, conform  legislaţiei electorale. Totodată, s-au oferit lămuriri cu 

privire la  activitatea de întocmire, actualizare şi păstrare a listelor electorale permanente, 

de păstrare şi conservare a logisticii electorale între perioadele electorale, de amenajare şi 

dotare a secţiilor de votare, de consemnare a rezultatelor votării.   

Pe ansamblu, cu prilejul alegerilor parlamentare parţiale s-au organizat 8 astfel de 

activităţi, iar cu ocazia alegerilor locale parţiale 26 de activităţi. 

De asemenea, filialele au elaborat programe lunare privind activitatea de 

îndrumare electorală şi informare cu privire la stadiul pregătirii alegerilor la unităţile 

administrativ – teritoriale din judeţele arondate. 

Activitatea de îndrumare electorală s-a desfăşurat pe baza unei planificări lunare a 

activităţii, transmisă spre avizare directorului Direcţiei îndrumare, control şi coordonarea 

filialelor, în termenul şi condiţiile prevăzute prin Ordinul Preşedintelui A.E.P. nr. 

99/2005.  

Ca urmare a activităţilor de informare şi îndrumare electorală desfăşurate în 

unităţile administrativ-teritoriale din judeţele arondate, dar şi a unor probleme semnalate 

în presa scrisă locală, s-au constatat deficienţe în ceea ce priveşte cunoaşterea, aplicarea 

şi respectarea prevederilor legale de către unii primari, secretari de unităţi administrativ-

teritoriale şi funcţionari cu atribuţii în domeniul electoral, aspectele cele mai importante 

fiind raportate, în scris, conducerii Autorităţii Electorale Permanente. 

La finele perioadelor electorale, filialele au transmis rapoarte privind modul de 

organizare şi desfăşurare a consultărilor electorale.  

Pentru a verifica modul în care au fost îndeplinite măsurile stabilite pentru 

remedierea neajunsurilor constatate, filialele au efectuat 26 de activităţi de recontrol, din 

care 2 la nivel de municipiu, una la nivel de oraş şi 23 la nivel de comună. Cu această 

ocazie s-a constatat că măsurile stabilite au fost îndeplinite în totalitate de către cei 

responsabili cu executarea lor. 



 
 

 
Fig. 24. Total recontroale 

 

 
Fig. 25. Total recontroale 

 
A se consulta şi anexele 16-19 
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V. INFORMATICĂ ELECTORALĂ 
 

     Pe parcursul anului 2010, priorităţile activităţii Direcţiei Informatică pot fi evidenţiate 

pe două paliere principale: 

I. Activităţi cu grad ridicat de complexitate şi cu încărcare majoritară (au 

acoperit mai mult de 85% din timpul efectiv) a resurselor din cadrul 

direcţiei: 

- asigurarea suportului necesar organizării alegerilor parlamentare parţiale;  

- cercetarea şi testarea de noi metode şi proceduri în vederea îmbunătăţirii  

sistemelor de centralizare a rezultatelor votării şi a evitării votului ilegal;  

- asigurarea bunei funcţionări a aparatului informatic al Autorităţii 

Electorale Permanente şi al filialelor sale. 

II. Activităţi de suport cu un grad de încărcare mai scăzut, datorită 

termenelor mai relaxate de răspuns: 

- îmbunataţirea fluxurilor de lucru din cadrul AEP, prin elaborarea de 

proceduri şi dezvoltarea de aplicaţii de automatizare; 

- prezentarea rezultatelor obţinute prin demonstraţii şi articole; 

- răspunsuri la note, cereri de informare, petiţii şi asistenţa diferitelor 

departamente din cadrul AEP privind întocmirea de răspunsuri şi alte 

materiale. 

Asigurarea suportului necesar organizării alegerilor parlamentare parţiale 

 

     În decursul anului 2010 au avut loc 3 scrutine parţiale pentru alegerea a 3 deputaţi în 

Parlamentul României, în urma declarării vacante a 3 posturi, respectiv în: 

• Colegiul uninominal nr.1 Circumscripţia electorală nr. 42, Bucureşti, în data 

de 17 ianuarie 2010; 

• Colegiul uninominal nr. 19 Circumscripţia electorală nr. 42, Bucureşti, în data 

de 25 aprilie 2010; 
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• Colegiul uninominal nr. 3, Circumscripţia electoarlă nr. 22, Hunedoara, în 

data de 5 decembrie 2010 

  

     În conformitate cu dispoziţiile legale, responsabilitatea organizării activităţii de 

verificare şi centralizare a proceselor-verbale în cadrul staţiilor de prelucrare a revenit, la 

toate cele 3 scrutine,  directorului Direcţiei Informatică din cadrul Autorităţii Electorale 

Permanente.  

     În vederea respectării atribuţiilor legale au fost luate următoarele măsuri: 

•  a fost dezvoltată, testată şi implementată o aplicaţie informatică cu ajutorul 

căreia au fost centralizate datele şi generate în mod automat rapoartele 

centralizatoare; 

• a fost implementat, la nivelul fiecărei staţii de prelucrare, un sistem unitar de 

înregistrare a intrărilor şi ieşirilor de documente (au fost scanate toate versiunile 

de procese-verbale primite şi au fost păstrate metadatele privind ora 

recepţionării); 

• a fost organizat un sistem de monitorizare a prezenţei la vot din fiecare secţie 

de votare; 

• a fost instruită şi testată o echipă formată din personalul autorităţii care, sub 

directa îndrumare a directorului Direcţiei Informatică, s-a ocupat de 

centralizarea şi verificarea datelor din procesele-verbale. 

     În vederea asigurării unei bune  desfăşurări a acestor alegeri parţiale au fost organizate 

de către reprezentanţii Direcţiei Informatică instruiri cu preşedinţii şi locţiitorii 

preşedinţilor birourilor secţiilor de votare, instruiri care au vizat în mod direct 

completarea proceselor-verbale şi a formularelor întocmite de către Direcţia Logistică 

Electorală. În urma desfăşurării procesului electoral şi a analizei proceselor-verbale greşit 

completate a fost observată predilecţia completării eronate a câmpurilor corespunzătoare 

numărului de alegători înscrişi în liste.  Aceste greşeli, specifice fiecărui scrutin, ar putea 

fi înlăturate printr-o selecţie mai riguroasă a personalului, urmată de instruirea periodică 

şi, în primul rând, de o testare a grupului de persoane din care urmează a se face 

desemnarea preşedinţilor secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora. Din punct de vedere 
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al securizării sistemului informatic utilizat în centralizarea datelor, a fost folosit un sistem 

închis, fără posibilitate de conectare la internet sau orice altă reţea, cu aplicaţii verificate, 

iar cele de  tip comercial (sistem de operare, aplicaţii de calcul tabelar, antivirus), au fost 

licenţiate şi actualizate la zi. 

 

Cercetarea şi testarea de noi metode şi proceduri în vederea îmbunătăţirii  

sistemelor de centralizare a rezultatelor votării şi a evitării votului ilegal 

 

     Activităţile întreprinse  în această direcţie au fost următoarele: 

     1. Dezvoltarea, testarea şi implementarea unui proiect-pilot la nivelul colegiului 

uninominal nr. 19, circumscripţia electorală nr. 42, Bucureşti, în data de 25 aprilie 

2010 şi în colegiul uninominal nr. 3, circumscripţia electorală nr. 22, Hunedoara, în 

data de 5 decembrie 2010, sistem care a avut drept obiective: 

- verificarea online a identităţii persoanelor prezente în secţiile de votare la cele 

două scrutine în vederea atingerii următoarelor scopuri: 

i) evitarea votului ilegal (votul multiplu sau votul persoanelor care 

au drepturile electorale suspendate); 

ii) contorizarea în timp real a prezenţei la vot 

iii) informarea corectă a alegătorilor cu privire la secţia de votare 

la care trebuie să voteze 

 - verificarea proceselor-verbale la nivelul secţiilor de votare în vederea corectării 

posibilelor greşeli la nivelul secţiei, în prezenţa tuturor membrilor secţiei de 

votare; 

- centralizarea rapidă a rezultatelor. 

             2. Obţinerea unui grant în valoare de 344.442 dolari, prin intermediul

contractului de finanţare nerambursabilă încheiat între Guvernul Statelor Unite ale 

Americii, acţionând prin Agenţia de Comerţ şi Dezvoltare a Statelor Unite („USTDA”) şi 

Autoritatea Electorală Permanentă. Scopul acestei finanţări îl constituie un studiu de 

fezabilitate care are ca obiectiv dezvoltarea unei foi de parcurs cuprinzătoare pentru ca 

AEP să poată pune bazele unui Sistem Electronic de Gestiune Electorală (EEMS), 

capabil să automatizeze autentificarea votului şi procesele de votare/numărare a voturilor, 

precum şi procesele electorale administrative. 
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3. Achiziţia serviciilor de specialitate pentru proiectul tehnic şi studiul de 

fezabilitate necesare implementării Registrului Electoral, conform 

prevederilor Legii nr. 35/2008. 

4. Dezvoltarea cunoştinţelor specifice în domeniul informaticii, prin urmărirea şi 

studierea noilor tehnologii apărute şi prin prezenţa la conferinţe cu prezentări 

de noi tehnologii în domeniul informatizării proceselor electorale. 

Asigurarea bunei funcţionări a aparatului informatic al Autorităţii Electorale 

Permanente şi al filialelor sale 

 

În sprijinul asigurării organizării şi funcţionării sistemului informatic al AEP şi  al 

filialelor sale au fost luate următoarele măsuri: 

• asigurarea mentenanţei predictive a echipamentelor şi produselor software 

utilizate în cadrul autorităţii; 

• evaluarea şi, după caz, depanarea echipamentelor hardware;  

• actualizarea periodică a produselor software prin implementarea de patch-uri şi 

update-uri; 

• implementarea produselor software necesare personalului autorităţii în 

desfăşurarea activităţii;  

• evaluarea riscurilor de intruziune la nivelul reţelei prin monitorizarea constantă 

a comportamentelor atipice la nivelul pachetelor de date şi, după caz, 

implementare măsurilor adecvate de securitate; 

• achiziţionarea şi implemetarea de sisteme informatice specializate de securitate 

a datelor cu funcţionalităţi de detecţie şi prevenţie a intruziunilor, atacurilor de 

tip DOS şi DDOS, scanarea în timp real contra aplicaţiilor maliţioase;  

• dezvoltarea reţelei interne de comunicaţii prin implementarea de noi 

echipamente şi prin managementul componentelor active de reţea; 

• dezvoltarea şi mentenanţa, cu personal propriu, a unei aplicaţii, “Evidenţă 

venituri – cheltuieli” ,  de centralizare a datelor rezultate în urma verificărilor 

întreprinse de către reprezentaţii departamentului de control din cadrul 

autorităţii la partidele politice; 
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• participarea la achiziţii de produse hardware şi software necesare dezvoltării 

sistemului informatic intern; 

• participarea în comisiile de inventar şi casare. 

 

Aplicaţia “Evidenţă venituri – cheltuieli” proiectată şi implementată de către 

Direcţia Informatică vine în sprijinul realizării atribuţiilor AEP în domeniul controlului 

finanţării partidelor politice, având  următoarele funcţii: 

- actualizarea datelor introduse,  

- calculul automat al totalurilor pe venituri şi cheltuieli; 

- calcularea rezultatului financiar al campaniei electorale; 

- gestionarea cheltuielilor restante;  

- raportarea situaţiilor pe candidaţi, partide, judeţe, funcţii. 

În anul 2010 s-au desfăşurat următoarele activităţi referitoare la această aplicaţie: 

- instruirea personalului Departamentului de control al finanţării partidelor politice 

şi a campaniilor electorale în operaţiunile de introducere de date; 

- asistarea personalului la introducerea datelor primare şi a înregistrărilor.  

- alcătuirea unei variante completate a bazei de date (versiunea 11) pentru 

efectuarea centralizării datelor, constând în  proiectarea interogărilor şi rapoartelor cu 

sub-totaluri şi totaluri, privind evidenţa veniturilor şi cheltuielilor partidelor politice;  

- testări pe date de probă şi testare integritate date;  

- instalarea  pe calculatoarele personalului Departamentului  de control al finanţării 

partidelor politice şi a campaniilor electorale a formularului modificat  de introducere (cu 

completarea şi adaptarea structurii la cererea personalului ce introduce datele). Exemplu: 

modificare structură câmp sancţiuni, eliminarea unor partide din listă şi alegerea doar a 

celor cu care lucrează fiecare persoană în parte, în vederea creşterii eficienţei operaţiunii 

de introducere de date; 

- preluarea datelor introduse de la persoanele care au finalizat introducerea datelor 

privind  candidaţii şi partidele;  

- execuţia de salvări (back-up-uri duble) pentru seturile de date introduse şi 

instalarea kit-ului de program pentru noi introduceri de date referitoare la alte alegeri de 
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către persoanele care au terminat de introdus seria de informaţii referitoare la alegerile 

parlamentare;  

- instalarea  pe calculatoarele personalului Departamentului  de control al finanţării 

partidelor politice şi a campaniilor electorale a aplicaţiei  de introducere de date pentru un 

nou tip de alegeri, cu bazele de date iniţializate, eliminarea unor partide din listă şi 

alegerea doar a celor cu care lucrează fiecare persoană în parte, în vederea creşterii 

eficienţei operaţiunii de introducere de date; 

- recentralizarea globală şi raportarea finală cu date de sinteză şi predarea acesteia 

la Departamentul de control al finanţării partidelor; 

- calcularea rezultatului financiar la candidaţii independenţi; 

- restaurare şi preluarea prin import din fişiere de formate diferite a unor date ce se 

pot reutiliza (exemplu: mandatari) şi încărcarea bazelor de date cu acestea. 

Alte activităţi privind gestiunea bazelor de date: 

• administrare şi interogare, la cerere, a bazei de date SIM_IT_AEP (personal, 

compartimente, filiale, telefoane, echipamente); 

• administrare şi interogări (la solicitarea altor compartimente) a bazei de date 

cu înregistrările provenite din verificarea listelor electorale la alegerile 

pentru Parlamentul European din anul 2009; 

• actualizare periodică a bazei de date personal pentru situaţia echipamentelor 

şi licenţelor IT din Autoritatea Electorală Permanentă.  
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VI. CONTROLUL FINANŢĂRII PARTIDELOR POLITICE  

ŞI A CAMPANIILOR ELECTORALE   
 

1. Activitatea  de control privind  modul de finanţare a  partidelor politice 

în anul 2010 

 

În conformitate cu art. 36, alin. (1) din Legea nr.334/2006 privind finanţarea 

partidelor politice şi a campaniilor electorale, Autoritatea Electorală Permanentă  

desfăşoară anual activităţi de verificare a surselor de venit la fiecare formaţiune politică 

sau ori de câte ori  sunt sesizări pe această linie. 

 În vederea exercitării atribuţiilor care revin Autorităţii Electorale Permanente, 

potrivit legii sus-menţionate, Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a 

campaniilor electorale a organizat şi efectuat în anul 2010, începând cu luna martie, 

activităţi de control pentru verificarea modului de finanţare a formaţiunilor politice în 

anul financiar 2009. 

 Verificările s-au desfăşurat  conform “Planului anual de control”, aprobat de 

conducerea Autorităţii Electorale Permanente, plan în care au fost incluse 100 de 

organizaţii politice, reprezentând 17 partide politice. (Vezi anexa nr.20) 

 Din totalul de 100 de organizaţii politice, 36 au fost verificate de către 

Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale, 7 de 

către Filiala Bucureşti-Ilfov, 9 de către Filiala Vest,  7 de către Filiala Sud-Vest Oltenia,  

4 de către Filiala Sud-Est,   9 de către Filiala Nord-Est,  9 de către Filiala Centru,  11 de 

către  Filiala Sud Muntenia şi 8 de către Filiala Nord-Vest. 

Obiectivele controalelor planificate au fost stabilite conform tematicii aprobate de 

conducerea Autorităţii Electorale Permanente şi au vizat în principal organizarea 

contabilităţii curente, modalităţile şi forma de înregistrare, evidenţa şi publicarea 

donaţiilor, cotizaţiilor şi veniturilor proprii ale partidelor politice, reglementate prin 

Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, aprobate prin HG 749/2007. 

Verificările efectuate au urmărit fiecare sursă de finanţare, constatându-se următoarele:  
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Finanţarea privată : 

- Potrivit art. 3, alin. (1) din Legea 334/2006, sursele de finanţare a activităţii unui 

partid constau din: 

   a) cotizaţii ale membrilor de partid; 

    b) donaţii, legate şi alte liberalităţi; 

     c) venituri provenite din activităţi proprii; 

     d) subvenţii de la bugetul de stat. 

 Toate formaţiunile politice verificate au respectat prevederile art. 3, alin.1 din 

Legea nr. 334/2006, republicată. 

Partidele politice au obligaţia de a organiza şi conduce evidenţa contabilă în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale Ordinului Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 1969/2007 privind 

reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.  

Toate formaţiunile politice verificate în anul 2010 au respectat prevederea art. 3, 

alin. (3) din Legea nr. 334/2006, republicată,  respectiv „partidele politice au obligaţia de 

a-şi organiza contabilitate proprie, conform reglementărilor contabile în vigoare.” 

- Art. 4, alin. 4 din Legea nr. 334/2006, republicată, prevede că “Partidele politice 

au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, cuantumul total al 

veniturilor din cotizaţii până la data de 31 martie a anului următor, precum şi lista 

membrilor de partid care au plătit într-un an cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte 

10 salarii minime brute pe ţară.” Organizaţia P.S.D. – Cluj nu a transmis sediului central 

al partidului “lista membrilor de partid care au plătit într-un an cotizaţii a căror valoare 

însumată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară” pentru a fi publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, până la 31 martie 2010, contravenţie sancţionată cu amendă 

de 5.000 de lei. 

- Art. 5, alin.(10) din Legea nr. 334/2006, republicată, prevede “La efectuarea 

donaţiei, partidul politic are obligaţia de a solicita persoanei juridice donatoare 

prezentarea unei declaraţii pe propria răspundere privind respectarea condiţiei prevăzute 

la alin. (9)”, respectiv că “se interzice persoanelor juridice care, la data efectuării 

donaţiei, au datorii exigibile mai vechi de 60 de zile la bugetul de stat, bugetul 

asigurărilor sociale sau la bugetele locale să facă donaţii partidelor politice, cu excepţia 

situaţiei când au de recuperat sume mai mari decât datoria proprie.” 
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Partidul Ecologist Român nu a respectat prevederile art. 5, alin.(10) din Legea 

334/2006, fapt pentru care  a fost amendat cu 5.000 de lei şi i s-a confiscat suma de 1.800 

de lei. 

- Art.9, alin.1 din Legea nr. 334/2006, republicată, prevede că “Partidele politice 

au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista persoanelor 

fizice şi juridice care au făcut într-un an fiscal donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 

10 salarii de bază minime brute pe ţară, precum şi suma totală a donaţiilor confidenţiale 

primite până la data de 31 martie a anului următor.” 

• Organizaţia P.N.L. – Cluj nu a transmis sediului central al partidului lista 

persoanelor fizice şi juridice care au făcut într-un an fiscal donaţii a căror 

valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară, pentru 

a fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 martie 

2010, contravenţie sancţionată cu amendă de 5.000 de lei; 

• Partidul Naţional Democrat Creştin a fost sancţionat cu amendă de 5.000 

de lei. 

Din controalele  efectuate, a rezultat că toate formaţiunile politice s-au încadrat în 

plafoanele de venituri specificate de Legea nr. 334/2006, republicată. 

           - Art.12 din Legea nr. 334/2006 prevede că „Partidele politice nu pot desfăşura 

activităţi specifice societăţilor comerciale, cu excepţia unor  activităţi stipulate ca atare”. 

- Art.12, alin.(3) din Legea nr. 334/2006 prevede că „Partidele politice au 

obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, cuantumul total al 

veniturilor provenite din alte surse, până la data de 31 martie a anului următor.” 

 Toate formaţiunile politice verificate au publicat cuantumul total al veniturilor 

provenite din alte surse. Au fost identificate situaţii în care suma totală publicată nu era 

cea înscrisă în balanţa întocmită la 31 decembrie 2009. (P.S.D., P.N.Ţ.C.D.)  Acest 

aspect apare din cauza faptului că situaţiile contabile de sinteză, respectiv balanţă şi 

bilanţ, se întocmesc pâna la 30 aprilie a anului următor, pe baza datelor primite din 

teritoriu; 

- nu s-au respectat prevederile legale privind închiderea exerciţiilor financiare, 

prin aceea că nu s-au efectuat operaţiunile de inventariere a patrimoniului conform 

prevederilor art. 7 alin.(1) din Legea nr. 82/1991, republicată, art.13 alin. (4) din H.G nr. 
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749/2007 şi OMEF nr. 2861/2009 (P.S.D. Timiş, Prahova, P.D.L. Galaţi, P.N.L.Covasna, 

Caraş-Severin, Bacău, P.N.Ţ.C.D. -  sediul central, Caraş-Severin, P.A.S. Cluj, Caraş-

Severin, P.R.M. Caraş-Severin);  

- unele organizaţii politice nu au ţinut evidenţa contabilă la zi şi nu au efectuat 

înregistrările contabile în mod sistematic, cronologic şi corect (P.D.L. sector 3, P.N.L. 

Caraş-Severin, U.D.M.R. Cluj, P.N.Ţ.C.D. Vâlcea); 

- unele organizaţii politice nu au completat datele obligatorii în Registrul jurnal şi 

Registrul inventar   ( P.N.Ţ.C.D. Caraş-Severin); 

- unele organizaţii politice nu au respectat prevederile art. 5, alin. 4 şi alin. 5 din 

HG nr. 749/2007 care prevede că „plata cotizaţiei se efectuează pe bază de borderou sau 

chitanţă, cu excepţia sumelor care, într-o singură tranşă, reprezintă 3 salarii minime brute 

pe ţară sau mai mult, care se face prin conturi bancare, în lei şi valută, deschise la bănci 

cu sediul în România, şi în numerar, potrivit legii” (P.S.D. Timiş, Caraş-Severin, P.N.L. 

sector 1, Ilfov); 

- unele organizaţii politice nu au respectat prevederile art. 6, alin. 1 din HG 

nr.749/2007 care prevede că „liberalităţile primite de un partid politic constau în donaţii 

şi/sau legate potrivit dispoziţiilor Codului civil”, respectiv nu au încheiat contracte de 

donaţie cu persoanele fizice donatoare  (P.D.L. sector 6, U.D.M.R. Cluj); 

-  unele organizaţii politice nu au respectat normele metodologice  privind 

completarea formularelor prevăzute în norme la primirea cotizaţiilor şi donaţiilor (P.N.L. 

sector.5, Caraş-Severin, P.N.Ţ.C.D. Caraş-Severin). 

 Pentru toate aceste nereguli sesizate în timpul derulării acţiunilor de verificare, 

controlorii financiari au făcut recomandări de respectare a prevederilor legale, respectiv: 

- sursele de venituri ale formaţiunii politice să fie evidenţiate în contabilitate 

respectând principiile contabile; 

-  încasarea cotizaţiilor şi donaţiilor să se efectueze cu respectarea prevederilor 

Legii nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor 

electorale şi Normelor metodologice de aplicare a legii; 

- să se efectueze operaţiunile de inventariere a patrimoniului conform prevederilor 

art. 7 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, art. 13, alin.(4) din H.G nr. 

749/2007 şi O.M.E.F. nr. 2861/2009 necesare închiderii exerciţiului financiar. 
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        Situaţia veniturilor înregistrate în anul 2009 de către sediile centrale ale 

partidelor politice şi cuprinse în bilanţurile contabile se prezintă după cum urmează: 

 

     Structura veniturilor realizate în anul 2009 de către partidele parlamentare 

-lei- 

Nr. 

crt. 
Formaţiunea politică Cotizaţii Donaţii Alte venituri Total 

1. Partidul Social Democrat 10.896.150,62 9.407.884,56 424.865,80 20.728.900,98

2. Partidul Democrat Liberal 13.266.234,98 27.655.222,92 452.680,73 41.374.138,63

3. Partidul Naţional Liberal 3.384.632,00 8.660.167,88 281.068,00 12.325.867,88

4. U.D.M.R. 636.607,75 2.184.683,64 24.433,42 2.845.724,81

5. Partidul Conservator 683.851,64 206.458,00 250.197,07 1.140.506,71

 

     Structura veniturilor realizate în anul 2009 de către partidele neparlamentare 

                                                                                                                               -lei- 

Nr. 

crt. 
Formaţiunea politică Cotizaţii Donaţii Alte venituri 

1. Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat 37.575,35 1.403.938,00 2.389,29

2. Partidul Iniţiativa Naţională 0,00 0,00 0,00

3. Partidul Naţional Democrat Creştin 136 13.232 0,00

4. Forţa Civică 7.008.50 31.820,00 0,00

5. Asociaţia Partida Romilor „Pro Europa” 0,00 200,00 15.917,80

6. Partidul Alianţa Socialistă 18.758,00 14.150,00 58,88

7. Partidul Noua Generaţie – Creştin Democrat 0,00 19.650,00 131,45

 

(Vezi si anexa nr. 21) 
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                      Alegeri parţiale – 2010 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii 

partidelor politice şi a campaniilor electorale, Autoritatea Electorală Permanentă este 

autoritatea publică abilitată să controleze respectarea prevederilor legale privind 

finanţarea partidelor/alianţelor  politice, asociaţiilor/uniunilor aparţinând minorităţilor 

naţionale şi candidaţilor independenţi. 

 

 Partidele politice, alianţele politice şi candidaţii independenţi trebuie să declare la 

Autoritatea Electorală Permanentă următoarele informaţii, care vizează în principal: 

►înregistrarea mandatarilor financiari ai partidelor şi alianţelor politice, 

asociaţiilor/uniunilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţilor independenţi; 

 ►înregistrarea donaţiilor şi legatelor primite de partidele/alianţele 

politice/electorale, asociaţiile/uniunile aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii 

independenţi după deschiderea campaniilor electorale de la persoane fizice şi/sau juridice 

şi declararea sumelor astfel primite la Autoritatea Electorală Permanentă de către 

mandatarul financiar, în conformitate cu prevederile art. 23, alin.(1) si alin.(2) din Legea 

nr. 334/2006; 

 ►înregistrarea şi evidenţierea datelor raportate de către mandatarii financiari cu 

privire la: 

• respectarea condiţiilor legale privind finanţarea partidelor/alianţelor 

politice, asociaţiilor/uniunilor aparţinând minorităţilor naţionale şi 

candidaţilor independenţi conform prevederilor art. 23 – 25 din Legea nr. 

334/2006 referitoare la finanţarea campaniilor electorale; 

• respectarea limitelor maxime a cheltuielilor care pot fi efectuate în 

campania electorală conform art. 30, alin.(2) din Legea nr. 334/2006 

referitoare la finanţarea campaniilor electorale; 

• donaţiile primite în timpul campaniilor electorale; 

►întocmirea   şi   predarea   rapoartelor   detaliate   ale   veniturilor  şi 

cheltuielilor electorale.  
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     Autoritatea Electorală Permanentă verifică legalitatea veniturilor şi încadrarea 

cheltuielilor în plafoanele stabilite de lege pentru candidaţii la alegerile parţiale 

pentru Camera Deputaţilor şi Senat. 

 Legea nr. 334/2006, privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor 

electorale stipulează o serie de sancţiuni (art. 41 şi art. 42) în cazul nerespectării 

procedurilor de către partidele/alianţele politice/electorale, asociaţiile/uniunile aparţinând 

minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi, situaţie în care Autorităţii Electorale 

Permanente îi revine sarcina de a verifica şi  constata abaterile şi de a întocmi actele de 

control cu respectarea prevederilor legale. 

           În scopul îndeplinirii sarcinilor prevăzute în lege, Departamentul de control al 

finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale a iniţiat o serie de măsuri, dintre 

care menţionăm:  

- organizarea de întâlniri atât cu reprezentanţii partidelor/alianţelor 

politice/electorale, asociaţiilor/uniunilor aparţinând minorităţilor naţionale, 

cât şi cu mandatarii financiari coordonatori; 

- elaborarea unor materiale informative destinate asigurării unui cadru 

unitar privind evidenţa şi raportarea datelor ce trebuie declarate  

Autorităţii Electorale Permanente; 

- editarea „Ghidului mandatarului financiar pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor şi Senatului”. Acest ghid a fost distribuit tuturor formaţiunilor 

politice şi candidaţilor independenţi care l-au solicitat. 

 

Pe întreaga perioadă a derulării acestor activităţi s-a avut în vedere respectarea 

principiului echidistanţei faţă de toţi participanţii la alegeri. 

Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale a 

stabilit  o modalitate de lucru flexibilă, astfel încât să poată fi adaptată în timp util pentru 

a putea răspunde atât solicitărilor, cât şi modului în care partidele/alianţele 

politice/electorale, asociaţiile/uniunile aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii 

independenţi şi-au organizat activitatea,  fără însă să le fie impuse acestora alte reguli şi 

restricţii în afara celor prevăzute expres prin lege. 
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- Alegeri locale parţiale 

 

        În temeiul prevederilor Legii nr. 334/2006 republicată, privind finanţarea partidelor 

politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr. 

749/2007 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind 

finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, la nivelul filialelor regionale ale 

Autorităţii Electorale Permanente s-au desfăşurat acţiuni de control al campaniilor 

electorale derulate cu prilejul alegerilor locale parţiale în diferite circumscripţii din ţară. 

În perioada ianuarie-decembrie 2010 s-au organizat alegeri locale parţiale pentru 

primărie în 18 comune, 1 municipiu, 1 oraş şi pentru consiliu local în  7 comune. Au fost 

emise în acest sens 10 Hotărâri de Guvern (vezi anexa nr. 22) 

     Acţiunile de control au urmărit respectarea prevederilor legale în vigoare în privinţa 

alegerilor locale.  

     Etapele acestor acţiuni de control au urmărit: 

 

Înregistrarea mandatarilor financiari ai partidelor şi candidaţilor 

independenţi 

 

      În baza prevederilor art. 26, alin. (12) din Legea nr. 334/2006, toate formaţiunile 

politice, asociaţiile/uniunile aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi 

aveau obligaţia să înregistreze oficial la Autoritatea Electorală Permanentă mandatarii 

financiari. 

       La declararea şi înregistrarea mandatarilor financiari a fost utilizat formularul cod 

FMF1 sau formularul cod FMF2. 

        Formaţiunile politice şi candidaţii independenţi ce au participat la aceste alegeri au 

declarat şi înregistrat mandatarii financiari. 

 

Verificarea veniturilor încasate de formaţiunile politice şi candidaţii 

independenţi 

        În cazul acestor alegeri s-au verificat: 

- declararea şi înregistrarea donaţiilor şi legatelor primite de partidele 

politice şi candidaţii independenţi în timpul campaniei electorale; 



 
 

- organizarea evidenţei veniturilor primite pentru campania electorală, a 

transferurilor altor fonduri provenite din veniturile obţinute în afara 

perioadei electorale.  

         Donaţiile şi legatele primite după deschiderea campaniei electorale de la persoanele 

fizice şi juridice au fost declarate Autorităţii Electorale Permanente de către mandatarii 

financiari în termen de 5 zile lucrătoare de la primire.  

        Donaţiile şi legatele primite după deschiderea campaniilor electorale pot fi folosite 

pentru campania electorală numai după declararea lor la Autoritatea Electorală 

Permanentă. 

       Referitor la acest lucru, s-a constatat că în comuna Ruşeţu, judeţul Buzău, candidatul 

independent la funcţia de primar Bălan Maria Daniela a folosit o donaţie în sumă de 300 

de lei,  înaintea declarării acesteia la Autoritatea Electorală Permanentă, motiv pentru 

care candidatul independent menţionat a fost sancţionat cu avertisment şi confiscarea 

sumei nedeclarate. Situaţia veniturilor, în funcţie de partidele participante şi candidaţii 

independenţi, este prezentată în tabelele de mai jos: 

 

Primari, alegeri locale  2010 

Venituri Partid/ 

Candidat Transfer Donaţii Total 

PSD 46.673 79.412

PDL 78.423 18.595 97.018

PNL 52.332 17.050 69.382

Partidul Verde 1.160 - 1.160

Partidul Conservator 1.889 - 1.889

PNŢCD 476 - 476

PPPS 2.000 - 2.000

PER 389 389

Forţa Civică 690 690

PRM 1.851 1.851

UNPR - 13.000

-lei-
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PNGCD 0 0

UDMR 1.255 1.677

FDGR 0 0

PCM 0 0

Candidaţi independenţi - 4.777

TOTAL 187.138 273.721

 

Consilieri locali,  alegeri locale 2010 

-lei-
Venituri Partid/ 

candidat Transfer Donaţii Total 

PSD 5.493 6.075

PDL 4.799 - 4.799

PNL 420 - 420

UNPR 3.043 - 3.043

UDMR - 549 549

Candidaţi 

independenţi 
- 12 12

FDGR 0 0 0

PCM 0 0

PRM 0 0

PNGCD 0 0

Partidul Verde 0 0

PC 0 0

TOTAL 13.755 14.898

 

Suma totală a veniturilor primite în timpul acestor alegeri a fost de 288.619 lei, 

din care 273.721 lei pentru primari şi 14.898 lei pentru consilieri locali. Din totalul 

acestor venituri, 69,60% reprezintă transferuri de la partide înainte de campania 

electorală şi 30,40 % donaţii specifice campaniei electorale. 

Structura acestor venituri este prezentată  în graficul de mai jos: 
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Structura veniturilor       
alegeri locale partiale 2010

69.60%

30.40%

Venituri din transfer de la partid/venituri încasate inainte de campania electorală 

Venituri din donații primite pentru campanie

 
 

Verificarea cheltuielilor efectuate de formaţiunile politice şi candidaţii 

independenţi 

 

     Limita maximă a cheltuielilor care pot fi efectuate de către un partid politic, alianţă 

electorală sau candidat independent pentru campania electorală se calculează prin 

însumarea valorilor  maxime permise prin lege pentru fiecare candidat propus pentru 

alegeri. 

      În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea 334/2006, republicată, privind 

finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările 

ulterioare, limita maximă este de: 

- 30 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la 

funcţia de  primar al unei comune; 

- 2 500 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la 

funcţia de primar al unui municipiu sau oraş; 

- 20 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la 

funcţia de  consilier local în consiliile comunale.  

    În urma  verificărilor nu s-au constatat depăşiri privitoare la limitele maxime ale 

cheltuielilor admise de lege. 

     Situaţia cheltuielilor în funcţie de formaţiunile politice participante şi candidaţii 

independenţi este prezentată în tabelele de mai jos. 
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Primari,  alegeri locale  2010  

Partid/candidat Cheltuieli 

 Tipărituri 
Publicitate 

Stradală 

Publicitate 

presă,radio,TV

Alte 

servicii 
Total 

PSD 65.234 11.451 3.229 8.932 88.846

PDL 81.172 18.951 16.183 2.704 119.010

PNL 57.706 12.151 1.000 10.873 81.730

Partidul Verde 1.160 - - - 1.160

PC 300 1.589 - - 1.889

PNŢCD 476 - - - 476

PPPS 200 - - 345 545

PER 389 - - - 389

Forţa Civică 690 - - - 690

PRM - 300 500 979 1.779

UNPR 3.712 2.273 - 119 6.104

UDMR 783 80 167 647 1.677

PCM 858 - - - 858

Candidaţi 

independeţi 
3.905 11 200 449 4.565

PNGCD 0 0 0 0 0

FDGR 0 0 0 0 0

TOTAL 216.585 46.806 21.279 25.048 309.718

-lei-
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Consilieri locali,  alegeri locale  2010 

                                                                                                                                - lei- 

Partid/candidat Cheltuieli 

 Tipărituri 
Publicitate 

stradală 

Publicitate 

presă,radio,TV 

Alte 

servicii 
Total 

PSD 5.120 1.071 - - 6.191

PDL 7.619 - - - 7.619

PNL 420 - - - 420

UNPR 868 - - 2.175 3.043

PCM 1.200 - - - 1.200

UDMR 301 - 248 - 549

Candidaţi 

independenţi 
12 - - - 12

PRM 0 0 0 0 0

PNGCD 0 0 0 0 0

Partidul Verde 0 0 0 0 0

PC 0 0 0 0 0

FDGR 0 0 0 0 0

TOTAL 15.540 1.071 248 2.175 19.034

  

 

      Din totalul cheltuielilor de 328.752 lei, din care 309.718 lei pentru primari şi 

19.034 lei pentru consilieri locali, ponderea cea mai însemnată este reprezentată de 

tipărituri şi alte materiale promoţionale, adică 232.125 lei (70,61%). Restul  reprezintă 

publicitate stradală - 47.877 lei (14,56%), publicitate presă-radio-tv 21.527 lei (6,55%), 

alte cheltuieli 27.223 lei ( 8,28%). 

     Cheltuielile au depăşit cu 40.133 lei veniturile, această sumă urmând a fi achitată 

din veniturile pe care formaţiunile politice le vor realiza în perioada post-campanie. 

 

 

 



 
 

70.61%

14.56%

6.55%

8.28%

Structura cheltuielilor           
alegeri locale partiale 2010

Tiparituri si alte materiale promotionale Publicitate stradala

Publicitate, presa, radio‐tv Alte cheltuieli

 
 

Depunerea şi verificarea declaraţiilor, rapoartelor şi a documentelor 

justificative 

 

            În cadrul alegerilor locale parţiale din anul 2010 toţi mandatarii financiari 

desemnaţi de către formaţiunile politice şi candidaţii independenţi au depus la sediile 

filialelor regionale ale Autorităţii Electorale Permanente următoarele documente: 

- declaraţia privind respectarea limitelor maxime ale cheltuielilor pentru 

campania electorală; 

- declaraţia referitoare la respectarea condiţiilor legale privind finanţarea 

partidelor politice/candidaţi independenţi pe perioada campaniei 

electorale; 

- declaraţia privind numărul de materiale de propagandă electorală produse, 

defalcat pe categorii; 

- raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale (însoţit de 

documentele justificative, în original şi copie).  

  În termen de 15 zile de la data desfăşurării alegerilor, mandatarii financiari 

desemnaţi sunt obligaţi să depună la Autoritatea Electorală Permanentă un raport detaliat 

al veniturilor şi cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic şi candidat 

independent.  

100 
 



 
 

101 
 

După expirarea acestui termen, Autoritatea Electorală Permanentă asigură 

aducerea la cunoştinţă publică a listei partidelor politice şi candidaţilor independenţi care 

au depus rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale, pe măsură ce 

acestea sunt depuse, prin publicări succesive în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

Candidaţilor declaraţi aleşi nu li se pot valida mandatele dacă raportul detaliat al 

veniturilor şi cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic sau candidat independent 

nu a fost depus în condiţiile legii. 

   S-au verificat   75 de rapoarte de venituri şi cheltuieli.  

     

Organizarea de sesiuni de instruire a mandatarilor financiari desemnaţi de 

partidele politice şi candidaţii independenţi 

 

      Pentru a veni în sprijinul competitorilor electorali la alegerile parţiale locale din 

2010, la nivelul filialelor regionale ale Autorităţii Electorale Permanente s-au organizat 

sesiuni de instruire la care au participat mandatarii financiari desemnaţi şi reprezentanţi ai 

formaţiunilor politice competitoare.  

    În acest sens, a fost întocmit “Ghidul mandatarului financiar pentru alegerile 

locale parţiale din anul 2010”. Acest ghid prezintă atribuţiile mandatarilor financiari, 

obligaţiile formaţiunilor politice legate de activitatea mandatarilor financiari, formularele 

necesar a fi întocmite atât în timpul campaniei electorale, cât şi după încheierea 

alegerilor, precum şi sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării prevederilor legale.    

      Activitatea privind alegerile locale parţiale din anul 2010 a revenit ca sarcină 

filialelor regionale ale Autorităţii Electorale Permanente, respectiv:  

 

  Alegeri parţiale pentru Camera Deputaţilor în anul 2010 

 

Date privind partidele, alianţele politice/electorale, asociaţiile/uniunile 

aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi care au participat la 

alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat în anul 2010 

 

În anul 2010, au avut loc 3 scrutine pentru alegerile parţiale pentru Camera 

Deputaţilor şi Senat, conform Hotărârilor Guvernului României.  
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Date privind declararea şi înregistrarea mandatarilor financiari de către 

partidele, alianţele politice şi electorale, asociaţiile/uniunile aparţinând 

minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi care au participat la alegerile 

parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat în anul 2010 

 

     În baza prevederilor art. 26, alin.12 din Legea nr. 334/2006, toate formaţiunile 

politice, asociaţiile/uniunile aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi 

aveau obligaţia să înregistreze oficial la Autoritatea Electorală Permanentă  mandatarii 

financiari. 

     La declararea şi înregistrarea mandatarilor financiari a fost utilizat formularul cod 

FMF1 sau formularul cod FMF2.   

      În vederea alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor, în Circumscripţia Electorală 

nr. 42 – municipiul Bucureşti, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor 

nr. 1, din evidenţele existente în cadrul Departamentului de control al finanţării partidelor 

politice şi a campaniilor electorale rezultă că au fost înregistraţi mandatari financiari 

pentru următorii participanţi la alegeri: 

 

Nr. 

Crt. 
Formaţiune politică 

Mandatar 

financiar 

Coordonator 

Total 

mandatari declaraţi la AEP 

1. Partidul Naţional Liberal 1 1

2. 
Partidul Democrat – 

Liberal 
1 1

 TOTAL MANDATARI 2 2

 

      În vederea alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia Electorală 

nr. 42 – municipiul Bucureşti, Colegiul uninominal nr. 19, din evidenţele existente în 

cadrul Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor  

electorale rezultă că au fost înregistraţi mandatari financiari pentru următorii participanţi 

la alegeri: 



 
 

 

Nr. 

crt. 
Formaţiune politică 

Mandatar 

financiar 

coordonator 

Total 

mandatari 

declaraţi la AEP 

1. Partidul Democrat – Liberal 1 1

 Total 1 1

1. Alianţa electorală Partidul Social Democrat + Partidul Conservator 1 1

 Total 1 1

 TOTAL MANDATARI 2 2

 

 

     În vederea alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia 

Electorală nr. 22 – judeţul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor nr. 3, din evidenţele existente în cadrul Departamentului de control al 

finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale rezultă că au fost înregistraţi 

mandatari financiari pentru următoarele formaţiuni politice, alianţe electorale şi 

candidaţi independenţi: 

Nr. 

crt. 
Formaţiune politică 

Mandatar 
financiar 

coordonator 

Total 
mandatari 
declaraţi la 

AEP 
1. Partidul Naţional Liberal 1 1

2. Partidul Democrat – Liberal 1 1

3. Uniunea Democrată Maghiară din România 1 1

4. Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat 1 1

 Total 4 4

1. Alianţa electorală Partidul Social Democrat + Partidul Conservator 1 1

 Total 1 1

 Candidaţi independenţi 2 2

 Total 2 2

 TOTAL MANDATARI 7 7
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         Date privind veniturile.  Declararea şi înregistrarea donaţiilor şi legatelor de         

către mandatarii financiari 

 

     Donaţiile şi legatele primite după deschiderea campaniilor electorale de la persoanele 

fizice sau juridice trebuie declarate Autorităţii Electorale Permanente de către mandatarul 

financiar, în termen de 5 zile lucrătoare de la primire. 

     Donaţiile şi legatele primite după deschiderea campaniilor electorale pot fi folosite, în  

campania electorală a unui partid, numai după declararea lor la Autoritatea Electorală 

Permanentă. (art.23, din  Legea nr. 334/2006). 

     În timpul campaniei electorale pentru alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor în 

Circumscripţia Electorală nr. 42 – municipiul Bucureşti, Colegiul uninominal pentru 

alegerea Camerei Deputaţilor nr. 1, Autoritatea Electorală Permanentă a înregistrat suma 

de 210.000 lei reprezentând donaţii declarate de către partidele politice care au participat 

la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat. 

     Veniturile înregistrate de către participanţii la alegeri sunt constituite din sume 

transferate şi donaţii specifice campaniei electorale şi sunt menţionate pe formaţiuni 

politice în tabelul următor: 

 

Nr. 

crt. 

Denumire formaţiune 

politică 

Total venituri din 

transferuri de la 

partid 

Total donaţii 

primite pentru 

campanie 

Total 

venituri 

1. Partidul Democrat -  Liberal 10.000 50.000 60.000

2. Partidul Naţional Liberal 27.200 160.000 187.200

 TOTAL GENERAL 37.200 210.000 247.200

 

     Pentru finanţarea campaniei electorale au fost angajate venituri totale de 247.200 lei, 

din care 15 % reprezintă transferuri de la partide/venituri încasate inainte de campania 

electorală şi 85 %  donaţii primite pentru campanie. 

 

 



 
 

                              
 

 

Nr. 

Crt 

Denumire formaţiune 

politică – candidaţi 

independenti 

Total venituri din 

transferuri de la 

partid 

Total venituri 

încasate în perioada 

electorală 

Total donaţii primite 

pentru campanie 

1. Partidul Democrat -  

Liberal 
17% - 83 %

2. Partidul Naţional Liberal 15% - 85 %

 

 

Ponderea veniturilor transferate de la 
partid/veniturilor încasate inainte de campania 

electorală  în total venituri utilizate în campania 
electorala de către partidele politice

14%

15%

15%

16%

16%

17%

17%

18%

Partidul Democrat‐
Liberal

Partidul Național Liberal

Ponderea veniturilor
transferate de la
partid/veniturilor încasate
inainte de campania
electorală  în total venituri
utilizate în campania
electorala de către partidele
politice 

 

 
105 

 



 
 

 

 

 

 

     În timpul campaniei electorale pentru alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor 

în Circumscripţia Electorală nr. 42 – municipiul Bucureşti, Colegiul uninominal nr. 

19, Autoritatea Electorală Permanentă a înregistrat suma de 48.100 lei, reprezentând 

donaţii declarate de către partidele politice şi alianţele electorale care au participat la 

alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat. 

Veniturile înregistrate de către participanţii la alegeri sunt constituite din sume 

transferate şi donaţii specifice campaniei electorale şi sunt menţionate pe formaţiuni 

politice în tabelul următor: 

 

Nr. 

crt. 
Denumire formaţiune politică 

Total venituri 

din transferuri 

de la partid 

Total donaţii 

primite pentru 

campanie 

Total 

venituri 

PARTIDE POLITICE 

1. Partidul Democrat -  Liberal 20.000 0 20.000

 TOTAL 20.000 0 20.000
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ALIANŢE ELECTORALE 

1. Alianţa electorală Partidul Social Democrat 

+ Partidul Conservator 

0 48.100 48.100

 TOTAL 0 48.100 48.100

 TOTAL GENERAL 20.000 48.100 68.100

 

     Pentru finanţarea campaniei electorale au fost angajate venituri totale de  68.100 lei, 

din care 29 % reprezintă transferuri de la partide/venituri încasate inainte de campania 

electorală şi 71 %  donaţii primite pentru campanie. 

 

 
      

         În timpul campaniei electorale pentru alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor 

în Circumscripţia Electorală nr. 22 – judeţul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru 

alegerea Camerei Deputaţilor nr. 3, Autoritatea Electorală Permanentă a înregistrat suma 

de 259.643,84 lei reprezentând donaţii declarate de către partidele politice şi alianţele 

electorale care au participat la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat. 

     Veniturile înregistrate de către participanţii la alegeri sunt constituite din sume 

transferate şi donaţii specifice campaniei electorale şi sunt menţionate pe formaţiuni 

politice în tabelul următor: 
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Nr. crt. Denumire formaţiune politică 
Candidaţi independenţi 

Total venituri din 
transferuri de la 

partid 

Total donaţii 
primite pentru 

campanie 

Total 
venituri 

1 Partidul Democrat -  Liberal    30,000.00     63,700.00  93,700.00 

2 Partidul Naţional Liberal    15,000.15   129,770.00 144,770.15 

3 Uniunea Democrată Maghiară din 
România  -       7,173.84    7,173.84 

4 Partidul Naţional Tărănesc  Creştin 
Democrat      9,570.00  -     9,570.00 

5 Alianţa electorală Partidul Social 
Democrat + Partidul Conservator    26,800.33  -   26,800.33 

6 Timiş Nicolae  -     57,500.00   57,500.00 

7 Cernea Remus-Florinel  -       1,500.00     1,500.00 

  8 TOTAL    81,370.48   259,643.84 341,014.32 
 

     Pentru finanţarea campaniei electorale au fost angajate venituri totale de  341.014 lei, 

din care 24 % reprezintă transferuri de la partide/venituri încasate inainte de campania 

electorală şi 76 %  donaţii primite pentru campanie. 
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Nr. 
crt. 

Denumire formaţiune politică 
Candidaţi independenţi 

Total venituri 
din transferuri 

de la partid 

Total donaţii 
primite pentru 

campanie 

Total 
venituri 

 1 Partidul Democrat -  Liberal 32% 68% 100%

 2 Partidul Naţional Liberal 10% 90% 100%

 3 Uniunea Democrată Maghiară din 
România 0% 100% 100%

 4 Partidul Naţional Tărănesc  Creştin 
Democrat 100% 0% 100%

 5 Alianţa electorală Partidul Social 
Democrat + Partidul Conservator 100% 0% 100%

 6 Timiş Nicolae 0% 100% 100%

 7 Cernea Remus-Florinel 0% 100% 100%
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Date privind cheltuielile efectuate de partidele politice, alianţele politice/electorale şi 

candidaţii independenţi pentru campania electorală 

 

 Limita maximă a cheltuielilor care pot fi efectuate de un partid politic, alianţă 

electorală sau candidat independent pentru campania electorală se calculează prin 

însumarea valorilor  maxime permise prin lege pentru fiecare candidat propus pentru 

alegeri. 

 În conformitate cu prevederile art. 30, alin.(2) şi alin.(3), lit.(a), din Legea nr. 

334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, 

limita maximă este de: 

- 350 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la 

funcţia de deputat; 

- la nivel central, suplimentar faţă de limitele maxime admise pentru fiecare 

candidat, partidul poate cheltui o sumă de maximum 50 de salarii de bază 

minime brute pe ţară pentru fiecare candidat.  
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     Din rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale depuse la Autoritatea 

Electorală Permanentă de către mandatarii financiari rezultă că în campania electorală 

pentru alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia Electorală nr. 42 – 

municipiul Bucureşti, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 1 au 

fost cheltuiţi 256.668,67 lei. 

     În tabelul de mai jos sunt înscrise  cheltuielile totale şi cele efectuate cu promovarea 

imaginii candidaţilor înscrişi în cursa pentru alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor 

în Circumscripţia Electorală nr. 42 – municipiul Bucureşti, Colegiul uninominal pentru 

alegerea Camerei Deputaţilor nr. 1. 

 

din care: 

Nr. 

crt. 

Denumire formaţiune 

politică 

Total 

cheltuieli 

Tipărituri şi 

alte materiale 

promoţionale 

Publicitate 

presă, 

radio, Tv 

Publicitate 

stradală 

Alte 

cheltuieli 

PARTIDE POLITICE  

1. Partidul Democrat -  Liberal 75.614,11 21.582,69 - 40.163,38 13.868,04

2. Partidul Naţional Liberal 181.054,56 161.154,37 - 19.900,19 0,00

 TOTAL 256.668,67 182.737,06 - 60.063,57 13.868,04

      

 Valoarea cheltuielilor a depăşit cu 9.468,67 lei valoarea veniturilor, având ca principală 

justificare faptul că o parte din cheltuielile angajate în timpul campaniei electorale 

urmează a fi decontate din veniturile pe care formaţiunile politice le vor realiza în 

perioada de după campanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Prezentarea grafică a situaţiei cheltuielilor  care au fost făcute  

în campania electorală 

Partidul Democrat‐
Liberal, 75614.11 

lei

Partidul Național 
Liberal, 181054.56 

lei

 

     Din rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale depuse la Autoritatea 

Electorală Permanentă de către mandatarii financiari rezultă că în campania electorală 

pentru alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia Electorală nr. 42 – 

municipiul Bucureşti, Colegiul uninominal nr. 19 au fost cheltuiţi 296.010,14 lei.  

 

În tabelul de mai jos sunt înscrise  cheltuielile totale şi cele efectuate cu promovarea 

imaginii candidaţilor înscrişi în cursa pentru alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor 

în Circumscripţia Electorală nr. 42 – municipiul Bucureşti, Colegiul uninominal nr. 19. 

 

 

 

din care:  

Nr. 

crt. 

Denumire formaţiune 

politică 

Total 

cheltuieli/lei 

Tipărituri şi alte 

materiale 

promoţionale/lei 

Publicitate 

presă, radio, 

Tv/lei 

Publicitate 

stradală/lei 

Alte 

cheltuieli 

PARTIDE POLITICE  

1. Partidul Democrat -  

Liberal 
173.807,06 66.510,30 4090,77 70016,41 33.189,58

 TOTAL 173.807,06 66.510,30 4090,77 70016,41 33.189,58
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ALIANŢE ELECTORALE 

1. 

Alianţa politică Partidul 

Social Democrat + 

Partidul Conservator 

122.203,08 69.725,21

 

 

7.854 

 

 

44.573,17 50,70

 TOTAL 122.203,08 69.725,21 7.854 44.573,17 50,70

 TOTAL GENERAL 296.010,14 136.235,51 11.944,77 114.589,58 33.240,28

 

     Valoarea cheltuielilor a depăşit cu 227.910,14 lei valoarea veniturilor, având ca 

principală justificare faptul că o parte din cheltuielile angajate în timpul campaniei 

electorale urmează a fi decontate din veniturile pe care formaţiunile politice le vor realiza 

în perioada de după campanie. 

 

 

 

 

 

Prezentarea grafică a situaţiei cheltuielilor  care au fost făcute 

în campania electorală 

Partidul Democrat‐
Liberal, 173807.06 

lei

Alianța Electorală 
Partidul Democrat 
Social + Partidul 
Conservator, 
122203.08 lei
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      Din rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale depuse la Autoritatea 

Electorală Permanentă de către mandatarii financiari rezultă că în campania electorală 

pentru alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia Electorală nr. 22 – 

judeţul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 3 au 

fost cheltuiţi 315.436,58 lei. 

     În tabelul de mai jos sunt înscrise  cheltuielile totale şi cele efectuate cu promovarea 

imaginii candidaţilor înscrişi în cursa pentru alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor 

în Circumscripţia Electorală nr. 22 – judeţul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru 

alegerea Camerei Deputaţilor nr. 3. 

 

din care: 
Nr. 
crt. 

 

Denumire formaţiune 
politică 

Total 
cheltuieli/lei 

 
Tipărituri şi 

alte materiale 
promoţionale/lei

Publicitate 
presă, radio, 

Tv/lei 

Publicitate 
stradală/lei

Alte 
cheltuieli

PARTIDE POLITICE  
1 Partidul Democrat -  Liberal 90,494.77            25,002.81      49,139.50      7,832.46  8,520.00 
2 Partidul Naţional Liberal 130,577.88           123,152.44         2,480.00      4,223.90     721.54 

3 Uniunea Democrată 
Maghiară din România 7,173.84                 199.84        1,120.00      5,704.00     150.00 

4 Partidul Naţional Ţărănesc 
Creştin Democrat 10,778.82                         -         3,350.00                  -   7,428.82 

  TOTAL 239,025.31          148,355.09       56,089.50    17,760.36 16,820.36 
ALIANŢE ELECTORALE  

1 
Alianţa politică Partidul 
Social Democrat + Partidul 
Conservator 

30,581.88            13,742.85      13,220.00       2,390.47   1,228.56 

  TOTAL 30,581.88            13,742.85      13,220.00       2,390.47   1,228.56 
CANDIDAŢI INDEPENDENŢI  
1 Timiş Nicolae 44,128.57  -       27,583.04    15,644.00    901.53 
2 Cernea Remus Florinel 1,699.82                200.00          100.00   - 1,399.82 
  TOTAL 45,828.39                 200.00       27,683.04     15,644.00   2,301.35 
  TOTAL GENERAL 315,435.58          162,297.94      96,992.54   35,794.83 20,350.27 

 

 

 

 



 
 

Prezentarea grafică a situaţiei cheltuielilor  care au fost făcute 

în campania electorală 

                   
 

Date privind legalitatea încasărilor şi a plăţilor efectuate de formaţiunile 

politice,  asociaţiile/uniunile aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii 

independenţi în campania electorală 

 

Potrivit art. 38, al.(1) din  Legea  nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor 

politice şi a campaniilor electorale, „în termen de 15 zile de la data desfăşurării alegerilor, 

mandatarul financiar este obligat să depună la Autoritatea Electorală Permanentă un 

raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic, alianţă 

politică, organizaţie a cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale sau candidat 

independent.” 

Termenul a fost respectat de către toate formaţiunile politice şi de către toţi 

candidaţii independenţi. 

 În conformitate cu art. 39, alin.(3) din Legea 334/2006, Autoritatea Electorală 

Permanentă trebuie să se pronunţe, prin hotărâre, asupra corectitudinii evidenţelor 

contabile electorale şi asupra legalităţii plăţilor făcute. 
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 Controlorii electorali din cadrul Departamentului de control al finanţării partidelor 

politice şi a campaniilor electorale au verificat 11 rapoarte detaliate ale veniturilor şi 

cheltuielilor electorale. 
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În urma verificărilor s-au constatat următoarele: 

  

►Mandatarii financiari coordonatori au depus în termenul prevăzut de lege 

„Declaraţia privind  respectarea prevederilor art. 23 - 25 din Legea nr. 334/2006 privind 

finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale”. 

 ►Au fost respectate de către toate formaţiunile politice, asociaţiile/uniunile 

aparţinând minorităţilor naţionale şi de către toţi candidaţii independenţi prevederile  art. 

24 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 

campaniilor electorale, prin care se interzice finanţarea campaniei electorale, în mod 

direct sau indirect, de către persoane fizice ori juridice străine . 

►Partidele politice,  alianţele electorale, precum şi candidaţii independenţi au 

declarat  Autorităţii Electorale Permanente, prin mandatarul financiar, numărul de 

materiale de propagandă electorală produse, defalcat pe categorii, respectându-se 

prevederile art. 29, alin.(4) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor 

politice şi a campaniilor electorale. 

► În conformitate cu art. 30, alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea 

activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, limita  maximă a cheltuielilor 

care pot fi efectuate de un partid politic sau o alianţă politică ori electorală  în fiecare 

campanie electorală se calculează prin însumarea valorilor maxime permise prin lege 

pentru fiecare candidat propus pentru alegeri. 

Din verificările efectuate asupra rapoartelor detaliate ale veniturilor şi 

cheltuielilor electorale, întocmite de către mandatarii financiari, a rezultat că nu au fost 

cazuri de depăşire a plafonului maxim permis prin lege. 

Mandatarii financiari  au depus la Autoritatea Electorală Permanentă „Declaraţia 

privind respectarea plafoanelor prevăzute la art. 30, alin. (3)” în termenul prevăzut de 

lege. 
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VII. STUDII ŞI DOCUMENTARE 

 
     La începutul anului 2010, în conformitate cu art 65 (1), alin k din Legea nr. 35/2008, 

Autoritatea Electorală Permanentă a întocmit şi a înaintat Parlamentului, în termen de  90 

de zile de la publicarea rezultatelor finale privind alegerea Preşedintelui României din 22 

noiembrie 2009, după consumarea celor două tururi de scrutin, un Raport cu privire la 

organizarea şi desfăşurarea acestora. Raportul a relevat participarea cetăţenilor la cele 

două tururi de scrutin, modul în care s-au derulat operaţiunile de votare, rezultatele 

înregistrate, precum şi disfuncţionalităţile şi iregularităţile semnalate, dublate de 

propuneri de ordin legislativ, organizatoric şi logistic în măsură să contribuie la 

perfecţionarea activităţii în domeniul electoral. Dat publicităţii, Raportul a devenit astfel 

Cartea Albă a alegerii Preşedintelui României – 2009. 

     În condiţiile în care concomitent cu  desfăşurarea primului tur de scrutin al alegerilor 

prezidenţiale s-a desfăşurat şi Referendumul naţional pentru trecerea la un Parlament 

unicameral şi reducerea numărului de parlamentari la maximum 300, Autoritatea 

Electorală Permanentă a elaborat şi prezentat Parlamentului României, în termenul 

prevăzut de legea electorală,  un Raport care a dobândit, de asemenea,  statutul de Carte 

Albă a respectivului Referendum naţional. 

     Avându-se în vedere prevederile art. 64(2) din Legea 35/2008, Autoritatea Electorală 

Permanentă, prin Direcţia Studii, Documentare şi Monitorizarea Procesului Electoral, cu 

sprijinul direcţiilor de specialitate şi al filialelor sale teritoriale a elaborat şi înaintat celor 

două Camere ale Parlamentului României Raportul anual de activitate al instituţiei pe 

anul 2009. 

     Continuând seria acţiunilor de informare şi instruire electorală a categoriilor distincte 

de publicuri-ţintă şi utilizatori, respectiv oficiali electorali, persoane cu responsabilităţi în 

funcţionarea birourilor electorale la toate nivelurile, Autoritatea Electorală Permanentă a 

stabilit, pe baza unei strategii unitare şi de lungă durată, un program vizând angrenarea 

tinerilor în desfăşurarea procesului electoral care urmăreşte mai multe obiective: 

conştientizarea de către cei mai tineri votanţi a drepturilor lor politice fundamentale, de a 

alege şi de a fi aleşi, exercitarea dreptului de vot şi consolidarea în rândul tinerilor a unui 

comportament electoral proactiv, valorizarea de către aceştia a principiilor şi normelor 
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democratice, a liniamentelor unei autentice culturi civice. Au fost  elaborate materiale 

documentare şi informative cu caracter legislativ sau de natură procedurală în domeniul 

electoral cu adresabilitate directă către tinerii care urmează să voteze sau au votat pentru 

prima dată. De asemenea, au fost organizate, în colaboare cu Direcţia Îndrumare, Control  

şi Coordonare Filiale şi cu sprijinul filialelor AEP, întâlniri şi dezbateri la nivelul 

unităţilor de învăţământ liceal şi universitar, promovându-se totodată modalităţi moderne 

de accesare a informaţiei şi metode interactive de comunicare. În aceeaşi ordine de idei, 

în cadrul respectivelor întâlniri a fost promovat site-ul www.primulvot.ro şi s-au lansat  

două concursuri destinate tinerilor alegători (un concurs de fotografie cu tema „Primul 

vot” şi un concurs de eseuri cu tematică electorală).  

     Sesiunile de întâlniri şi dezbateri cu tinerii au debutat cu ocazia marcării, la 4 februarie 

2010, a Zilei Internaţionale a Alegerilor (iniţiativă aparţinând Conferinţei Globale a 

Asociaţiei Oficialilor Europeni din 2005 – Ungaria). Acestea s-au desfăşurat la Bucureşti, 

Galaţi şi Cluj. Sediul Autorităţii Electorale Permanente a găzduit, de asemenea,  

dezbaterea „Implicarea tinerilor în derularea procesului electoral” cu participarea unor 

reprezentanţi ai partidelor politice în Parlament, ai unor organizaţii nonguvernamentale şi 

fundaţii (IRDO, Fundaţia Soros), cadre didactice, studenţi şi masteranzi ai Facultăţii de 

Ştiinţe Politice – Universitatea Bucureşti şi ai Facultăţii de Administraţie Publică – 

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative. 

     O altă categorie de populaţie ce a făcut obiectul unui proiect intitulat „Şi votul tău este 

egal cu al celorlalţi” a fost reprezentată de persoanele cu dizabilităţi (de ordin fizic, 

somatic, auditiv, vizual). În cadrul acestui proiect, derulat, de asemenea, în colaborare cu 

Direcţia Îndrumare, Control şi Coordonare Filiale, s-a urmărit identificarea problemelor 

întâmpinate de către persoanele cu dizabilităţi pe parcursul ciclurilor electorale şi 

alegerilor desfăşurate până în prezent, atît în ceea ce priveşte circumstanţele exercitării 

dreptului de vot de către respectivele persoane, cât şi asigurarea accesului la informare în 

perioada campaniei electorale. 

     În vederea realizării proiectului menţionat, au avut loc întâlniri consultative ale 

reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente cu reprezentanţii Autorităţii Naţionale 

pentru Persoanele cu Handicap, precum şi cu cei ai organizaţiilor nonguvernamentale 

care sunt preocupate de promovarea egalităţii şanselor persoanelor cu dizabilităţi, 

respectiv Consiliul Naţional al Dizabilităţii, Asociaţia Nevăzătorilor din România, Liga 

http://www.primulvot.ro/
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pentru Promovarea şi Apărarea Drepturilor Persoanelor cu Handicap din România, 

Organizaţia Naţională a Persoanelor cu Handicap din România şi altele. Aceste runde de 

întâlniri s-au desfăşurat atât în Capitală, cât şi în diferite localităţi din ţară – Braşov, 

Galaţi, Alba Iulia, Reşiţa, Râmnicu Vâlcea, Bacău, Cluj. Asigurarea condiţiilor 

nediscriminatorii pentru ca şi persoanele cu dizabilităţi să-şi exercite dreptul de vot 

vizează atât accesibilitatea în incintele imobilelor în cadrul cărora funcţionează secţii de 

votare (rampe de acces, „mâna curentă”, căi interioare speciale de acces), cât şi 

accesibilitatea la nivelul secţiei de votare înseşi. Proiectul este în curs de desfăşurare, 

existând reale oportunităţi pentru atragerea de colaboratori şi fonduri de cercetare din 

străinătate.  

     Alte activităţi, din categoria celor care se referă la relaţiile A.E. P. cu societatea civilă, 

au constat în: participarea la lansarea “Raportului de observare a alegerilor pentru 

Preşedintele României din 2009” de către Asociaţia Pro Democraţia, unde reprezentanţii 

instituţiei noastre au formulat mai multe observaţii şi propuneri; participarea la masa 

rotundă „Femei în Parlament” din data de 9 septembrie 2010; participarea la dezbaterea 

privind modificarea cadrului legislativ in vederea unificării practicilor electorale la 

nivelul tuturor tipurilor de alegeri, organizată de Asociaţia Pro Democraţia în data de 23 

noiembrie 2010. 

     O preocupare cu caracter de continuitate pe tronsonul activităţii de documentare şi 

elaborare de studii, analize şi sinteze privind diferitele faţete ale procesului electoral a 

constituit-o valorificarea informaţiilor culese din diferite surse, baze de date care, o dată 

procesate, au fost utilizate atât pentru fundamentarea unor propuneri de ordin legislativ 

referitoare la organizarea şi derularea operaţiunilor de votare, modificarea unor proceduri, 

a unor practici instituţionale, cât şi pentru mai buna informare în domeniul electoral a 

tuturor categoriilor de alegători, a competitorilor şi oficialilor electorali, a mijloacelor de 

comunicare în masă (de exemplu, Raportul Comisiei Regale privind reforma sistemului 

electoral din Marea Britanie, folosit ca material documentar pentru proiectul de cod 

electoral). 

     Astfel au fost concepute şi editate materiale informative în limba română şi în limbi de 

circulaţie internaţională privitoare la rolul şi atribuţiile Autorităţii Electorale Permanente, 

broşuri şi pliante destinate unor categorii distincte de alegători, cum ar fi tinerii („Primul 

vot”), examinându-se totodată posibilităţile de adecvare a informaţiilor vizând domeniul 
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electoral la nevoile şi criteriile specifice ale unor categorii speciale de alegători, cum ar fi 

persoanele cu dizabilităţi. 

     Plecându-se de la situaţia particulară a României, ţară confruntată cu un masiv exod 

extern al forţei de muncă şi al populaţiei cu drept de vot peste hotare, în special în spaţiul 

Uniunii Europene, ţinându-se cont de Recomandarea nr. R(86)8 a Comitetului de Miniştri 

al Consiliului Europei din 21 martie 1986 care invită statele membre să permită 

cetăţenilor aflaţi în străinătate să voteze în consulate prin procură sau prin corespondenţă, 

o atenţie primordială a fost acordată documentării, întocmirii de note, studii, analize 

comparate şi dosare tematice privind „votul în afara ţării” („out of country voting”), o 

parte dintre acestea fiind prezentate în cadrul conferinţei internaţionale având un astfel de 

generic, desfăşurate la Bucureşti în aprilie 2010. 

     În acelaşi context se cuvine să menţionăm redactarea şi traducerea în limbi de 

circulaţie internaţională a unor materiale de evidenţiere a experienţei româneşti în 

domeniul electoral pentru Conferinţa anuală a ACEEEO din 9-11 septembrie 2010 de la 

Tbilisi - Georgia, precum şi a diferitelor intervenţii şi comunicări susţinute de 

reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente cu ocazia altor reuniuni din ţară şi din 

străinătate. 

Autoritatea Electorală Permanentă, prin direcţia de specialitate şi prin celelalte 

compartimente ale sale, a furnizat - în flux continuu şi, în anumite situaţii, la cerere – 

informaţii de interes general sau informaţii de strictă specialitate, punctuale cu privire la 

structura şi dinamica procesului electoral din România unor solicitanţi – persoane fizice 

sau juridice – din ţară şi de peste hotare.  

     Totodată, au fost efectuate mai multe traduceri ale unor materiale documentare privind 

dreptul electoral din limbile spaniolă, engleză şi franceză. A fost tradus, de asemenea, 

Raportul asupra intervalului de timp şi a setului de criterii politice pentru evaluarea 

alegerilor, adoptat de Consiliul pentru Alegeri Democratice la cea de-a 34-a reuniune 

(Veneţia, 14 octombrie 2010) şi de Comisia de la Veneţia la cea de-a 84-a Sesiune 

Plenară (Veneţia, 15-16 octombrie 2010).  

     În scopul informării tuturor persoanelor interesate, a fost realizată şi publicată pe site-

ul Autorităţii Electorale Permanente – www.roaep.ro - o culegere de Decizii ale Curţii 

Constituţionale în materie electorală din anii 1990 – 2010. 

http://www.roaep.ro/
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     Pe parcursul anului 2010 a fost finalizat, tipărit la Imprimeria Regiei Autonome 

Monitorul Oficial şi difuzat unor instituţii interesate volumul „Jurisprudenţa BEC 2007-

2009”, o culegere de hotărâri ale Biroului Electoral Central menite să completeze 

anumite lacune care încă persistă în legislaţia electorală românească şi să ofere soluţii 

demne de reţinut în materie de contencios electoral. 

     Un alt volum, la care pe parcursul anului 2010 au fost aduse completări şi 

restructurări, este cel consacrat  istoriei alegerilor din România, din a doua jumătate a 

secolului al XIX-lea până în prezent, realizat în colaborare cu Institutul de Ştiinţe Politice 

şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române, ce urmează să fie încredinţat tiparului. 

Autoritatea Electorală Permanentă a continuat, de asemenea, de-a lungul anului 2010, 

parteneriatul cu mediul academic, precum şi cu organizaţiile nonguvernamentale, în 

vederea schimbului de informaţii de interes electoral, realizarea de acţiuni comune, 

crearea premiselor pentru derularea de proiecte a căror ţintă o reprezintă mai buna 

informare a diferitelor categorii de alegători, inculcarea unor autentice valori democratice 

şi configurarea unei culturi civice solide la nivelul electoratului românesc. 

     Pe latura activităţilor vizând monitorizarea procesului electoral, concomitent cu 

acţiunile menţionate, au fost întreprinse, în perioadele premergătoare desfăşurării 

alegerilor parţiale din anul 2010, operaţiuni de actualizare a bazei de date privitoare la 

instituţia prefectului şi la  tribunalele în sarcina cărora cade responsabilitatea de întocmire 

a listelor  cu persoanele propuse pentru a fi desemnate în calitate de preşedinţi ai secţiilor 

de votare şi de locţiitori ai acestora. După verificarea listelor, Autoritatea Electorală 

Permanentă a comunicat respectivelor instituţii numele persoanelor care nu au primit aviz 

favorabil deoarece prestaţia acestora a fost deficitară pe parcursul îndeplinirii îndatoririlor 

ce le reveneau (erori în întocmirea proceselor-verbale de constatare a rezultatelor 

alegerilor, reclamaţii confirmate, iregularităţi sancţionate, incompatibilităţi). 
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VIII. RELAŢIILE EXTERNE 
 

În planul relaţiilor internaţionale, în cursul anului 2010, Autoritatea Electorală 

Permanentă (AEP) a avut o activitate susţinută, prin numeroasele activităţi şi proiecte de 

cooperare pe care le-a derulat cu organisme şi parteneri externi precum Comisia 

Europeană, Divizia de Asistenţă Electorală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (UN-EAD); 

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP); Fundaţia Internaţională pentru 

Sisteme Electorale (IFES) sau Asociaţia Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO). 

 

Relaţiile cu Comisia Europeană 

 

În data de 31 mai 2010, un reprezentant al AEP a participat la Bruxelles la 

Reuniunea Grupului de experţi în materie electorală, convocată de Direcţia Generală 

Justiţie, Libertate şi Securitate din cadrul Comisiei Europene. 

Comisia Europeană a prezentat concluziile sale în urma răspunsurilor primite la 

chestionarul transmis statelor membre în luna ianuarie a anului 2010, privind punerea în 

aplicare, la alegerile pentru Parlamentul European din 2009, a Directivei 93/109 CE de 

stabilire a normelor de exercitare a dreptului de a alege şi de a fi ales la alegerile pentru 

Parlamentul European pentru cetăţenii UE care au reşedinţa într-un stat membru UE în 

care nu sunt resortisanţi. Dintre chestiunile abordate la această reuniune menţionăm: 

înregistrarea cetăţenilor UE şi participarea la alegeri (alegători şi candidaţi); măsurile 

luate pentru informarea cetăţenilor (articolul 12 din Directivă); cunoaşterea drepturilor 

electorale; experienţe referitoare la sistemul de schimb de informaţii (art.13 din 

Directivă). 

În cadrul reuniunii, în lumina aspectelor critice identificate în cursul activităţilor 

specifice desfăşurate cu ocazia alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2009, 

reprezentantul AEP a  transmis unele propuneri de îmbunătăţire a cadrului legal actual. 

Comisia Europeană a anunţat că va lucra în perioada următoare atât pentru modificarea 

Directivei 93/109/1993, cât şi a Actului privind alegerea reprezentanţilor în Parlamentul 

European prin sufragiu universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom 

şi modificat prin Decizia Consiliului nr. 772 din 2002. 
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Seminarul internaţional „Votul în afara ţării” 

 

În perioada 7-8 iunie a.c. a avut loc seminarul internaţional „Votul în afara 

ţării”. Organizatori ai acestui eveniment au fost Autoritatea Electorală Permanentă 

(AEP) din România şi Divizia de Asistenţă Electorală a ONU (UN-EAD). Obiectivul 

seminarului a fost acela de a identifica un set de bune practici şi lecţii învăţate, de a 

prezenta experienţe şi a scoate la iveală diferenţele şi numitorii comuni pe tema votului 

extern. Participanţii au fost încurajaţi să ia cunoştinţă de probleme şi provocări şi să 

încerce să găsească răspunsuri potrivite circumstanţelor specifice. 

La seminarul de la Bucureşti au luat parte patruzeci şi cinci de participanţi 

reprezentând 20 de ţări (majoritatea reprezentând organisme de management electoral) şi 

9 organizaţii regionale sau globale printre care menţionăm: Institutul Internaţional pentru 

Democraţie şi Asistenţă Electorală cu sediul la Stockholm, Comisia Europeană, 

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Biroul OSCE pentru Instituţii Democratice şi 

Drepturile Omului (OSCE/ODIHR), Asociaţia Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO), 

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). 

Dintre temele discutate în cadrul seminarului menţionăm: diversele practici la 

nivel internaţional privind votul extern şi alte chestiuni conexe; eligibilitatea şi 

înregistrarea alegătorilor din afara ţării; campaniile de informare a alegătorilor din afara 

ţării; cooperarea cu ţările gazdă; votul electronic; avantajele şi dezavantajele votului 

extern şi ale metodelor de votare din afara ţării etc. 

În încheierea seminarului, majoritatea experţilor au fost interesaţi să prezinte la 

nivel naţional raportul final şi concluziile seminarului internaţional privind votul în afara 

ţării organizat de Divizia de Asistenţă Electorală a ONU şi Autoritatea Electorală 

Permanentă a României la Bucureşti. 

Prin scrisoarea înregistrată la AEP cu nr. 12484/2/04/08.2010 (a se vedea anexa 

nr. 23), domnul Craig Jenness, directorul Diviziei de Asistenţă Electorală (EAD) din 

cadrul ONU, a dorit să mulţumească domnului Octavian Opriş, preşedintele AEP, pentru 

sprijinul deosebit oferit de către instituţia noastră la organizarea seminarului „Votul în 

afara ţării”, desfăşurat la Bucureşti, eveniment ce a fost considerat, sub aspectul 

schimbului intens de idei la nivel de experţi şi al propunerilor de cooperare internaţională 

ce au reieşit din cadrul dezbaterilor, un adevărat succes. 
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Relaţiile cu ACEEEO 

 

În perioada 9-10 iunie a anului 2010, s-au întrunit la Bucureşti membrii 

Comitetului Executiv al ACEEEO. Lucrările au fost prezidate de preşedintele în 

exerciţiu al ACEEEO, dl. Eugeniu Ştirbu, preşedintele Comisiei Electorale Centrale din 

Republica Moldova, şi de dl. Zoltán Tóth, secretarul general al ACEEEO.  

În cadrul celei de-a 19-a Conferinţe Anuale a ACEEEO, cu tema „Întocmirea 

listelor electorale”, ce a avut loc în perioada 9-11 septembrie 2010 la Tbilisi, România a 

fost desemnată să facă parte din Comitetului Executiv al asociaţiei, având un mandat de 3 

ani, conform statutului. 

De asemenea, în cursul anului 2010, în cadrul ACEEEO, AEP a participat la 

proiectul regional „Întocmirea listelor electorale în democraţiile în tranziţie”, finanţat 

din Fondul pentru Democraţie al Naţiunilor Unite (UNDEF). Proiectul a fost finalizat cu 

publicarea la sfârşitul anului trecut a Manualului de bune practici în domeniul  

întocmirii listelor electorale. 

 

Alte activităţi de relaţii externe 

             -  În străinătate: 

Reprezentanţi AEP au efectuat 11 deplasări, având ca obiect: conferinţa internaţională 

„Noile tehnologii în formarea şi utilizarea listelor electorale. Evoluţii şi perspective” (20-

24 aprilie); cea de-a patra Conferinţă internaţională asupra votului electronic, organizată 

de Centrul de Competenţă pentru Votul Electronic şi Participare (21-25 iunie - Bregenz, 

Austria); „Cel de-al 6-lea Congres Internaţional de Drept Electoral şi Democraţie. 

Aplicaţii, Tendinţe şi Noi Direcţii”, la invitaţia PNUD Mexic (16-19 august, Morelia, 

Mexic); „Cea de-a 19-a Conferinţă anuală a ACEEEO” (8-12 septembrie, Tbilisi, 

Geogia); „Cea de-a treia întâlnire privind analiza evoluţiei e-voting de la adoptarea Rec. 

(2004)11 a Comitetului de Miniştri” (Strasbourg, 15-17 noiembrie); „Cea de-a 49-a 

Reuniune Plenară a Grupului Statelor împotriva Corupţiei - GRECO” (Consiliul Europei, 

Strasbourg, 30 noiembrie-2 decembrie). De asemenea, reprezentanţii AEP au participat la 

misiunile internaţionale de observare a alegerilor din Ungaria (8-12 aprilie), Statele Unite 

ale Americii (30 octombrie-3 noiembrie) şi Azerbaidjan (5-8 noiembrie).   
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Altor activităţi internaţionale privind domeniul electoral (observarea alegerilor în 

Georgia, reuniuni ale Consiliului Europei, Comisiei de la Veneţia şi OSCE) nu li s-a dat curs 

din cauza constrângerilor bugetare. 

          -  În ţară: 

Au avut loc întâlniri cu reprezentanţi ai ODIHR în legătură cu concluziile şi 

recomandările Raportului final al Misiunii ODIHR de observare a alegerilor prezidenţiale 

din noiembrie şi decembrie 2009 22; cu reprezentantul Diviziei de Asistenţă Electorală a 

Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru a discuta detaliile organizării la Bucureşti a 

seminarului „Votul în afara ţării”, precum şi extinderea colaborării cu AEP în alte 

proiecte de interes; cu reprezentanţii Comitetului Executiv al ACEEEO. Alte activităţi ce 

merită a fi consemnate vizează primirea, în cursul lunii septembrie, a unei delegaţii 

parlamentare din Malaiezia, precum şi convorbiri informale cu firme din Statele Unite ale 

Americii şi Canada referitoare la utilizarea votului electronic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 În acest sens, menţionăm faptul că în Raportul final al Misiunii Restrânse OSCE/ODIHR de Observare a 
Alegerilor prezidenţiale din 22 noiembrie şi 6 decembrie 2009, se consemnează faptul că „Administraţia 
electorală, condusă în paralel de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) şi de BEC constituit ad hoc, a 
administrat alegerile într-o maniera profesionistă”. (p. 2) Raportul este accesibil on-line la adresa: 
http://www.osce.org/ro/odihr/elections/romania/66916.  

http://www.osce.org/ro/odihr/elections/romania/66916
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IX. ACTIVITATEA  FINANCIAR-CONTABILĂ  

ŞI DE RESURSE UMANE 
 

     Pentru realizarea obiectivelor conferite de legea sa de organizare şi funcţionare, 

Autoritatea Electorală Permanentă a beneficiat în baza Legii bugetului de stat pe anul 

2010 nr. 11/2010 de un buget de venituri şi cheltuieli în sumă de 18.084 mii lei, pe 

următoarea structură: 

 

TOTAL GENERAL     18.084 mii lei 

CAPITOL 51.01 AUTORITĂŢI PUBLICE 10.785 mii lei 

CHELTUIELI CURENTE      9.035 mii lei 

Titlul I Cheltuieli de personal      7.191 mii lei 

Titlul II Bunuri şi servicii      1.844 mii lei 

CHELTUIELI DE CAPITAL     1.750 mii lei 

Titlul X Active nefinanciare      1.750 mii lei 

CAPTOL 54.01 ALTE SERVICII PUBLICE   7.299 mii lei 

CHELTUIELI CURENTE      7.299 mii lei 

Titlul IX Alte cheltuieli                 7.299 mii lei 

  

  

     În baza aprobării actelor normative privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor 

necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale din România 

din anul 2010, Ministerul Finanţelor Publice a aprobat introducerea modificărilor 

corespunzătoare în volumul şi structura bugetului Autorităţii Electorale Permanente, 

astfel: 

- mii lei -  

Denumire indicator Buget iniţial HG nr. 

199/2010 

HG nr. 

1078/2010 

Buget 

actualizat 

Total general 18.084 109 78 18.271

Autorităţi publice 10.785 109 78 10.972

Cheltuieli curente 9.035 109 78 9.222
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Cheltuieli de personal 7.191 65 54 7.310

Bunuri şi servicii 1.844 44 24 1.912

Cheltuieli de capital 1.750  1.750

Active nefinanciare 1.750  1.750

Alte servicii publice 7.299  7.299

Cheltuieli curente 7.299  7.299

 

     Prin Ordonanţa Guvernului nr. 18 / 2010 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 

2010, au fost introduse următoarele modificări în volumul şi structura bugetului 

Autorităţii Electorale Permanente: 

- mii lei – 

Denumire indicator Buget actualizat Modificări (+,-) Buget rectificat 

Total general 18.271 -1.977 16.294

Autorităţi publice 10.972 -1.047 9.925

Cheltuieli curente 9.222 -872 8.350

Cheltuieli de 

personal 

7.310 -502 6.808

Bunuri şi servicii 1.912 -370 1.542

Cheltuieli de 

capital 

1.750 -175 1.575

Active nefinanciare 1.750 -175 1.575

Alte servicii publice 7.299 -930 6.369

Cheltuieli curente 7.299 -930 6.369

    

     În urma analizei efectuate în privinţa utilizării creditelor bugetare alocate instituţiei 

noastre pe parcursul anului 2009,  în conformitate cu prevederile art. 54 din Legea nr. 

500/2002 privind finanţele publice şi ale hotărârilor de guvern care au stabilit măsurile de 

organizare şi desfăşurare a  proceselor electorale parţiale care au avut loc în anul 2010, a 

fost propusă spre trecere la fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului  suma de 

424 mii lei, bugetul definitiv al Autorităţii Electorale Permanente având următoarea 

structură: 
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- mii lei -  

Denumire indicator Buget rectificat Modificări (+,-) Buget definitiv 

Total general 16.294 -424 15.870

Autorităţi publice 9.925 -3 9.922

Cheltuieli curente 8.350 -3 8.347

Cheltuieli de 

personal 

6.808 -3 6.805

Bunuri şi servicii 1.542 1.542

Cheltuieli de 

capital 

1.575 1.575

Active nefinanciare 1.575 1.575

Alte servicii publice 6.369 -421 5.948

Cheltuieli curente 6.369 -421 5.948

     

      Pe parcursul exerciţiului bugetar 2010, Autorităţii Electorale Permanente i s-au 

deschis credite bugetare în valoare de 15.869 mii lei, din care au fost efectuate plăţi în 

valoare de 15.860 mii lei, rezultând un procent de realizare de 99,95 %.  

Modul de utilizare a fondurilor bugetare alocate în anul 2010, pe total instituţie şi detaliat 

pe titluri de cheltuieli, se prezintă astfel:       

                                        - mii lei -  

Detaliere  Credite deschise Plăţi efectuate Procent de realizare 

Total  15.869 15.861 99,95

51.01 Autorităţi 

executive şi legislative 

9.922 9.914 99,92

Cheltuieli curente 8.347 8.339 99,90

Cheltuieli de personal 6.805 6.797 99,88

Bunuri şi servicii 1.542 1.542 100,00

Cheltuieli de capital 1.575 1.575 100,00

Active nefinanciare 5.947 5.947 100,00

54.01 Alte servicii 

publice 

5.947 5.947 100,00
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     Creditele aprobate prin buget la titlul I „Cheltuieli de personal” au asigurat plata 

integrală a drepturilor de personal, inclusiv pe luna noiembrie 2010, pentru un număr 

mediu de salariaţi de 127 persoane. 

     Angajarea cheltuielilor a avut la bază actele şi documentele justificative, respectiv 

state de funcţii, contracte individuale de muncă, notele de fundamentare aprobate de către 

ordonatorul principal de credite. Ponderea acestor cheltuieli, de 6.797 mii lei din totalul 

bugetului la capitolul 51.01 de  9.922 mii lei, este de 68,51 %, detalierea la acest titlu 

prezentându-se astfel:  

- mii lei -  

Denumire indicator Buget definitiv Plăţi efective 

Cheltuieli de personal 6.805 6.797

Cheltuieli cu salariile în bani 5.339 5.335

Salarii de bază 4.143 4.142

Salarii de merit - -

Indemnizaţie de conducere 20 20

Spor de vechime 38 38

Alte sporuri 262 260

Ore suplimentare - -

Fond de premii 286 286

Prima de vacanţă 393 392

Indemnizaţie de delegare 31 31

Alte drepturi salariale în bani 166 166

Contribuţii  1.466 1.462

Contribuţii asigurări sociale de stat 1.089 1.089

Contribuţii pentru asigurări de şomaj 24 24

Contribuţii pentru asigurările sociale 

de sănătate 

270 267

Contribuţii pentru asigurările de 

accidente de muncă  

8 8

Contribuţii pentru concedii  75 74
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     Creditele aprobate prin buget la titlu II „Bunuri şi servicii” au asigurat necesarul de 

fonduri pentru funcţionarea, întreţinerea şi dotarea instituţiei. 

     Angajarea cheltuielilor a avut la bază actele şi documentele justificative, respectiv 

contracte de prestări servicii, achiziţii de bunuri, notele de fundamentare aprobate de 

ordonatorul principal de credite. 

     Suma alocată iniţial în anul 2010 acestui titlu de cheltuieli a fost de 1.844 mii lei, 

suplimentată cu 68 mii lei pentru  procesele electorale parţiale care au avut loc în anul 

2010 şi apoi diminuată cu 370 mii lei prin ordonanţa de rectificare. 

     Precizăm că, în anii 2008-2010, creditele bugetare destinate acoperirii cheltuielilor cu 

bunurile şi serviciile au fost în mod constant subdimensionate, raportându-ne la 

necesitatea de a asigura funcţionarea sediului central din Bucureşti şi a celor 8 sedii ale 

filialelor care funcţionează în zonele de dezvoltare regională. Subliniem că deşi execuţia 

bugetară a fost de 99-100% în ultimii 3 ani, din cauza diminuării bugetelor iniţiale 

alocate titlului de bunuri şi servicii cu ocazia rectificărilor bugetare, s-au înregistrat la 

finele anilor calendaristici 2008-2010 facturi restante cu valori totale între 153 mii lei şi 

159 mii lei. Suma aferentă acestor cheltuieli, de 1.542 mii lei din total buget definitiv de 

9.922  mii lei, reprezintă o pondere de 15,56 %; detalierea la acest titlu prezentându-se 

astfel:  

         - mii lei -  

Denumire indicator Buget definitiv Plăţi efective 

Bunuri şi servicii 1.542 1.542

Bunuri şi servicii 799 799

Reparaţii curente 51 51

Bunuri de natura obiectelor de 

inventar 

44 44

Deplasări, detaşări 117 117

Cărţi şi publicaţii 27 27

Pregătire profesională 25 25

Alte cheltuieli 479 479
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     Suma aferentă acestor cheltuieli, de 1.575 mii lei din total buget definitiv de 9.922 mii 

lei, reprezintă o pondere de 15,88 %; detalierea la acest titlu se prezintă astfel: 

          - mii lei -  

Denumire indicator Buget definitiv Plăţi efective 

Cheltuieli de capital 1.575 1.575

Active nefinanciare 1.575 1.575

Dotări independente 1.575 1.575

 

     Suma aferentă capitolului 54.01 „Alte servicii publice”, de 5.947 mii lei din total 

buget definitiv de  5.947 mii lei, reprezintă o pondere de 100,00%; detalierea la acest 

capitol se prezintă astfel: 

- mii lei - 

Denumire indicator Buget definitiv Plăţi efective 

Alte servicii publice 5.947 5.947

Cheltuieli curente 5.947 5.947

Finanţarea partidelor politice 5.947 5.947

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

132 
 

X. AUDITUL PUBLIC INTERN  
 
În anul 2010, în cadrul Autorităţii Electorale Permanente, activitatea de audit 

public intern s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002, privind 

auditul intern, Ordonanţei Guvernului nr. 37/29.01.2004 pentru modificarea şi 

completarea reglementărilor privind auditul intern, prin care s-a realizat armonizarea 

prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern cu prevederile referitoare la 

auditul financiar, Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 38/2003 pentru aprobarea 

Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, Ordinului 

Ministrului Finanţelor Publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita 

etică a auditorului intern, precum şi cu prevederile Normelor proprii 

nr.732.400/22.01.2005  privind exercitarea activităţii de audit public intern avizate de 

către UCAAPI şi aprobate prin Ordinul Preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente 

nr.80/2004. 

 

Cadrul metodologic si procedural 

În conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 38/2003 au fost elaborate norme 

metodologice proprii, avizate de către UCAAPI cuprinzând următoarele: 

- organizarea si atribuţiile compartimentului de audit public intern; 

- norme metodologice privind misiunea de audit public intern; 

- ghid procedural; 

- carta auditorului intern; 

- codul de conduită etică a auditorului intern. 

 

Întocmirea si aprobarea planurilor anuale de audit public intern 

În conformitate cu Normele metodologice privind organizarea si exercitarea 

activităţii de audit public intern pentru anul 2010, activitatea de audit public la nivelul 

Autorităţii Electorale Permanente s-a desfăşurat în baza planului anual defalcat din Planul 

strategic de audit public intern. 

Planul strategic de audit public intern a fost structurat pe o perioada de trei ani şi 

aprobat de Preşedintele Autorităţii, iar selectarea misiunilor de audit intern s-a făcut în 
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funcţie de evaluarea riscului asociat diferitelor structuri, precum si prin evaluarea 

impactului unor modificări petrecute sau previzibile în cadrul sistemului. 

Din punct de vedere al domeniilor, situaţia se prezintă astfel: 

     Procesul bugetar – evaluarea sistemului de control intern corespunzător planificării, 

angajării, lichidării, ordonanţării şi plăţii cheltuielilor, a aprobării si evidenţei 

angajamentelor bugetare şi legale, a contabilităţii si a controlului financiar aferent. 

 S-a întocmit un raport de audit public intern privind auditarea modului de 

inventariere anuală a patrimoniului Autorităţii şi un raport privind închiderea exerciţiului 

bugetar pe anul 2009. Astfel, s-a constatat că inventarierea s-a realizat conform legii, 

mijloacele fixe fiind inscripţionate cu prilejul operaţiunii de inventariere şi evidenţiate în 

registrul inventar. 

 Din analiza conţinutului situaţiilor financiare pentru anul 2009 la nivelul 

Autorităţii s-a constatat că acestea au fost întocmite în conformitate cu legislaţia în 

vigoare. 

      Achiziţii publice – evaluarea sistemului de control intern care este ataşat activităţii de 

achiziţii publice din cadrul instituţiei. 

Tematica a făcut obiectul planului de audit pe anul 2007 şi va fi planificată 

prioritar în anul 2011. 

     Resurse umane – salarizare – aspecte de management al resurselor umane, 

menţinerea şi dezvoltarea celor mai adecvate modalităţii de asigurare cu personal 

competent, respectarea regulilor sistemului de recrutare şi salarizare, evaluarea 

personalului. 

     Pentru acest domeniu s-a întocmit un raport de audit în anul 2007, o nouă auditare 

urmând  a fi planificată în anul 2011. 

     Sistemul informatic (auditul funcţiei IT) – politica managerială privind achiziţionarea 

de tehnică de calcul si aplicaţii informatice adecvate specificului instituţiei, pârghiile de 

control implementate la nivelul structurii IT cu privire la sistemele de securitate a datelor 

şi informaţiilor. 

Alte domenii 

1. Auditarea eficienţei managementului la nivelul a şapte filiale regionale: 

- Filiala Nord – Est, cu sediul la Bacău;  

- Filiala Sud – Est, cu sediul la Galaţi;  
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- Filiala Sud – Muntenia, cu sediul la Târgovişte; 

- Filiala Vest, cu sediul la Reşiţa; 

- Filiala  Nord – Vest, cu sediul la Cluj; 

- Filiala Centru, cu sediul la Braşov; 

- Filiala Bucureşti – Ilfov, cu sediul la Bucureşti. 

2. Auditarea activităţii biroului juridic. 

Au fost identificate următoarele probleme în misiunile de audit efectuate: 

- un sistem de pregătire profesională incomplet; 

- strategia de gestionare a riscurilor neactualizată; 

- necesitatea implementării unui set unitar de controale generale la nivelul filialelor 

regionale. 

Pentru îmbunătăţirea activităţii desfăşurate şi eliminarea deficienţelor constatate 

au fost făcute următoarele recomandări: 

- stabilirea responsabililor pentru elaborarea şi actualizarea sistematică a 

procedurilor de control intern; 

- stabilirea responsabilului cu întocmirea şi actualizarea Registrului riscurilor; 

- coroborarea atribuţiilor şi responsabilităţilor din proceduri cu cele din fişa 

postului referitor la gestionarea riscurilor; 

- monitorizarea sistematică, la cererea managerului responsabil cu probleme 

administrative a modului de respectare în activitatea zilnică a procedurilor scrise 

şi formalizate menite să asigure gestionare a riscului; 

- instruirea personalului pentru completarea Registrului riscurilor de către 

responsabilul cu ţinerea acestuia; 

- informarea echipei de auditori în privinţa stadiului elaborării, însuşirii şi 

monitorizării riscurilor. 
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XI. ACHIZIŢII PUBLICE 
 

Biroul Achiziţii Publice îşi desfăşoară activitatea în bază prevederilor  Hotărârii  

birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 2/2007 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale 

Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, având potrivit  art. 29^1,  

următoarele atribuţii: 

• elaborarea programului anual de achiziţii în baza bugetului realizat de Direcţia 

buget-finanţe, contabilitate şi resurse umane; 

• întocmirea Raportului anual privind monitorizarea atribuirii contractelor de 

achiziţie publică şi transmiterea acestuia până la data de 31 martie a fiecărui an către 

Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice; 

• gestionarea dosarului cu documente pentru achiziţionarea lucrărilor, produselor şi 

serviciilor, în condiţiile legii; 

• elaborarea fişei de date a achiziţiei pentru atribuirea contractului de achiziţie 

publică; 

• publicarea în sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP) a anunţurilor de 

intenţie/participare/atribuire; 

• publicarea în SEAP a documentaţiei de atribuire a contractului de achiziţie 

publică şi a clarificărilor; 

• constituirea şi păstrarea dosarelor de achiziţie publică. 

Având în vedere aspectele legale mai sus enumerate, precum şi sumele 

disponibile în bugetul pe anul 2010 al Autorităţii, personalul încadrat al Biroului Achiziţii 

Publice a desfăşurat în anul care s-a încheiat urmatoarele activităţi: 

      - întocmirea şi transmiterea către ANRMAP a Raportului anual privind monitorizarea 

atribuirii contractelor de achiziţie publică;  

     - elaborarea Programului anual de achiziţii pentru anul 2011; 

     - iniţierea, derularea şi finalizarea procedurilor de “cerere de ofertă” pentru achiziţia 

de “Servicii de consultanţă pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru sistemul 

informatic  al Registrului Electoral”, de “Echipamente de securitate pentru sistemul 
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informatic al Registrului Electoral”, de “Unităţi de memorie pentru sistemul informatic al 

Registrului Electoral” şi de “Bonuri valorice de benzină”. 

     - achiziţionarea prin metoda “cumpărării directe” a mai multor tipuri de produse, 

dintre care amintim servere de reţea informatică, software informatic, componente de 

reţea informatică, unităţi de climatizare pentru camera tehnică ce va deservi sistemul 

informatic al Registrului Electoral, program de consultare bază de date legislativă, 

programe antivirus informatic, articole de papetarie, cartuşe şi tonere de imprimante, 

bannere de reprezentare a Autorităţii Electorale Permanente etc. 

     - achiziţionarea  prin metoda “cumpărării directe” a mai multor tipuri de servicii 

necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţilor Autorităţii, dintre care amintim 

serviciile de consultanţă şi asistenţă IT, de întreţinere a perifericelor informatice şi de 

birou, de topire a arhivei Autorităţii căreia i-a expirat termenul legal de păstrare, de 

tipărire a unor broşuri de prezentare a Autorităţii şi a unor culegeri de Hotărâri ale 

Biroului Electoral Central, de traducere a unor documente etc. 

     - achiziţionarea de pachete de călătorie (bilete de avion, cazare, asigurări de călătorie, 

asigurări tip “Carte Verde”) necesare deplasărilor în străinătate efectuate de personalul 

angrenat în diferite activităţi şi misiuni internaţionale.  

     Toate aceste activităţi au presupus întocmirea, după caz, a referatelor de necesitate, a 

notelor justificative de selectare a procedurii, a notelor justificative de alegere a 

operatorilor economici câştigători, a fişelor de date ale achiziţiilor, a notelor de stabilire a 

criteriiilor de selecţie sau atribuire, a ordinelor Preşedintelui Autorităţii de constituire a 

comisiilor de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurilor, a comunicatelor către 

operatorii economici participanţi cu oferte în cadrul procedurilor de achiziţie publică şi 

către diferite entităţi publice ale statului, a dosarelor ce au fost înaintate Consiliului 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, precum şi colaborarea cu diferite 

compartimente ale Autorităţii. 

     Totodată, personalul Biroului Achiziţii Publice a fost angrenat în  anul 2010, potrivit 

legii,  în activităţile tuturor comisiilor de evaluare a ofertelor depuse de operatorii 

economici în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică.  

     De asemenea, potrivit art. 29^1 alin.(2) din  Hotărârea  birourilor permanente ale 

Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 2/2007, Biroul Achiziţii Publice a îndeplinit pe 

parcursul anului 2010 şi alte atribuţii stabilite de lege, de Regulamentul de organizare şi 
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funcţionare al AEP, precum  şi de preşedintele Autorităţii, ca, de exemplu, participarea în 

cadrul unei subcomisii de inventariere a patrimoniului Autorităţii. 
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XII. SERVICIUL ALOCARE SUBVENŢII 
 

În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) şi art. 51 din Legea nr.334/2006 

privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu 

modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 12 din Hotărârea 

Parlamentului nr.2/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările ulterioare, s-a constituit şi 

funcţionează în cadrul Autorităţii Electorale Permanente, Serviciul Alocare Subvenţii. 

 Potrivit prevederilor art. 26 din Hotărârea Parlamentului nr.2/2007, Serviciul 

Alocare Subvenţii are următoarele atribuţii principale: 

    - calculează cuantumul subvenţiei de la bugetul de stat, pe baza dispoziţiilor legale în 

vigoare; 

    - depune lunar subvenţia de la bugetul de stat în contul fiecărui partid politic; 

    - constată nerespectarea de către partidele politice a dispoziţiilor art. 3, alin. (3), art. 4 

alin. (4), art. 9, art. 11, alin. (3), art. 12, alin. (1), art. 13 alin. (4), art. 39 şi art. 40, alin.(2) 

din Legea nr.334/2006 şi propune măsurile corespunzătoare; 

    - îndeplineşte atribuţiile specifice pe linie de subvenţii prevăzute de Legea nr. 

334/2006. 

Totodată, Serviciul Alocare Subvenţii îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege, 

de regulament sau de Preşedintele Autorităţii. 

 

Referitor la alocarea subvenţiei 

  

Autoritatea Electorală Permanentă, prin Serviciul Alocare Subvenţii, are obligatia 

potrivit dispoziţiilor art. 20 din  Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 

privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 749/2007 de a acorda subvenţia de la bugetul de stat în prima 

decadă a lunii. 

 În anul 2010, suma care a fost alocată de la bugetul de stat pentru subvenţiile ce 

se acordă partidelor politice potrivit art. 15 şi 16 din Legea nr.334/2006 a fost de 
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5.947.168 lei, cu 14,68% mai mică decât în anul 2009 - 6.970.494,45 lei - şi cu 26,13% 

mai mică decât în anul 2008 – 8.051.000 lei -, conform anexei nr. 24.  

Suma alocată de la bugetul de stat pentru plata subvenţiilor partidelor politice în 

anul 2010 a fost împărţită între PSD, PC, PNL şi PDL, conform anexei nr. 25. 

 Suma de 5.947.168 lei a fost repartizată integral în anul 2010, detalii privind 

repartizarea pe luni/partide regăsindu-se în anexa nr. 26. 

 Activitatea referitoare la acordarea subvenţiei presupune următoarele: 

• întocmirea formulei de calcul potrivit legii şi rezultatelor alegerilor locale şi 

parlamentare; 

• întocmirea propunerii de angajare a cheltuielilor cu subvenţiile pentru partidele 

politice şi a angajamentului bugetar; 

• întocmirea documentaţiei necesare deschiderii de credite la Ministerul Finanţelor 

Publice, respectiv scrisoare către Ministerul Finanţelor Publice de solicitare a deschiderii 

de credite, notă justificativă, dispoziţie bugetară, borderoul privind transmiterea 

dispoziţiilor pentru deschiderea creditelor bugetare la Trezoreria Municipiului  

Bucureşti ; 

• prezentarea documentaţiei controlorului delegat al Ministerului Finanţelor Publice 

pentru acordarea vizei de control financiar preventiv delegat; 

• transmiterea către Ministerul Finanţelor Publice a documentaţiei  necesare 

deschiderii de credite pentru acordarea subvenţiilor partidelor politice; 

• întocmirea ordonanţărilor în vederea efectuării plăţii subvenţiilor; 

• întocmirea ordinelor de plată şi depunerea acestora la Trezoreria Municipiului 

Bucureşti în prima decadă a fiecărei luni; 

• publicarea lunară pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente a situaţiei privind 

repartizarea subvenţiei. 

Începând cu luna martie 2009, opţiunea UDMR a fost de a renunţa la subvenţia 

acordată de Autoritatea Electorală Permanentă în conformitate cu prevederile art. 14-22, 

coroborate cu art. 48 ale Legii nr. 334/2006, în favoarea subvenţiei acordate prin legile 

bugetare anuale organizaţiilor cetăţenilor minorităţilor naţionale membre ale Consiliului 

Minorităţilor Naţionale, fapt ce a impus recalcularea sumelor lunare necesare finanţării 
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partidelor politice prin transferul sumei cuvenite UDMR, în valoare de 421.832 lei, pe tot 

parcursul anului 2010, la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului. 

 

Referitor la alte activităţi ordonate 

 

 - Restituirea depozitelor constituite de competitorii electorali la alegerile 

parţiale pentru Camera Deputaţilor din anul 2010 

Serviciul Alocare Subvenţii a fost însărcinat să întocmească documentaţiile 

necesare restituirii depozitelor constituite potrivit legii de către candidaţii la toate cele trei 

rânduri de alegeri parţiale pentru Camera Deputaţilor din anul 2010 şi  virării acestor 

sume, atât beneficiarilor de drept, partide politice, alianţe politice/electorale, organizatii 

ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au obţinut cel puţin 2% din numărul 

de voturi valabil exprimate, candidaţilor independenţi care au obţinut cel puţin 20% din 

numărul de voturi valabil exprimate în colegiul în care au candidat, cât şi persoanelor 

care au renunţat sau cărora le-au fost respinse candidaturile de către Birourile Electorale 

de Circumscripţie. 

 

- Răspunsuri la corespondenţa repartizată de conducerea instituţiei 

Serviciul Alocare Subvenţii a formulat răspunsuri la corespondenţa repartizată 

acestuia, printre care putem aminti răspunsuri la solicitările Ministerului Justiţiei în ceea 

ce priveşte raportul GRECO, răspunsuri către reporteri sau redactori ai diferitelor 

instituţii media din ţară în ceea ce priveşte subvenţiile de la bugetul de stat acordate 

partidelor politice, răspunsuri la cererile de restituire a depozitelor constituite cu ocazia 

desfăşurării alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor în anul 2010. 

  

- Participarea la vizita de lucru a experţilor GRECO din iunie 2010 şi la 

reuniunea plenară GRECO din decembrie 2010 

În anul 2010 a avut loc evaluarea României în ceea ce priveşte transparenţa 

finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale de către o echipă de evaluare a 

GRECO (Grupul Statelor împotriva Corupţiei). 

Raportul de evaluare a fost adoptat la a 49-a reuniune plenară a GRECO care a 

avut loc la Strasbourg în perioada 29 noiembrie – 3 decembrie 2010.  
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În cursul anului 2010, personalul Serviciului Alocare Subvenţii a elaborat o serie 

de observaţii şi clarificări atât înainea vizitei experţilor echipei de evaluare, cât şi în urma 

vizitei, la solicitarea GRECO, prin intermediul Ministerului Justiţiei. 

O persoană din cadrul Serviciului Alocare Subvenţii a participat la întâlnirile cu 

experţii echipei de evaluare în zilele de 23 şi 24 iunie 2010, întâlniri care au avut loc la 

Ministerul Justiţiei. 

În urma solicitării Ministerului Justiţiei, preşedintele Autorităţii Electorale 

Permenente a desemnat o persoană din cadrul Serviciului Alocare Subvenţii care să 

participe la cea de-a 49-a reuniune plenară a GRECO de la Strasbourg, în perioada 29 

noiembrie - 3 decembrie 2010. 

În cadrul acestei reuniuni a fost adoptat raportul de evaluare a României în ceea ce 

priveşte transparenţa finanţării partidelor politice, raport  care conţine o serie de 

recomandări adresate factorilor de resort din ţara noastră. 

 

- Propuneri de modificare a Legii 334/2006 privind finanţarea activităţii 

partidelor politice şi a campaniilor electorale.  

Serviciul Alocare Subvenţii a fost implicat în conceperea şi redactarea unor 

propuneri pentru modificarea Legii nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor 

politice şi a campaniilor electorale. 

 

- Inventarierea patrimoniului Autorităţii Electorale Permanente pe anul 2010 

 Serviciul Alocare Subvenţii a fost implicat, de asemenea, în activitatea de 

inventariere a elementelor de activ şi de pasiv ale Autorităţii Electorale Permanente pe 

anul 2010, prin includerea unei persoane din cadrul serviciului în comisia centrală de 

inventariere. 

 Cu ocazia inventarierii, o persoană din cadrul Serviciului Alocare Subvenţii a 

preluat în gestiune cărţile aflate în biblioteca Autorităţii Electorale Permanente. 
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XIII. ACTIVITATEA DE INFORMARE PUBLICĂ 
 

Politica de informare a cetăţenilor, a organizaţiilor neguvernamentale şi a mass-

media practicată de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), în anul 2010, s-a 

desfăşurat în condiţii optime, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a transparenţei 

instituţionale. 

În conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public, cererile venite pe adresa instituţiei sub formă de petiţii, 

memorii (pe suport de hârtie sau electronic) şi sub formă de solicitări telefonice (în 

special din partea mass-media) au fost rezolvate cu promptitudine, eficienţă şi eficacitate. 

Aparent, anul 2010 a fost un an liniştit din punct de vedere electoral. In fapt, realitatea a 

arătat cu totul altfel. Conform legislaţiei în vigoare, deputaţii şi senatorii se aleg în colegii 

uninominale prin scrutin uninominal potrivit principiului reprezentării proporţionale. În 

cazul în care mandatul unui parlamentar încetează, pentru ocuparea locului vacant se 

impune organizarea de alegeri parlamentare parţiale. În aceste condiţii, se poate evidenţia 

faptul că, în preajma datelor la care au avut loc evenimente electorale, interesul şi 

solicitările de informaţii s-au intensificat. 

Pentru alegerile parlamentare parţiale s-au eliberat  15 adeverinţe pentru ONG-

urile care şi-au manifestat intenţia de a-şi trimite reprezentanţi pentru observarea 

procesului electoral. În acelaşi context, au fost acreditate  38 de instituţii mass-media care 

şi-au trimis reprezentanţii pentru a reflecta organizarea şi desfăşurarea alegerilor. 

Merită menţionat faptul că, pentru prima dată, în anul 2010 AEP a eliberat 10 

adeverinţe pentru cetăţenii români cu reşedinţa în alte state membre ale Uniunii Europene 

care intenţionau să-şi depună candidaturile la alegerile locale din statele respective. 

În toată această perioadă, AEP a răspuns cu promptitudine solicitărilor mass-

media, ONG-urilor şi cetăţenilor care i s-au adresat. Interesul acestora s-a oprit asupra 

aplicării legislaţiei electorale în ceea ce priveşte delimitarea colegiilor uninominale, 

actualizarea listelor electorale permanente, condiţiile pentru depunerea candidaturilor etc. 

De asemenea, alegătorii, organizaţiile neguvernamentale şi asociaţiile, în virtutea 

dreptului la petiţionare şi informare, au depus memorii, solicitări şi cereri, prin care 

doreau să afle informaţii de ordin tehnic sau legislativ pentru o problematică sau alta (vezi 

anexa nr. 27). 
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Memoriile şi  solicitările primite pe adresa instituţiei au fost înregistrate şi 

transmise către compartimentele Autorităţii pentru competentă soluţionare şi rezolvare. 

Atunci când problemele ridicate nu intrau în sfera de activitate a Autorităţii, memoriile 

primite au fost direcţionate, cu informarea prealabilă a petenţilor, către instituţiile 

abilitate şi cu recomandarea ca, în termenul legal de la primire, Autoritatea să fie 

informată despre modul de soluţionare şi de răspunsul dat destinatarilor. 

Interesul crescând al cetăţenilor, dar şi al ONG-urilor şi mass-media, pentru 

finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru depunerea candidaturilor 

şi repartizarea mandatelor a dovedit că preocuparea pentru viaţa politică nu s-a diminuat 

în acest interval de timp (vezi anexa nr.  28). 

În virtutea aplicării Legii nr. 544/2001 s-au înregistrat  80 de solicitări scrise, din 

care 74 au fost rezolvate favorabil, iar 6 au fost direcţionate către alte instituţii. Dintre 

acestea, 31 au fost solicitări scrise, iar restul de 49 pe suport electronic. (vezi anexa 39). 

Pe site-ul AEP au fost amplasate de fiecare dată secţiuni dedicate alegerilor care 

cuprindeau harta secţiilor de votare, calendarul electoral, legislaţia, hotărâri şi decizii ale 

BEC, procedurile de eliberare a adeverinţelor pentru ONG-uri şi a acreditărilor pentru 

mass-media. Mijloc  eficient de informare a tuturor celor interesaţi, pagina de web a AEP 

a înregistrat 27.413 vizite, din care 16.386 vizitatori unici, fiind vizitate 135.947 de 

pagini. 

Merită menţionat faptul că, pe întreg parcursul anului, a putut fi accesat portalul 

www.primulvot.ro, destinat tinerilor care urmează să-şi exercite pentru prima dată 

dreptul de vot. Portalul a fost creat nu doar cu un scop pur informativ, ci şi-a propus să 

ajute la sensibilizarea şi creşterea interesului tinerilor pentru dezvoltarea unei culturi a 

participării la viaţa politică. În acelaşi timp, portalul s-a dorit a fi şi o „arenă” de discuţii, 

de interconectare şi de reflectare a preocupărilor tinerilor pentru înţelegerea şi 

cunoaşterea mecanismelor democraţiei, a mecanismelor de selecţie electivă pentru 

funcţiile reprezentative ale organismelor statului. Portalul conţine rubrici cu  informaţii 

generale despre partidele politice, condiţiile pentru exercitarea dreptului de vot şi de a fi 

ales, explicarea legislaţiei electorale pe înţelesul publicului-ţintă, precum şi prezentarea 

unor întâlniri cu elevii din clasele a XI-a şi a XII-a din mai multe licee din întreaga ţară. 

 

http://www.primulvot.ro/


 
 

144 
 

XIV. SECRETARIATUL GENERAL 
 

     În anul 2010, au  fost înregistrate în cadrul Secretariatului General al AEP  5.942 de 

lucrări. 

 1. Situaţia documentelor intrate în instituţie se prezintă în felul următor: 

-    Solicitare acreditări/adeverinţe – 53 

-    Raportare donaţii de către partide şi candidaţi independenţi – 10 

- Mandatari financiari ai partidelor politice – 19 

- Solicitări verificare vot multiplu pentru alegerile europarlamentare şi pentru 

alegerea preşedintelui României - 453  

- Soluţii date de Parchete şi instanţe judecătoreşti pentru infracţiunile de vot 

multiplu – 575 

- Citaţii şi comunicare hotărâri judecătoreşti - 110 

- Corespondenţă (interpretări ale dispoziţiilor legale, puncte de vedere pe 

diverse teme, restituire garanţii, corespondenţă achiziţii, solicitări în baza 

Legii 544/2001, invitaţii, date preşedinţi, facturi etc.) – 2.208 

- În total, au intrat 3.431 de lucrări. 

 

 2. Situaţia documentelor emise de instituţie şi adresate altor instituţii sau 

terţi, pe compartimente: 

 - Direcţia Legislaţie – 81 

 - Direcţia Logistică – 71 

 - Direcţia Îndrumare – 6 

 - Direcţia Studii – 92 

 - Departamentul de control – 343 

 - Direcţia Financiară – 383 

 - Direcţia Informatică – 38 

 - Serviciul Alocare Subvenţii– 12 

 - Serviciul Relaţii Externe – 21 

 - Serviciul Comunicare – 8 
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 - Serviciul Administrativ – 50 

 - Biroul Audit – 2 

 - Biroul Contencios – 25 

 - Biroul Achiziţii – 38 

 - Resurse Umane - 115 

 - Comisia de disciplina - 10 

 - Secretariat general - 7 

 În total, au ieşit din instituţie 1.302 de lucrări. 

 

 3. La nivelul AEP, între compartimente, au fost formulate 1.209 de solicitări. 
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CONCLUZII 
 

1. În activitatea sa, Autoritatea Electorală Permanentă a urmărit şi în anul 2010 să 

îşi realizeze la un înalt nivel atribuţiile care îi revin conform legii.  

 Personalul redus şi fluctuaţiile în structura acestuia, precum şi bugetul insuficient 

au afectat activitatea Autorităţii. Cu toate acestea, obiectivele au fost atinse în 

integralitate atât cantitativ, cât şi calitativ, anul trecut fiind demarate reformele de 

ansamblu privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi referendumurilor. 

 Trebuie menţionat însă că pentru implementarea proiectelor Autorităţii cu 

suficient timp înainte de scrutinele care vor avea loc în anul 2012, cuantumul fondurilor 

alocate în prezent este insuficient. Totodată, Autoritatea Electorală Permanentă 

funcţionează cu numai jumătate din personalul la care are dreptul, deşi numărul 

atribuţiilor a crescut în mod semnificativ, iar pe de altă parte salariile angajaţilor au 

scăzut. Considerăm că actuala stare de lucruri nu poate fi perpetuată fără a produce 

disfuncţionalităţi în realizarea atribuţiilor prevăzute de lege şi în implementarea 

proiectelor propuse. 

 Mai adăugăm faptul că sediul central al Autorităţii Electorale Permanente este 

impropriu desfăşurării activităţilor informatice privind implementarea Registrului 

electoral, datorită reţelei de curent învechite. 

 Având în vedere cele de mai sus, solicităm pe această cale Parlamentului să 

determine Guvernul să-şi îndeplinească de o manieră corespunzătoare obligaţia care îi 

revine conform art. 75 alin. (1) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările 

ulterioare, respectiv aceea de a asigura Autorităţii Electorale Permanente sediul şi 

mijloacele materiale şi financiare necesare bunei funcţionări. 

2. În cursul anului 2010, Autoritatea Electorală Permanentă  a fost preocupată în 

primul rând de sistematizarea şi simplificarea legislaţiei electorale, în contextul unei 

inflaţii normative caracterizate de abundenţa textelor normative şi instabilitatea regulilor. 

În perioada 2004-2009 au fost organizate mai multe scrutine naţionale, dintre care 

amintim: alegerile pentru Parlamentul României şi pentru Preşedintele României din 28 

noiembrie 2004, referendumul privind demiterea Preşedintelui României din 19 mai 

2007, alegerile pentru Parlamentul European din 25 noiembrie 2007, referendumul 
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privind introducerea scrutinului uninominal pentru alegerea parlamentarilor români din 

25 noiembrie 2007, alegerile pentru administraţia publică locală din 1 iunie 2008, 

alegerile pentru Parlamentul României din 30 noiembrie 2008, alegerile pentru 

Parlamentul European din 7 iunie 2009, referendumul privind trecerea la un Parlament 

unicameral şi reducerea numărului de parlamentari din 22 noiembrie 2009 şi alegerile 

pentru Preşedintele României din 22 noiembrie 2009. 

În baza atribuţiilor conferite de lege, Autoritatea Electorală Permanentă a elaborat 

rapoarte de analiză şi evaluare a modului de organizare a scrutinelor amintite mai sus, 

care au fost puse la dispoziţia Parlamentului şi date publicităţii sub forma unor Cărţi 

Albe. Acestea au reliefat în mai multe rânduri, lipsa coerenţei legislative în domeniu, 

determinată de multitudinea actelor normative existente, lipsa clarităţii actelor normative 

în domeniu şi limitarea accesibilităţii determinate de modificările succesive ale legislaţiei 

specifice, lipsa sistematizării regulilor care să guverneze activitatea administraţiei 

electorale, în aşa fel încât sistemul normativ să fie înţeles de toţi şi, prin urmare, să fie în 

mod facil controlabil, lipsa unei terminologii unitare, lipsa coroborării regulilor, 

conceptelor şi instituţiilor juridice utilizate pentru diferitele tipuri de scrutine. 

Astfel, încă din anul 2008, prin raportul asupra organizării şi desfăşurării 

alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul respectiv, Autoritatea Electorală 

Permanentă a propus unificarea dispoziţiilor legale privind listele electorale, logistica 

electorală, organismele electorale, campania electorală, depunerea candidaturilor, 

desfăşurarea votării, contravenţiile şi sancţiunile, contenciosul electoral şi obligaţiile 

autorităţilor publice. 

Având în vedere cele de mai sus, toate propunerile de modificare a legislaţiei 

electorale iniţiate de către Autoritatea Electorală Permanentă şi adoptate de către Guvern 

prin Ordonanţe de urgenţă s-au circumscris obiectivului de unificare şi armonizare a 

normelor de procedură electorală.  

Aceste eforturi s-au concretizat în instituirea aceleiaşi modalităţi de 

operaţionalizare a normelor electorale şi a aceluiaşi mod de stabilire a succesiunii 

operaţiunilor electorale, în stabilirea de proceduri comune privind întocmirea şi 

actualizarea listelor electorale, logistica electorală, înfiinţarea organismelor electorale, 

campania electorală, desfăşurarea votării, contenciosul electoral şi controlul respectării 

dispoziţiilor legale. 
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Prin urmare, Autoritatea Electorală Permanentă a considerat că adoptarea unui 

Cod electoral nu ar reprezenta decât o recunoaştere oficială a faptului că în materia 

alegerilor şi a referendumurilor există deja o procedură comună, caracter care trebuie 

consolidat printr-o reglementare unică.  

Imperativul adoptării unui Cod electoral depăşeşte însă cadrul pur formal al 

tehnicii legislative şi priveşte necesitatea creşterii încrederii alegătorilor şi a 

competitorilor electorali în actul electoral. În opinia Autorităţii Electorale Permanente, 

unul din paşii care trebuie întreprinşi pentru a combate neîncrederea generalizată în 

corectitudinea alegerilor -  factorul principal pentru creşterea abstenţionismului electoral 

şi, prin urmare, pentru adâncirea deficitului democratic -  este dezbaterea şi adoptarea, cu 

eventualele amendamente, a proiectului Codului electoral propus deja Parlamentului de 

către Autoritatea Electorală Permanentă.  

Acesta are în vedere uniformizarea soluţiilor legale disparate existente în 

legislaţia actuală, precum şi reglementarea pentru prima dată a unor situaţii juridice 

semnalate de practica electorală, coroborarea regulilor, conceptelor şi instituţiilor juridice 

specifice diferitelor tipuri de scrutine, simplificarea mijloacelor de acţiune a 

administraţiei electorale prin coerenţa, stabilitatea şi predictibilitatea procedurilor, 

instituirea garanţiilor necesare pentru asigurarea caracterului efectiv al drepturilor 

electorale, precum şi implementarea procedurilor necesare pentru prevenirea şi 

combaterea fraudelor electorale. 

3. Integritatea procesului electoral poate fi asigurată şi prin intermediul unor 

reglementări mai stricte în materia finanţării partidelor politice şi a campaniilor 

electorale, precum şi a organizării şi funcţionării partidelor politice. Autoritatea 

Electorală Permanentă consideră că o mai mare transparenţă a finanţării partidelor 

politice, precum şi înregistrarea partidelor politice de către un organ specializat în 

domeniul electoral, măsuri propuse în proiectele legislative a căror elaborare a fost 

demarată în anul 2010, pot contribui în mod semnificativ la corectitudinea şi la libertatea 

alegerilor şi a referendumurilor. 

Totodată, contravenţionalizarea oferirii sau primirii altor bunuri în afara 

materialelor de propagandă electorală tipărite, în măsura în care aceste fapte nu constituie 

infracţiuni deoarece bunurile oferite sunt de valoare simbolică (ex. alimente, articole de 

îmbrăcăminte, articole textile etc.), ar conduce la scăderea costurilor statului generate de 
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anchetele penale care nu au dus niciodată la condamnări definitive, ar simplifica 

administrarea probelor şi ar contribui la creşterea exponenţială a preţului corupţiei 

electorale.  

4. Lipsa securităţii adecvate a alegerilor este un alt factor care a contribuit la 

instaurarea unui climat de neîncredere în corectitudinea alegerilor. La aceasta se adaugă 

şi impunitatea de facto de care se bucură alegătorii care votează de mai multe ori la 

acelaşi scrutin sau fără a avea acest drept din cauza dificultăţii probării faptelor comise de 

aceştia. 

În urma verificării listelor electorale utilizate la alegerile pentru Parlamentul 

European din anul 2009, Autoritatea Electorală Permanentă a ajuns la concluzia că 

această activitate nu reprezintă o modalitate adecvată pentru identificarea şi tragerea la 

răspundere a eventualilor infractori  deoarece prezintă o probabilitate foarte mare de 

eroare din cauza volumului mare de date care trebuie digitizate, a dificultăţii descifrării 

datelor personale scrise olograf din listele electorale suplimentare sau din tabelele 

electorale, a actualei forme a listelor electorale, precum şi a dificultăţii expertizării 

grafoscopice a semnăturilor din listele electorale în cazul deghizării scrisului etc.. 

Din totalul celor 11440 de suspiciuni privind votul multiplu sau fără drept la 

alegerile pentru Parlamentul European, Autoritatea Electorală Permanentă a constatat în 

urma colaborării cu organele de cercetare şi urmărire penală, precum şi în urma primirii 

soluţiilor de neîncepere a urmării penale că: 

a) în foarte multe cazuri softul utilizat a identificat ca semnătură de sine 

stătătoare o prelungire a semnăturii din rubrica de deasupra sau de dedesubt sau urme de 

alt gen; 

b) în foarte multe cazuri, datorită unei erori cauzate de dimensiunea foarte 

mică a rubricii destinate semnăturii, alegătorii au semnat fie în rubrica de deasupra, fie în 

cea de dedesubt, ceea ce a generat suspiciuni care priveau persoana în locul căreia au 

semnat; 

c) în mai multe cazuri, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare 

au comis eroarea de a-i obliga pe alegători să semneze la aceeaşi secţie de votare fie atât în 

copia de pe lista electorală permanentă şi lista suplimentară, fie în ambele exemplare ale 

copiei de pe lista electorală permanentă; 
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d) în unele cazuri, organele de urmărire penală au apreciat inexistenţa 

pericolului social în concret al faptei; având în vedere faptul că în acele cazuri Autoritatea 

Electorală Permanentă nu deţinea elemente suplimentare şi nici nu se încadra în categoriile 

prevăzute la art.  275 din Codul de procedură penală,  nu a putut face plângere împotriva 

soluţiilor de neîncepere a urmăririi penale;23 

e)  raportul costuri-beneficii este extrem de defavorabil. 

Din motivele mai sus enunţate, la alegerile prezidenţiale din anul 2009, 

Autoritatea Electorală Permanentă a propus Guvernului informatizarea secţiilor de votare 

şi înregistrarea CNP-urilor alegătorilor care se prezentau la vot într-o bază de date pentru 

a depista eventualele tentative de vot multiplu sau fără drept.  

Având în vedere refuzul Guvernului, întemeiat pe termenul scurt rămas până la 

alegeri, precum şi pe insuficienţa resurselor umane cu pregătire în informatică, 

Autoritatea Electorală Permanentă a derulat cu acceptul Guvernului, la două din alegerile 

parlamentare parţiale organizate în anul 2010, un „Proiect pilot privind informatizarea 

secţiilor de votare”  care a avut ca scop semnalarea tentativelor de vot ilegal. 

Proiectul pilot s-a bazat pe un sistem informatic care asigură colectarea într-o 

bază de date centrală a CNP - urilor alegătorilor care şi-au exercitat dreptul de vot şi 

verificarea existenţei CNP - urilor alegătorilor în Registrul electoral corespunzător 

Colegiului. Ca variantă de rezervă în situaţia în care conexiunea la Internet nu a fost 

funcţională sau a fost aglomeraţie la secţia de votare, verificarea in Registrul electoral şi 

colectarea CNP - urilor s-a putut face prin SMS. Situaţiile atipice (CNP - uri duble, CNP 

- uri omise din listele electorale, CNP - uri invalide existente în actele de identitate) au 

fost soluţionate de operatori cu un rol special care au funcţionat în cadrul unui Call 

Center. După închiderea secţiilor de votare, modulul de verificare a CNP - urilor a fost 

dezactivat şi a fost activat modulul de colectare a datelor din procesele verbale. 

Operatorii au completat procesele verbale într-un formular electronic, care le-a semnalat 

erorile din cheile de validare, dacă a fost cazul, transmiţându-le totodată Biroului 

Electoral Central, centralizarea rezultatelor votării fiind făcută în cel mult 2 ore de la 

încheierea votării.  
 

23 De menţionat că Autoritatea Electorală Permanentă nu a primit toate soluţiile de neîncepere a 
urmăririi penale tocmai datorită faptului că foarte multe organe de urmărire penală au considerat că în acest 
caz nu sunt aplicabile prevederile art. 275 din Codul de procedură penală; 
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Totodată, prin contorizare automată, la fiecare oră, a numărului total de CNP - uri 

colectate, a fost posibilă prezentarea exhaustivă a prezenţei la vot, iar prin interpretarea 

informaţiilor obţinute din prelucrarea CNP - urilor alegătorilor prezenţi la vot, prezenţa la 

vot a putut fi defalcată pe sexe si pe grupe de vârste. 

Autoritatea Electorală Permanentă doreşte să generalizeze proiectul de 

informatizare a secţiilor de votare la nivel naţional, elaborând propuneri în acest sens prin 

proiectul Codului electoral transmis Parlamentului. 

5. Reducerea costurilor organizării şi desfăşurării alegerilor şi referendumurilor a 

fost un alt obiectiv asumat de Autoritatea Electorală Permanentă. În acest sens, au fost 

realizate mai multe studii de caz pe diferitele tipuri de scrutin organizate în România şi s-

a ajuns la concluzia că, fără alocarea din timp a fondurilor pentru pregătirea, organizarea 

şi desfăşurarea alegerilor, acestea vor rămâne ridicate faţă de media altor state mai 

dezvoltate. 

6.  În anul 2010, Autoritatea Electorală Permanentă şi-a întărit prezenţa în plan 

internaţional, devenind pe de o parte furnizor de competenţă în materie electorală către 

UNDP, ACEEEO şi instituţii electorale naţionale, iar pe de altă parte fiind beneficiar al 

finanţării externe pentru dezvoltarea proiectelor proprii de îmbunătăţire a organizării şi 

desfăşurării evenimentelor electorale. 
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Anexa 1 
Hotărâri şi decizii ale Biroului Electoral Central 

 
            Hotărârea BEC nr. 2 din data de 12 ianuarie 2010 privind interpretarea art. 41 
alin. (6) şi art. 50 lit. o) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Hotărârea BEC nr. 3 din data de 13 ianuarie 2010 privind interpretarea art. 42 
alin. (221) şi art. 711 alin. (2) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 Decizia BEC nr. 3 din data de 11 ianuarie 2010 privind normele tehnice de 
completare şi verificare, precum şi circuitul proceselor-verbale întocmite la nivelul 
secţiilor de votare la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor din Circumscripţia nr. 
42, Colegiul uninominal nr. 1 din data de 17 ianuarie 2010; 
 Decizia BEC nr. 4 din data de 11 ianuarie 2010 privind operaţiunile tehnice ce se 
vor realiza pentru centralizarea datelor referitoare la alegerile parţiale pentru Camera 
Deputaţilor din Circumscripţia nr. 42, Colegiul uninominal nr. 1 din data de 17 ianuarie 
2010; 
 Decizia BEC nr. 5 din data de 12 ianuarie 2010 pentru aplicarea dispoziţiilor art. 
45 alin. (11) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Decizia BEC nr. 6 din data de 12 ianuarie 2010 privind obligaţia preşedinţilor 
birourilor electorale ale secţiilor de votare de a sigila ştampilele cu menţiunea "Votat" 
imediat după încheierea votării; 
 Decizia BEC nr. 7 din data de 12 ianuarie 2010 privind unele măsuri pentru 
asigurarea corectitudinii votării la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor din data 
de 17 ianuarie 2010 
 Decizia BEC nr. 8 din data de 15 ianuarie 2010 privind respingerea contestaţiei 
formulate de Organizaţia Sectorului 1 Bucureşti a Partidului Democrat Liberal împotriva 
Deciziei Biroului Electoral de Circumscripţie al Municipiului Bucureşti nr. 8 din 
12.01.2010 
 Decizia BEC nr. 9 din data de 16 ianuarie 2010 privind posibilitatea realizării de 
copii de pe listele electorale utilizate la alegerile parlamentare parţiale din data de 17 
ianuarie 2010 de către reprezentanţii partidelor politice în birourile electorale ale secţiilor 
de votare; 
 Decizia BEC nr. 10 din data de 18 ianuarie 2010 privind admiterea contestaţiei 
formulate de Partidul Naţional Liberal - Filiala Sectorului 1 împotriva Deciziei Biroului 
Electoral de Circumscripţie al Municipiului Bucureşti nr. 15/17.01.2010; 
 Decizia BEC nr. 11 din data de 18 ianuarie 2010 privind respingerea contestaţiei 
formulate de Asociaţia Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din România împotriva 
Deciziei Biroului Electoral de Circumscripţie al Municipiului Bucureşti nr. 
10/17.01.2010. 
 Procesul-verbal privind rezultatele finale la alegerile parţiale din Colegiul 
uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 1 din Circumscripţia Electorală nr. 
42 – Municipiul Bucureşti din data de 17 ianuarie 20101 - a luat măsurile necesare pentru 
publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I şi a transmis Camerei 
Deputaţilor documentele necesare în vederea validării mandatului deputatului declarat 
ales. 
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Hotărârea BEC nr. 1 din 14 martie 2010 privind Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerile parţiale pentru Camera 
Deputaţilor în Circumscripţia electorală nr. 42 – municipiul Bucureşti, Colegiul 
uninominal nr. 19 din data de 25 aprilie 2010 

Decizia BEC nr. 1 din data de 24 martie 2010 privind documentele pe care 
competitorii electorali trebuie să le depună în vederea înregistrării candidaturii la 
alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor din 25 aprilie 2010 

Decizia BEC nr. 2 din data de 25 martie 2010  privind procedura de acreditare a 
observatorilor interni la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor care vor avea loc în 
Circumscripţia Electorală nr. 42 – Mun. Bucureşti, Colegiul uninominal nr. 19 – 
25.04.2010 

Decizia BEC nr. 3 din data de 27 martie 2010 pentru înregistrarea semnelor 
electorale ale partidelor politice şi alianţelor politice care participă la alegerile parţiale 
pentru Camera Deputaţilor, Circumscripţia Electorală nr. 42, Colegiul uninominal nr. 19 
– 25.04.2010 

Decizia BEC nr. 4 din data de 19 aprilie 2010  privind normele tehnice de 
completare şi verificare, precum şi circuitul proceselor-verbale întocmite la nivelul 
secţiilor de notare la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor din Colegiul 
uninominal nr. 19, Circumscripţia Electorală nr. 42 – Mun. Bucureşti din data de 25 
aprilie 2010 

Decizia BEC nr. 5 din data de 19 aprilie 2010   privind unele măsuri care vor fi 
luate în ziua votării la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor din Colegiul 
uninominal nr. 19, Circumscripţia Electorală nr. 42 – Mun. Bucureşti, în vederea 
sprijinirii implementării proiectului-pilot al Autorităţii Electorale Permanente privind 
informatizarea secţiilor de votare 

Decizia BEC nr. 1 din data de 27 octombrie 2010 privind datele la care expiră 
termenele prevăzute în Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul 
perioadei electorale la alegerile din 5 decembrie 2010 

Decizia BEC nr. 2 din data de 2 noiembrie 2010 privind procedura de acreditare a 
observatorilor interni la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor care vor avea loc în 
Circumscripţia Electorală nr. 22 – judeţul Hunedoara, Colegiul uninominal nr. 3, în data 
de 5 decembrie 2010 

Decizia BEC nr. 3 din data de 4 noiembrie 2010  privind documentele pe care 
competitorii electorali trebuie să le depună în vederea înregistrării candidaturii la 
alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor din 5 decembrie 2010 

Decizia BEC nr. 4 din data de 10 noiembrie 2010  privind documentele pe care 
competitorii electorali trebuie să le depună în vederea înregistrării candidaturii la 
alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor din 5 decembrie 2010 

Decizia BEC nr. 5 din data de 15 noiembrie 2010  privind acreditarea Asociaţiei 
„Centrul de Studii Sociale” pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne. 

Decizia BEC nr. 6 din data de 24 noiembrie 2010  privind modalitatea de 
completare a birourilor electorale ale secţiilor de votare la alegerile parţiale pentru 
Camera Deputaţilor din Colegiul uninominal nr. 3, Circumscripţia Electorală nr. 22 – 
judeţul Hunedoara, din data de 5 decembrie 2010 

Decizia BEC nr. 7 din data de 29 noiembrie 2010  privind operaţiunile tehnice 
care se vor realiza pentru centralizarea datelor referitoare la alegerile parţiale pentru 
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Camera Deputaţilor din Colegiul uninominal nr. 3, Circumscripţia Electorală nr. 22 – 
judeţul Hunedoara din data de 5 decembrie 2010 

Decizia BEC nr. 8 din data de 29 noiembrie 2010   privind normele tehnice de 
completare şi verificare, precum şi circuitul proceselor-verbale întocmite la nivelul 
secţiilor de votare la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor din Colegiul 
uninominal nr. 3, Circumscripţia Electorală nr. 22 – judeţul Hunedoara din data de 5 
decembrie 2010 

Decizia BEC nr. 9 din data de 29 noiembrie 2010  privind unele măsuri pentru 
buna desfăşurare a votării la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor din Colegiul 
uninominal nr. 3, Circumscripţia Electorală nr. 22 – judeţul Hunedoara din data de 5 
decembrie 2010 

Decizia BEC nr. 10 din data de 29 noiembrie 2010   privind respingerea 
contestaţiei formulate de candidatul Partidului Noua Generaţie – Creştin Democrat 
împotriva Deciziei B.E.J. Hunedoara nr. 10/24.11.2010 

Decizia BEC nr. 6 din data de 19 aprilie 2010  privind operaţiunile tehnice care se 
vor realiza pentru centralizarea datelor referitoare la alegerile parţiale pentru Camera 
Deputaţilor din Colegiul uninominal nr. 19, Circumscripţia Electorală nr. 42 – Mun. 
Bucureşti din data de 25 aprilie 2010 

Decizia BEC nr. 7 din data de 24 aprilie 2010   privind respingerea cererilor de 
suspendare a alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor din 25 aprilie 2010 formulată 
de domnul Remus Florinel Cernea şi Partidul Verde 

Hotărârea BEC din data de 24 octombrie 2010 privind Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerile parţiale pentru 
Camera Deputaţilor în Circumscripţia Electorală nr. 22 – judeţul Hunedoara, Colegiul 
uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 3 din data de 5 decembrie 2010 

Hotărârea BEC din data de 27 octombrie 2010 privind modalitatea de atribuire a 
mandatului la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor 

Hotărârea BEC din data de 4 noiembrie 2010 privind interpretarea art. 29 alin. 
(10) din Legea nr. 35/2008,  cu modificările şi completările ulterioare 

Decizia BEC nr. 1 din data de 27 octombrie 2010 privind datele la care expiră 
termenele prevăzute în Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul 
perioadei electorale la alegerile din 5 decembrie 2010 

Decizia BEC nr. 2 din data de 2 noiembrie 2010 privind procedura de acreditare a 
observatorilor interni la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor care vor avea loc în 
Circumscripţia Electorală nr. 22 – judeţul Hunedoara, Colegiul uninominal nr. 3, în data 
de 5 decembrie 2010 

Decizia BEC nr. 3 din data de 4 noiembrie 2010  privind documentele pe care 
competitorii electorali trebuie să le depună în vederea înregistrării candidaturii la 
alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor din 5 decembrie 2010 

Decizia BEC nr. 4 din data de 10 noiembrie 2010  privind documentele pe care 
competitorii electorali trebuie să le depună în vederea înregistrării candidaturii la 
alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor din 5 decembrie 2010 

Decizia BEC nr. 5 din data de 15 noiembrie 2010  privind acreditarea Asociaţiei 
„Centrul de Studii Sociale” pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne 

 Decizia BEC nr. 6 din data de 24 noiembrie 2010  privind modalitatea de 
completare a birourilor electorale ale secţiilor de votare la alegerile parţiale pentru 
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Camera Deputaţilor din Colegiul uninominal nr. 3, Circumscripţia Electorală nr. 22 – 
judeţul Hunedoara, din data de 5 decembrie 2010 

Decizia BEC nr. 7 din data de 29 noiembrie 2010  privind operaţiunile tehnice 
care se vor realiza pentru centralizarea datelor referitoare la alegerile parţiale pentru 
Camera Deputaţilor din Colegiul uninominal nr. 3, Circumscripţia Electorală nr. 22 – 
judeţul Hunedoara din data de 5 decembrie 2010 

Decizia BEC nr. 8 din data de 29 noiembrie 2010   privind normele tehnice de 
completare şi verificare, precum şi circuitul proceselor-verbale întocmite la nivelul 
secţiilor de votare la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor din Colegiul 
uninominal nr. 3, Circumscripţia Electorală nr. 22 – judeţul Hunedoara din data de 5 
decembrie 2010 

Decizia BEC nr. 9 din data de 29 noiembrie 2010  privind unele măsuri pentru 
buna desfăşurare a votării la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor din Colegiul 
uninominal nr. 3, Circumscripţia Electorală nr. 22 – judeţul Hunedoara din data de 5 
decembrie 2010 

Decizia BEC nr. 10 din data de 29 noiembrie 2010   privind respingerea 
contestaţiei formulate de candidatul Partidului Noua Generaţie – Creştin Democrat 
împotriva Deciziei B.E.J. Hunedoara nr. 10/24.11.2010 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexa nr. 2A 
 

Situaţia unităţilor administrativ - teritoriale verificate din punct de vedere al logisticii electorale 
 

VERIFICAREA LOGISTICII ELECTORALE   

PERIOADA 1 IANUARIE ‐ 30 IUNIE 2010  PERIOADA 1 IULIE ‐ 31 DECEMBRIE 2010  TOTAL 2010   

NUMĂRUL UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV‐TERITORIALE 
LA NIVEL NAȚIONAL 
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AB  0  1  13  0  14  AB  0  0  19  0  19  ALBA  0  1  32  0  33    ALBA  4  0  7  67  78 

AR  1  5  11  0  17  AR  0  1  12  0  13  ARAD  1  6  23  0  30    ARAD  1  0  9  68  78 

AG  0  0  35  0  35  AG  3  4  30  0  37  ARGEŞ  3  4  65  0  72    ARGEŞ  3  0  4  95  102 

BC  0  0  9  0  9  BC  0  0  5  0  5  BACĂU  0  0  14  0  14    BACĂU  3  0  5  85  93 

BH  0  0  17  0  17  BH  0  0  13  0  13  BIHOR  0  0  30  0  30    BIHOR  4  0  6  91  101 

BN  0  0  12  0  12  BN  0  0  7  0  7  BISTRIȚA‐NĂSĂUD  0  0  19  0  19    BISTRIȚA‐NĂSĂUD  1  0  3  58  62 

BT  0  0  3  0  3  BT  0  2  4  0  6  BOTOŞANI  0  2  7  0  9    BOTOŞANI  2  0  5  71  78 

BR  0  0  9  0  9  BR  0  0  6  0  6  BRĂILA  0  0  15  0  15    BRĂILA  1  0  3  40  44 

BV  1  0  24  0  25  BV  0  2  16  0  18  BRAŞOV  1  2  40  0  43    BRAŞOV  4  0  6  48  58 

BZ  1  0  7  0  8  BZ  0  0  16  0  16  BUZĂU  1  0  23  0  24    BUZĂU  2  0  3  82  87 

CL  1  1  4  0  6  CL  1  2  36  0  39  CALARAŞI  2  3  40  0  45    CALĂRAŞI  2  0  3  50  55 

CS  2  0  12  0  14  CS  0  1  10  0  11  CARAŞ‐SEVERIN  2  1  22  0  25    CARAŞ SEVERIN  2  0  6  69  77 

CJ  0  0  14  0  14  CJ  0  0  10  0  10  CLUJ  0  0  24  0  24    CLUJ  5  0  1  75  81 

CT  0  1  9  0  10  CT  0  0  2  0  2  CONSTANȚA  0  1  11  0  12    CONSTANȚA  3  0  9  58  70 

CV  0  0  12  0  12  CV  0  0  20  0  20  COVASNA  0  0  32  0  32    COVASNA  2  0  3  40  45 

DB  1  1  40  0  42  DB  0  3  7  0  10  DÂMBOVIȚA  1  4  47  0  52    DÂMBOVIȚA  2  0  5  82  89 

DJ  0  0  11  0  11  DJ  0  0  17  0  17  DOLJ  0  0  28  0  28    DOLJ  3  0  4  104  111 

GL  0  0  6  0  6  GL  0  0  6  0  6  GALAȚI  0  0  12  0  12    GALAȚI  2  0  2  61  65 
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GR  1  0  26  0  27  GR  0  2  25  0  27  GIURGIU  1  2  51  0  54    GIURGIU  1  0  2  51  54 

GJ  0  1  5  0  6  GJ  0  0  6  0  6  GORJ  0  1  11  0  12    GORJ  2  0  7  61  70 

HR  0  0  9  0  9  HR  1  1  19  0  21  HARGHITA  1  1  28  0  30    HARGHITA  4  0  5  58  67 

HD  1  0  16  0  17  HD  1  2  29  0  32  HUNEDOARA  2  2  45  0  49    HUNEDOARA  7  0  7  55  69 

IL  2  0  10  0  12  IL  1  3  27  0  31  IALOMIȚA  3  3  37  0  43    IALOMIȚA  3  0  4  59  66 

IS  0  0  14  0  14  IS  0  0  16  0  16  IAŞI  0  0  30  0  30    IAŞI  2  0  3  93  98 

IF  0  7  21  0  28  IF  0  0  7  0  7  ILFOV  0  7  28  0  35    ILFOV  0  0  8  32  40 

MM  0  0  20  0  20  MM  0  0  3  0  3  MARAMUREŞ  0  0  23  0  23    MARAMUREŞ  2  0  11  63  76 

MH  0  0  16  0  16  MH  0  1  5  0  6  MEHEDINȚI  0  1  21  0  22    MEHEDINȚI  2  0  3  61  66 

MS  1  0  20  0  21  MS  1  2  10  0  13  MUREŞ  2  2  30  0  34    MUREŞ  4  0  7  91  102 

NT  0  1  18  0  19  NT  0  0  2  0  2  NEAMȚ  0  1  20  0  21    NEAMȚ  2  0  3  78  83 

OT  0  1  24  0  25  OT  0  0  12  0  12  OLT  0  1  36  0  37    OLT  2  0  6  104  112 

PH  0  2  7  0  9  PH  1  7  66  0  74  PRAHOVA  1  9  73  0  83    PRAHOVA  2  0  12  90  104 

SJ  0  0  4  0  4  SJ  0  0  6  0  6  SĂLAJ  0  0  10  0  10    SĂLAJ  1  0  3  57  61 

SM  1  0  7  0  8  SM  0  0  13  0  13  SATU MARE  1  0  20  0  21    SATU MARE  2  0  4  59  65 

SB  0  1  25  0  26  SB  0  3  7  0  10  SIBIU  0  4  32  0  36    SIBIU  2  0  9  53  64 

SV  0  0  0  0  0  SV  1  3  13  0  17  SUCEAVA  1  3  13  0  17    SUCEAVA  5  0  11  98  114 

TR  1  0  19  0  20  TR  2  1  22  0  25  TELEORMAN  3  1  41  0  45    TELEORMAN  3  0  2  92  97 

TM  1  0  27  0  28  TM  0  2  30  0  32  TIMIŞ  1  2  57  0  60    TIMIŞ  2  0  8  89  99 

TL  0  0  6  0  6  TL  0  0  9  0  9  TULCEA  0  0  15  0  15    TULCEA  1  0  4  46  51 

VL  1  3  5  0  9  VL  0  1  20  0  21  VÂLCEA  1  4  25  0  30    VÂLCEA  2  0  9  78  89 

VS  2  0  7  0  9  VS  0  0  6  0  6  VASLUI  2  0  13  0  15    VASLUI  3  0  2  81  86 

VN  0  0  6  0  6  VN  0  0  6  0  6  VRANCEA  0  0  12  0  12    VRANCEA  2  0  3  68  73 

B  0  0  0  4  4  B  0  0  0  0  0  MUN. BUCUREŞTI  0  0  0  4  4    MUN. BUCUREŞTI  1  6  0  0  7 

TOTAL  18  25  560  4  607  TOTAL  12  43  595  4  650  TOTAL  30  68  1155  4  1257     TOTAL  103  6  217  2861  3187 
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Situaţia unităţilor administrativ - teritoriale verificate din punct de vedere al logisticii electorale / Anexa 2B 

 

  Numărul total al unităților administrativ‐teritoriale 
  Numărul total al unităților administrativ‐teritoriale verificate din punct de vedere al logisticii electorale 

 



 

Anexa nr. 3 
 

Situaţia logisticii electorale în anul 2010 
 

Procentul de reutilizare a logisticii electorale 

 
 
 

Locaţii de depozitare a logisticii electorale în vederea reutilizării 
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Condiţii de depozitare a logisticii electorale 

 
 

 
Materiale1 utilizate la confecţionarea cabinelor de vot 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Materiale sintetice, plastice, acrilice (ex:PVC, fibră sticlă/carbon, plexiglas, polipropilenă, 
policarbonat etc.); aliaje metalice şi neferoase (ex: aluminiu, inox) + alte materiale noi (termopan 
etc.); Materiale compozite pe bază de lemn (ex: PFL, PAL, TEGO, OSB, MDF, placaj, panel). 
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Materiale2 utilizate la confecţionarea urnelor de vot „fixe” 

 
 

Materiale3 utilizate la confecţionarea urnelor speciale mobile” 

 

                                                 
2 Materiale sintetice, plastice, acrilice (ex: PVC, fibră de sticlă/carbon, plexiglas, polipropilenă, 
policarbonat etc.); alte diverse (carton, termopan, aluminiu, inox etc.); materiale compozite pe 
bază de lemn (ex: PFL, PAL, TEGO, OSB, MDF, placaj, panel). 
3 Materiale sintetice, plastice, acrilice (ex: PVC, fibră de sticlă/carbon, plexiglas, polipropilenă, 
policarbonat etc.); Materiale compozite pe bază de lemn (ex: PFL, PAL, TEGO, OSB, MDF, 
placaj, panel)  
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Anexa nr. 4 
Registrul secţiilor de votare - numărul elementelor arondate la secţiile de votare 

JUDEȚ    NR. SECȚII DE
VOTARE4  

NR. ELEMENTE 
ARONDATE5  

JUD. ALBA  AB  427  2093 
JUD. ARGES  AG  491  1876 
JUD. ARAD  AR  413  2041 
JUD. BACAU  BC  601  1650 
JUD. BIHOR  BH  641  2071 
JUD. BISTRITA‐NASAUD  BN  312  747 
JUD. BRAILA  BR  280  1152 
JUD. BOTOSANI  BT  415  1153 
JUD. BRASOV  BV  467  1877 
JUD. BUZAU  BZ  414  1495 
JUD. CLUJ  CJ  588  2404 
JUD. CALARASI  CL  234  1311 
JUD. CARAS‐SEVERIN  CS  365  1159 
JUD. CONSTANTA  CT  507  3108 
JUD. COVASNA  CV  201  617 
JUD. DAMBOVITA  DB  425  1913 
JUD. DOLJ  DJ  516  2946 
JUD. GORJ  GJ  316  1181 
JUD. GALATI  GL  433  1725 
JUD. GIURGIU  GR  235  749 
JUD. HUNEDOARA  HD  514  2086 
JUD. HARGHITA  HG  270  1077 
JUD. ILFOV  IF  200  2628 
JUD. IALOMITA  IL  211  935 
JUD. IASI  IS  676  2134 
JUD. MEHEDINTI  MH  284  924 
JUD. MARAMURES  MM  381  1448 
JUD. MURES  MS  536  2004 
JUD. NEAMT  NT  465  1694 
JUD. OLT  OT  376  1050 
JUD. PRAHOVA  PH  611  3364 
JUD. SIBIU  SB  372  1793 
JUD. SALAJ  SJ  297  839 
JUD. SATU MARE  SM  333  1157 
JUD. SUCEAVA  SV  532  1913 
JUD. TULCEA  TL  199  1301 
JUD. TIMIS  TM  573  2320 
JUD. TELEORMAN  TR  335  1261 
JUD. VALCEA  VL  422  1438 
JUD. VRANCEA  VN  348  1066 
JUD. VASLUI  VS  486  1185 
MUN. BUCUREŞTI  B  1181  6217 
TOTAL  ‐  17883  73102 

                                                 
4 Delimitarea şi numerotarea secțiilor de votare este cea de la ultimele alegeri parlamentare (30 
noiembrie 2008) ce constituie sursa primară a Registrului secțiilor de votare potrivit art. 18 din 
Legea nr. 35/2008) 
5 În medie, sunt arondate 3,5 elemente/secția de votare  
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Anexa nr. 5 
Registrul secţiilor de votare - fluxul operaţional   
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Anexa nr. 6 
 

SITUAŢIA FONDURILOR ALOCATE ŞI A CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU PREGĂTIREA, 
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ALEGERILOR PARŢIALE PARLAMENTARE DIN ANUL 2010 

                             - mii lei – 

Alegeri parțiale pentru Camera Deputaților din data de 17 ianuarie 2010 – 
Circumscripția electorală nr.42 – Sector 1, municipiul Bucureşti, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaților nr. 1 

CHELTUIELI DE PERSONAL    BUNURI ŞI SERVICII  ACTIVE NEFINANCIARE 
INSTITUȚIA  Cap. 

 Alocat Utilizat Returnat  Alocat  Utilizat Returnat Alocat Utilizat Returnat 
1. MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ŞI  INTERNELOR    400  100  300  1.331  1.107  224  ‐  ‐  ‐ 
‐ Aparat propriu şi Instituția Prefectului  51.01 400  100  300  270  77  193  ‐  ‐  ‐ 
       TOTAL CAP. 51.01    400  100  300  270  77  193  ‐  ‐  ‐ 
‐ Inspectoratul General al Poliției   Române  61.01 ‐  ‐  ‐  720  720  ‐  ‐  ‐  ‐ 
‐ Inspectoratul General al  Jandarmeriei Române  61.01 ‐  ‐  ‐  200  200  ‐  ‐  ‐  ‐ 
‐ Direcția pt. Evidența Persoanelor şi Administrarea  Bazelor de Date 61.01 ‐  ‐  ‐  21  ‐  21  ‐  ‐  ‐ 
‐ Direcția Economico‐administrativă    ‐  ‐  ‐  100  100  ‐       
‐ Inspectoratul General pentru Situații de Urgență  61.01 ‐  ‐  ‐  10  ‐  10  ‐  ‐  ‐ 
‐ Aparat Central    ‐  ‐  ‐  10  10  ‐  ‐  ‐  ‐ 
        TOTAL CAP. 61.01    ‐  ‐  ‐  1.061  1.030  31  ‐  ‐  ‐ 
2. AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ  51.01 54  47  7  11  ‐  11  ‐  ‐  ‐ 
‐  Aparat propriu    ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
‐  Biroul Electoral Central    54  47  7  11  ‐  11  ‐  ‐  ‐ 
3. SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE  61.01 ‐  ‐  ‐  12  9,5  2,5  ‐  ‐  ‐ 
       TOTAL:    454  147  307  1.354  1116,5  237,5  ‐  ‐  ‐ 

Alegeri parțiale pentru Camera Deputaților din data de 25 aprilie 2010 – 
Circumscripția electorală nr.42 – Sector 4, municipiul Bucureşti, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaților nr. 19 

CHELTUIELI DE PERSONAL     BUNURI ŞI SERVICII  ACTIVE NEFINANCIARE 
INSTITUȚIA  Cap. 

 Alocat Utilizat Returnat  Alocat  Utilizat Returnat Alocat Utilizat Returnat 
1. MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ŞI  INTERNELOR    350  166,6  183,4  1.509  1351,1  157,9  ‐  ‐  ‐ 
‐ Aparat propriu   51.01 ‐  ‐  ‐  20  2  18  ‐  ‐  ‐ 
‐  Instituția Prefectului  51.01 350  166,6  183,4  280  152,1  127,9  ‐  ‐  ‐ 
       TOTAL CAP. 51.01    350  166,6  183,4  300  154,1  145,9  ‐  ‐  ‐ 
‐ Inspectoratul General al Poliției   Române  61.01 ‐  ‐  ‐  639  639  ‐  ‐  ‐  ‐ 
‐ Inspectoratul General al  Jandarmeriei Române  61.01 ‐  ‐  ‐  531  531  ‐  ‐  ‐  ‐ 
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‐ Direcția pt. Evidența Persoanelor şi Administrarea  Bazelor de Date 61.01 ‐ ‐ ‐  14 4 10 ‐ ‐ ‐
‐ Aparat central (Grup achiziții, investiții, întreținere comunicații şi 
informatică)    ‐  ‐  ‐  15  13  2  ‐  ‐  ‐ 

‐ Inspectoratul General pentru Situații de Urgență  61.01 ‐  ‐  ‐  10  10  0  ‐  ‐  ‐ 
        TOTAL CAP. 61.01    ‐  ‐  ‐  1.209  1.197  12  ‐  ‐  ‐ 
2. AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ  51.01 54  54  ‐  24  24  ‐  ‐  ‐  ‐ 
‐  Aparat propriu    ‐  ‐  ‐  11  11  ‐  ‐  ‐  ‐ 
‐  Biroul Electoral Central    54  54  ‐  13  13  ‐  ‐  ‐  ‐ 
3. SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE  61.01 ‐  ‐  ‐  60  60  ‐  ‐  ‐  ‐ 
       TOTAL:    404  220,6  183,4  1.593  1.435,1 157,9  ‐  ‐  ‐ 

Alegeri parțiale pentru Camera Deputaților din data de 5 decembrie 2010 – 
Circumscripția electorală nr.22 – județul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaților nr. 3 

CHELTUIELI DE PERSONAL     BUNURI ŞI SERVICII  ACTIVE NEFINANCIARE 
INSTITUȚIA  Cap. 

 Alocat Utilizat Returnat  Alocat  Utilizat Returnat Alocat Utilizat Returnat 
1. MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ŞI  INTERNELOR    450  374,20  75,80  535  397  138  ‐  ‐  ‐ 
‐ Aparat propriu  51.01 ‐  ‐  ‐  20  5  15  ‐  ‐  ‐ 
‐ Instituția Prefectului  51.01 450  374,20  75,80  330  220  110  ‐  ‐  ‐ 
       TOTAL CAP. 51.01    450  374,20  75,80  350  225  125  ‐  ‐  ‐ 
‐ Inspectoratul General al Poliției   Române  61.01 ‐  ‐  ‐  81  81  ‐  ‐  ‐  ‐ 
‐ Inspectoratul General al Jandarmeriei Române  61.01 ‐  ‐  ‐  78  78  ‐  ‐  ‐  ‐ 
‐ Direcția pt. Evidența Persoanelor şi Administrarea  Bazelor de Date 61.01 ‐  ‐  ‐  6  ‐  6  ‐  ‐  ‐ 
‐ Inspectoratul General pentru Situații de Urgență  61.01 ‐  ‐  ‐  20  13  7  ‐  ‐  ‐ 
        TOTAL CAP. 61.01    ‐  ‐  ‐  185  172  13  ‐  ‐  ‐ 
2. AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ  51.01 65  65  ‐  44  44  ‐  ‐  ‐  ‐ 
‐  Aparat propriu    ‐  ‐  ‐  29  29  ‐  ‐  ‐  ‐ 
‐  Biroul Electoral Central    65  65  ‐  15  15  ‐  ‐  ‐  ‐ 
3. SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE  61.01 ‐  ‐  ‐  241  210,16  30,84  165  167,56  ‐ 
       TOTAL:    515  439,20  75,80  820  651,16  168,84  165  167,56  ‐ 
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  ‐ mii lei – 

CHELTUIELI DE PERSONAL    BUNURI ŞI SERVICII ACTIVE NEFINANCIAREDATA ALEGERILOR PARȚIALE 
PARLAMENTARE   Alocat  Utilizat  Returnat Alocat  Utilizat  Returnat  Alocat  Utilizat6  Returnat 

       17 ianuarie 2010  454  147  307  1.354 1116,5  237,5  ‐  ‐  ‐ 
       25 aprilie 2010  404  220,6 183,4 1.593 1.435,1 157,9  ‐  ‐  ‐ 
       5 decembrie 2010  515  439,20 75,80 820 651,16  168,84 165  167,56 ‐ 

TOTAL GENERAL  1.373 806,8 566,2 3.767 3202,76  564,24 165  167,56  

 
 

COST/ALEGĂTOR 
ÎNSCRIS 

COST/ALEGĂTOR 
PREZENT LA VOT

DATA  ALEGĂTORI 
ÎNSCRIŞI ÎN 
LISTELE 

ELECTORALE 

ALEGĂTORI 
PREZENȚI LA 

URNE 

PREZENȚĂ 
(%) 

LEI  EURO  LEI  EURO 

17 IANUARIE   40.583  11.006  27,12  31,13  7,39  114,80 27,27 
25 APRILIE  103.204  15.319  14,84  16,04  3,81  108,08 25,67 
5 DECEMBRIE  53.222  25.763  48,40  23,63  5,61  48,82  11,59 
COST MEDIU  197.009  52.088  30,12  21,20  5,04  80,19  19,05 

                                                 
6 Prin adresa Serviciului de Telecomunicaţii Speciale nr. 110.343/14.01.2011, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 11.930/1/18.01.2011, se 
menţionează efectuarea unor cheltuieli mai mari decât fondurile alocate prin Anexa nr. 1 la H.G nr. 1078/2010 privind unele măsuri necesare bunei organizări şi 
desfăşurări a alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia electorală nr. 22 - judeţul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor nr. 3, din data de 5 decembrie 2010 
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Anexa nr. 7 

 
TABEL CENTRALIZATOR PRIVIND SITUAŢIA CHELTUIELILOR EFECTUATE LA ALEGERILE LOCALE 

PARŢIALE DESFĂŞURATE ÎN ANUL 2010 
 
 

Tipuri de cheltuieli7  

 
CO

ST
/A

LE
G
Ă
TO

R 
ÎN
RE

G
IS
TR

A
T 

 
CO

ST
/A

LE
G
Ă
TO

R 
PR

EZ
EN

T 

 
 
 
 
Nr. 
Crt. 

 
 
 
 

Județ 

 
 
 
 

Circumscripție 
electorală 

 
 
 
 

Data 
organizării 
alegerilor 

 
 
 
 

Alegeri  
pentru 

Cheltuieli 
de 

personal 

Cheltuieli 
materiale 

 
 
 
 

TOTAL 
CHELTUIELI

Pe
rs
oa
ne

 în
sc
ri
se
 

în
 li
st
el
e 
el
ec
to
ra
le
 

Pe
rs
oa
ne

 c
ar
e 
au

 
pa
rt
ic
ip
at
 la
 v
ot
 

LEI  EURO LEI  EURO 
1  OLT  COM.  DEVESELU  21 

FEBRUARIE 
CONSILIUL 
LOCAL 

21.000 4.000  25.000 2774 1869 9,01 2,20 13,37 3,27 

2  ALBA  COM.  SOHODOL  21 
FEBRUARIE 

PRIMAR  14.000 5.000  19.000 1590 1038 11,94 2,92 18,30 4,48 

3  CLUJ  COM.  BONȚIDA  21 
FEBRUARIE 
28 
FEBRUARIE 

PRIMAR  40.150 5.180  45.330 3816
3816

2492
2644

11,87 2,90 17,65 4,32 

4  NEAMȚ  COM.  BICAZU 
ARDELEAN 

21 
FEBRUARIE 

PRIMAR  21.014 4.635  25.649 3337 2064 7,68 1,88 12,42 3,04 

TOTAL CHELTUIELI ALEGERI LOCALE PARȚIALE 21 FEBRUARIE  96.164 18.815  114.979
TOTAL CHELTUIELI ÎN EURO  (CURS BNR DIN DATA DE 01.02 1 
EURO = 4,0805 LEI)                   

23.566,71 4.610,95  28.177,66
 

5  DÂMBOVIȚA  COM.  CORNĂȚELU  21 MARTIE  CONSILIUL 
LOCAL 

14.190 3.074  17.264 1230 996 14,03 3,42 17,33 4,22 

6  IALOMIȚA  COM.  TRAIAN  21 MARTIE  CONSILIUL  13.200 3.985  17.185 2578 1952 6,66 1,62 8,80 2,14 

                                                 
7 Nu au existat cheltuieli cu active  nefinanciare  
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LOCAL 
7  GIURGIU  COM.  FLOREŞTI 

STOIENEŞTI 
21 MARTIE 
28 MARTIE 

PRIMAR  49.594 730  50.324 6855
6874

4839
5264

7,33 1,78 9,96 2,42 

8  TIMIŞ  COM.  CRICOVA  21 MARTIE  PRIMAR  19.072 4.589  23.661 1432 1194 16,52 4,02 19,81 4,82 
TOTAL CHELTUIELI ALEGERI LOCALE PARȚIALE 21 – 28 MARTIE   96.056 12.378  108.434
TOTAL CHELTUIELI ÎN EURO (CURS BNR DIN DATA DE 01.03 1 
EURO = 4,1054 LEI)                   

23.397,47 3.015,05  26.412,52
 

9  VÎLCEA  MUN.  RÂMNICU 
VÂLCEA 

18 APRILIE 
25 APRILIE 

PRIMAR  407.203 51.382  458.585 101243
101298

31964 
35169

4,52 1,09 13,66 3,32 

TOTAL CHELTUIELI  ALEGERI LOCALE PARȚIALE 18‐ 25 APRILIE  407.203 51.382  458.585
TOTAL CHELTUIELI ÎN EURO (CURS BNR DIN DATA DE 01.04 1 
EURO = 4,1094 LEI)                

99.090,62 12.503,52  111.594,14
 

10  BOTOŞANI  COM.  RĂCHIȚI  30 MAI  PRIMAR  30.730 6.244  36.974 3705 2219 9,97 2,41 16,66 4,03 
11  CONSTANȚA  COM.  ADAMCLISI  30 MAI 

06 IUNIE 
PRIMAR  17.028 5.280  22.308 1974

1979
1456
1455

11,28 2,73 15,32 3,71 

TOTAL CHELTUIELI ALEGERI LOCALE PARȚIALE 30 MAI – 06 IUNIE  47.758 11.524  59.282
TOTAL CHELTUIELI ÎN EURO  (CURS BNR DIN DATA DE 03.05 1 
EURO = 4,1275 LEI)                 

11.570,68 2792  14.362,68
 

12  ARGEŞ  COM.  VULTUREŞTI  18 IULIE  PRIMAR  27.040 26.580  53.620 2245 1635 23,88 5,64 32,79 7,75 
13  SATU MARE  COM.   AGRIŞ  18 IULIE  CONSILIUL 

LOCAL 
14.864 2.932  17.796 1535 501 11,59 2,74 35,52 8,39 

TOTAL CHELTUIELI ALEGERI LOCALE PARȚIALE 18 IULIE  41.904 29.512  71.416
TOTAL CHELTUIELI ÎN EURO (CURS BNR DIN DATA DE 24.06 1 
EURO = 4,2311 LEI)                

9903,81 6975,01  16.878,82
 

14  SATU MARE  COM.  SANISLĂU  22 AUGUST  CONSILIUL 
LOCAL 

26.516 2.695  29.211 3119 1643 9,36 2,20 17,77 4,18 

15  ALBA  COM.  ROŞIA DE 
SECAŞ 

22 AUGUST 
29 AUGUST 

PRIMAR  20.200 3.699  23.899 1304
1289

940
925

18,42 4,33 25,61 6,03 

16  TIMIŞ  COM.  SECAŞ  22 AUGUST 
29 AUGUST 

PRIMAR  15.076 1.397  16.473 324
320

195
201

51,15 12,04 83,19 19,59 

TOTAL CHELTUIELI ALEGERI LOCALE PARȚIALE 22 – 29 AUGUST  61.792 7.791  69.583
TOTAL CHELTUIELI ÎN EURO (CURS BNR DIN DATA DE 02.08 1  14.551,96 1834,77  16.386,73
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EURO = 4,2463 LEI)                  
17  SATU MARE  COM.  RACŞA  12 

SEPTEMBRIE
 
CONSILIUL 
LOCAL 
PRIMAR 

22.540 2.606,81  25.146,81 2410 1371 10,43 2,46 18,34 4,33 

TOTAL CHELTUIELI ALEGERI LOCALE PARȚIALE 12 SEPTEMBRIE  22.540 2.606,81  25.146,81
TOTAL CHELTUIELI ÎN EURO (CURS BNR DIN DATA DE 12.08 1 
EURO = 4,2347 LEI)                     

5.322,69 615,58  5.938,27
 

18  MEHEDINȚI  ORAŞ  BAIA DE 
ARAMĂ 

26 
SEPTEMBRIE

PRIMAR  24.465 7.190  31.655 4522 3182 7,00 1,65  9,94 2,34 

19  BUZĂU  COM.  RÂMNICELU  26 
SEPTEMBRIE
03 
OCTOMBRIE

PRIMAR  49.364 7.041  56.405 3238 
3333

2318 
2474

17,16 4,04 23,54 5,54 

20  CĂLĂRAŞI  COM.  GĂLBINAŞI  26 
SEPTEMBRIE

PRIMAR  28.000 4.217  32.217 2710 1801 11,88 2,79 17,88  4,21 

21  GALAȚI  COM.  SCHELA  26 
SEPTEMBRIE

PRIMAR  20.639 3.697  24.336 2881 2077 8,44 1,98 11,72 2,76 

22  TELEORMAN  COM.   SÂRBENI  26 
SEPTEMBRIE

PRIMAR  30.000 6.000  36.000 1260 962 28,57 6,73 37,42 8,81 

TOTAL CHELTUIELI ALEGERI LOCALE PARȚIALE  26 SEPTEMBRIE – 
03 OCTOMBRIE 

152.468 28.145  180.613

TOTAL CHELTUIELI ÎN EURO (CURS BNR DIN DATA DE 26.08.    1 
EURO = 4,2460 LEI)                

35.908,61 6628,59  42.537,2

 

23  SATU MARE  COM.  CĂMIN  14 
NOIEMBRIE
21 
NOIEMBRIE 

PRIMAR  26.542 4.703  31.245 1181 
1179

858 
951

26,47 6,19 34,52 8,07 

24  BUZĂU  COM.  RUŞEȚU  14 
NOIEMBRIE
21 
NOIEMBRIE 

PRIMAR  43.578 11.782  55.360 3426 
3425

2634 
2617

16,16 3,77 21,08 4,93 
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TOTAL CHELTUIELI ALEGERI LOCALE PARȚIALE  14 NOIEMBRIE  70.120 16.485  86.605
TOTAL CHELTUIELI EURO (CURS BNR DIN DATA DE 14.10  1 EURO = 
4,2765 LEI)                  

16.396,58 3.854,78  20.251,36
 

25  SATU MARE  COM.   PORUMBEŞTI  28 
NOIEMBRIE 

CONSILIUL 
LOCAL 

18.236 3.444  21.680 2025 944 10,70 2,50 22,96 5,38 

26  COVASNA  COM.  BOROŞNEU 
MARE 

28 
NOIEMBRIE 

PRIMAR  31.242 1.452  32.694 2451 1384 13,33 3,12 23,62 5,54 

TOTAL CHELTUIELI ALEGERI LOCALE PARȚIALE 28 NOIEMBRIE  49.478 4.896  54.374
TOTAL CHELTUIELI EURO (CURS BNR DIN DATA DE 28.10 1 EURO = 
4,2643 LEI)                       

11.602,84 1.148,13  12.750,97
 

 
 

TOTAL CHELTUIELI8 ALEGERI LOCALE PARȚIALE 2010 
CHELTUIELI (LEI)  CHELTUIELI (EURO) 

DE PERSONAL  MATERIALE (BUNURI ŞI SERVICII) TOTAL  DE PERSONAL  MATERIALE (BUNURI ŞI 
SERVICII) 

TOTAL 

1.045.483  183.534,81  1.229.017,81  251.312  43.978,3  295.290.3 

 
 

TABEL CENTRALIZATOR PRIVIND COSTURILE PE ALEGĂTOR ÎNSCRIS ÎN LISTELE ELECTORALE, RESPECTIV PE ALEGĂTOR PREZENT LA VOT 
Cost/ 

Alegător 
înregistrat 

Cost/ 
Alegător 
prezent 

Nr. 
Crt. 

Circumscripția electorală în care s‐au desfăşurat alegeri locale parțiale 
 
 

 

Tur 
II 

Prezență 
la vot 
(%) 

LEI  EURO  LEI  EURO 

1  COM. DEVESELU (JUD. OLT) ‐ 21 FEBRUARIE –ALEGEREA CONSILIULUI LOCAL  Nu 67,37 9,01 2,20 13,37 3,27 
2  COM. SOHODOL (JUD. ALBA) ‐ 21 FEBRUARIE – ALEGEREA PRIMARULUI  Nu 65,28 11,94 2,92 18,30 4,48 
3  COM. BONȚIDA (JUD. CLUJ) – 21/28 FEBRUARIE – ALEGEREA PRIMARULUI  Da 67,29 11,87 2,90 17,65 4,32 
4  COM. BICAZU ARDELEAN (JUD. NEAMȚ) ‐ 21 FEBRUARIE – ALEGEREA PRIMARULUI  Nu 61,85 7,68 1,88 12,42 3,04 
5  COM. CORNĂȚELU (JUD. DÂMBOVIȚA) ‐ 21 MARTIE ‐ ALEGEREA CONSILIULUI LOCAL  Nu 80,97 14,03 3,42 17,33 4,22 

                                                 
8 Nu au existat cheltuieli cu active  nefinanciare 
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6  COM. TRAIAN (JUD. IALOMIȚA) ‐ 21 MARTIE – ALEGEREA CONSILIULUI LOCAL  Nu 75,71 6,66 1,62 8,80 2,14 
7  COM. FLOREŞTI STOIENEŞTI (JUD. GIURGIU) – 21/28  MARTIE ‐ ALEGEREA PRIMARULUI  Da 73,58 7,33 1,78 9,96 2,42 
8  COM. CRICOVA (JUD. TIMIŞ) ‐ 21 MARTIE ‐ ALEGEREA PRIMARULUI  Nu 83,37 16,52 4,02 19,81 4,82 
9  MUN. RÂMNICU VÂLCEA (JUD. VÂLCEA) – 18/25 APRILIE ‐ ALEGEREA PRIMARULUI  Da 33,14 4,52 1,09 13,66 3,32 
10  COM. RĂCHIȚI (JUD. BOTOŞANI) ‐ 30 MAI ‐ ALEGEREA PRIMARULUI  Nu 59,89 9,97 2,41 16,66 4,03 
11  COM. ADAMCLISI (JUD. CONSTANȚA) ‐ 30 MAI /06 IUNIE ‐ ALEGEREA PRIMARULUI  Da 73,64 11,28 2,73 15,32 3,71 
12  COM. VULTUREŞTI (JUD. ARGEŞ) ‐ 18 IULIE ‐ ALEGEREA PRIMARULUI  Nu 72,82 23,88 5,64 32,79 7,75 
13  COM. AGRIŞ (JUD. SATU MARE) ‐ 18 IULIE ‐ ALEGEREA CONSILIULUI  LOCAL  Nu 32,63 11,59 2,74 35,52 8,39 
14  COM. SANISLĂU (JUD. SATU MARE) ‐ 22 AUGUST ‐ ALEGEREA CONSILIULUI  LOCAL  Nu 52,67 9,36 2,20 17,77 4,18 
15  COM. ROŞIA DE SECAŞ (JUD. ALBA) – 22/29 AUGUST ‐ ALEGEREA PRIMARULUI  Da 71,92 18,42 4,33 25,61 6,03 
16  COM. SECAŞ (JUD. TIMIŞ) – 22/29 AUGUST ‐ ALEGEREA PRIMARULUI  Da 61,49 51,15 12,04 83,19 19,59 
17  COM. RACŞA (JUD. SATU MARE) ‐ 12 SEPTEMBRIE‐ ALEGEREA PRIMARULUI ŞI A CONSILIULUI  

LOCAL 
Nu 56,88 10,43 2,46 18,34 4,33 

18  ORAŞUL BAIA DE ARAMĂ (JUD. MEHEDINȚI) ‐ 26 SEPTEMBRIE ‐ ALEGEREA PRIMARULUI  Nu  70,36 7,00 1,65  9,94 2,34 
19  COM. RÂMNICELU (JUD. BUZĂU) ‐ 26 SEPTEMBRIE/03 OCTOMBRIE ‐ ALEGEREA PRIMARULUI  Da 72,92 17,16 4,04 23,54 5,54 
20  COM. GĂLBINAŞI (JUD. CĂLĂRAŞI) ‐ 26 SEPTEMBRIE ‐ ALEGEREA PRIMARULUI  Nu 66,45 11,88 2,79 17,88  4,21 
21  COM. SCHELA (JUD. GALAȚI) ‐ 26 SEPTEMBRIE ‐ ALEGEREA PRIMARULUI  Nu 72,09 8,44 1,98 11,72 2,76 
22  COM. SÂRBENI (JUD. TELEORMAN) ‐ 26 SEPTEMBRIE ‐ ALEGEREA PRIMARULUI  Nu 76,34 28,57 6,73 37,42 8,81 
23  COM. CĂMIN (JUD. SATU MARE) – 14/21 NOIEMBRIE ‐ ALEGEREA PRIMARULUI   Da 76,65 26,47 6,19 34,52 8,07 
24  COM. RUŞEȚU (JUD. BUZĂU) ‐ 14 NOIEMBRIE ‐ ALEGEREA PRIMARULUI  Da 76,64 16,16 3,77 21,08 4,93 
25  COM. PORUMBEŞTI (JUD. SATU MARE) ‐ 28 NOIEMBRIE ‐ ALEGEREA CONSILIUL UI LOCAL  Nu 46,61 10,70 2,50 22,96 5,38 
26  COM. BOROŞNEU MARE (JUD. COVASNA) ‐ 28 NOIEMBRIE ‐ ALEGEREA PRIMARULUI  Nu 56,46 13,33 3,12 23,62 5,54 

Cost mediu/ 
Alegător 
înregistrat 

Cost mediu/ 
Alegător 
prezent 

LEI  EURO LEI  EURO 

 
COST MEDIU 

Medie 
65,57 

14,43 3,42 22,27 5,29 
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Anexa nr. 8A 
 

Comparaţia între costul/alegător înregistrat în listele electorale şi costul/alegător prezent la vot (lei) la  
alegerile locale parţiale desfăşurate în anul 2010  
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  Anexa nr. 8B 
 

Comparaţia între costul/alegător înregistrat în listele electorale şi costul/alegător prezent la vot (euro) la  
alegerile locale parţiale desfăşurate în anul 2010 
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Anexa nr. 9 
 

Principalele activităţi ce necesită alocarea de fonduri pentru organizarea şi desfăşurarea procesului electoral 
 

LA NIVEL CENTRAL (ÎN ȚARĂ) 
 achiziționare hârtie pentru tipărire buletine de vot  
 imprimare buletine de vot  
 asigurare pază pe timpul tipăririi, transportului şi depozitării buletinelor de vot  
 confecționare ştampile cu mențiunea “Votat” şi repartizarea către instituțiile prefectului  
 confecționare timbre autocolante şi repartizarea  acestora către instituțiile prefectului  
 selectare şi prelucrare date privind cetățenii cu drept de vot  
 tipărire liste electorale şi copii  
 organizare sistem informatic furnizare date privind  prezența populației la vot  
 editare şi tipizare procese‐verbale pentru constatarea rezultatelor  
 realizare publicații acte normative, materiale, broşuri şi acțiuni de informare 
 verificare copii liste electorale  pt. identificare vot multiplu  
 arhivarea electronică a copiilor listelor electorale  
 instruire membri birouri electorale şi participanți la procesul electoral  
 pază şi protecție  birouri electorale, local secții de votare, transport documente  
 indemnizații membri BEC 
 indemnizații  personal tehnic auxiliar + statisticieni + informaticieni BEC 
 asigurare pază şi protecție  
 băuturi răcoritoare, cafea şi gustări pentru. membrii birourilor electorale, personal tehnic auxiliar, personal de pază  
 dotare tehnico‐materială şi asigurarea funcționării Biroului Electoral Central 
 dotare echipamente, tehnică de calcul, consumabile pentru. stații de prelucrare  
 instruirea personalului pentru efectuarea operațiunilor tehnice de stabilire a rezultatelor alegerilor  
 asigurarea serviciilor şi echipamentelor de comunicații  
 achiziționarea pachetului de aplicații şi servicii informatice pentru centralizarea şi stabilirea rezultatelor  

LA NIVEL CENTRAL (ÎN STRĂINĂTATE) 
 organizarea şi dotarea secțiilor de votare din străinătate  
 dotarea şi  funcționarea biroului electoral pentru secțiile  de votare din străinătate 



 

25 
 

 transport, cazare şi indemnizația de delegare pentru membrii secțiilor de votare din străinătate 
 transportul şi distribuirea materialelor, documentelor şi tipizatelor 
 indemnizații membri birouri electorale  
 indemnizații personal tehnic auxiliar + statisticieni + informaticieni  
 băuturi răcoritoare, cafea şi gustări pentru membrii birourilor electorale,  personal tehnic auxiliar, personal de pază  

LA NIVEL LOCAL (INSTITUȚIILE PREFECTULUI) 
 confecționarea ştampilelor birourilor electorale județene, ale  municipiului București şi a ştampilelor de control ale birourilor 
secțiilor de votare  

 achiziționarea tuşului, tuşierilor şi a celorlalte materiale necesare votării 
 transportul şi distribuirea materialelor, documentelor şi tipizatelor  
 indemnizații membri birouri electorale  
 indemnizații personal tehnic auxiliar + statisticieni + informaticieni (50lei/zi)   
 protocol (cafea, răcoritoare, gustări) 
 materialele  necesare  tipăririi  listelor  electorale  permanente,  a  copiilor  de  pe  acestea,  a  listelor  electorale  speciale  şi 
suplimentare, precum şi a celorlalte tipizate 

 indemnizații membrii birouri electorale județene şi al municipiului Bucureşti 
 indemnizații personal tehnic auxiliar + statisticieni + informaticieni  birouri electorale județene şi al municipiului Bucureşti 
 asigurare pază şi protecție  
 dotarea cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile şi servicii necesare pentru stații de prelucrare  la   birouri electorale 
județene, biroul electoral al municipiul București şi la biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate  

 servicii şi echipamente de comunicații pentru birourile electorale județene, al municipiul București şi la biroul electoral pentru 
secțiile de votare din străinătate 

LA NIVEL LOCAL (CONSILII JUDEȚENE, CONSILII MUNICIPALE, ORĂŞENEŞTI, COMUNALE) 
 asigurare sedii pentru birouri electorale, împreună cu prefecții şi primarii 

LA NIVEL LOCAL (PRIMĂRII) 
 asigurare logistică reutilizată 
 dotare şi amenajare secții votare 
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Anexa nr. 10 
SITUAȚIA FONDURILOR BUGETARE ALOCATE ŞI UTILIZATE DE CĂTRE AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE  

PENTRU ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ALEGERILOR LOCALE DIN 2008 ‐ 1 IUNIE (TUR I) + 15 IUNIE (TUR II) + 29 IUNIE (TUR III)  
                              ‐    MII LEI ‐ 

CCHHEELLTTUUIIEELLII  DDEE  PPEERRSSOONNAALL   CCHHEELLTTUUIIEELLII  MMAATTEERRIIAALLEE       AACCTTIIVVEE  NNEEFFIINNAANNCCIIAARREE     TTOOTTAALL  IINNSSTTIITTUUȚȚIIAA   CCAAPP..  

FF OO
NN
DD
UU
RR I
I   

AA
LL OO

CC AA
TT EE

  

FF OO
NN
DD
UU
RR I
I   

UU
TT II
LL II
ZZ AA

TT EE
  

FF OO
NN
DD
UU
RR I
I   

RR E
E SS
TT II
TT UU

II TT
EE   

FF OO
NN
DD
UU
RR I
I   

AA
LL OO

CC AA
TT EE

  

DD
II NN
   CC
AA
RR E
E   

RR E
E PP
AA
RR T
T II
ZZ AA

TT EE
  

FF OO
NN
DD
UU
RR I
I   

UU
TT II
LL II
ZZ AA

TT EE
  

FF OO
NN
DD
UU
RR I
I   

RR E
E SS
TT II
TT UU

II TT
EE   

FF OO
NN
DD
UU
RR  
 

AA
LL OO

CC AA
TT EE

  

FF OO
NN
DD
UU
RR I
I   

UU
TT II
LL II
ZZ AA

TT EE
  

FF OO
NN
DD
UU
RR I
I   

RR E
E SS
TT II
TT UU

II TT
EE   

FF OO
NN
DD
UU
RR  
 

AA
LL OO

CC AA
TT EE

  

FF OO
NN
DD
UU
RR I
I   

UU
TT II
LL II
ZZ AA

TT EE
  

FF OO
NN
DD
UU
RR I
I   

RR E
E SS
TT II
TT UU

II TT
EE   

II..  MMIINNIISSTTEERRUULL  IINNTTEERRNNEELLOORR  ŞŞII  RREEFFOORRMMEEII  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE              44..440055   44..332244   8811   5500..222288   4411..882211,,99   3366..008888,,22   55..773333,,77   33..881188   33..773399,,33   7788,,77   5588..445511   4444..115511,,55   1144..229999,,55  
11..  IINNSSTTIITTUUȚȚIIIILLEE  PPRREEFFEECCTTUULLUUII  
        AA))  CCRREEDDIITTEE  
        BB))  RREEPPAARRTTIIZZAATTEE  

5511..0011 00   00   00   3366..227700  
2288..113322  
88..113388  

2277..886633,,99  
2244..881199  
33..004444,,99  

2222..772277,,22  
1199..668822,,33  
33000044,,99  

55..113366,,77  
55..113366,,77  

00  

00   00   00   2277..886633,,99  
  

2222..772277,,22   55..113366,,77  
  

22..  BBIIRROOUULL  EELLEECCTTOORRAALL  CCEENNTTRRAALL   5511..0011 555500   555500   00   663300   663300   224488   338822   5500   55   4455   11..223300   880033   442277  
TTOOTTAALL  CCAAPP..  5511..0011   5511..0011 555500   555500   00   3366..990000   2288..449933,,99   2222..997755,,22   55..551188,,77   5500   55   4455           

11..  IINNSSPPEECCTTOORRAATTUULL  GGEENNEERRAALL  AALL  PPOOLLIIȚȚIIEEII  RROOMMÂÂNNEE  99      6611..0011 33..557788   33..557788   00     99..005500   99..005500   88..886677   118833   113366   112277   99   1122..776644   1122..557722   119922  
22..  IINNSSPPEECCTTOORRAATTUULL  GGEENNEERRAALL  AALL  JJAANNDDAARRMMEERRIIEEII  RROOMMÂÂNNEE   6611..0011 9900   9900     00   22..000000   22..000000   22..000000   00     00     00     00     22..009900   22..009900   00  
33..  CCEENNTTRRUULL  NNAAȚȚIIOONNAALL  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAARREE  AA  BBAAZZEELLOORR  DDEE  DDAATTEE  
PPRRIIVVIINNDD  EEVVIIDDEENNȚȚAA  PPEERRSSOOAANNEELLOORR  1100     

6611..0011 9977   1166   8811   3300   3300   1188   1122   33..550000   33..550000        33..662277   33..553344   9933  

44..  OOFFIICCIIUULL  RROOMMÂÂNN  PPEENNTTRRUU  IIMMIIGGRRĂĂRRII   6611..0011 00     00     00     6688   6688   6688   00     113322   110077,,33   2244,,77   220000   117755,,33   2244,,77  
55..  IINNSSPPEECCTTOORRAATTUULL  GGEENNEERRAALL  AALL  PPOOLLIIȚȚIIEEII  DDEE  FFRROONNTTIIEERRĂĂ   6611..0011 5500   5500   00     115500   115500   115500   00     00     00     00     220000   220000   00  
66..  BBAAZZAA  CCEENNTTRRAALLĂĂ  PPEENNTTRRUU  AASSIIGGUURRAARREEAA  TTEEHHNNIICCĂĂ  AA  MMIISSIIUUNNIILLOORR   6611..0011 00     00     00     770000   770000   668800   2200   00     00     00     770000   668800   2200  
77..  IINNSSPPEECCTTOORRAATTUULL  GGEENNEERRAALL  PPEENNTTRRUU  SSIITTUUAAȚȚIIII  DDEE  UURRGGEENNȚȚĂĂ   6611..0011 4400   4400   00     11..333300   11..333300   11..333300   00   00     00     00     11..337700   11..337700   00  

TTOOTTAALL  CCAAPP..  6611..0011      33..885555   33..777744   8811   1133..332288   1133..332288   1133..111133   221155   33..776688   33..773344,,33   3333,,77           
MMAA  II  ‐‐        NNEERREEPPAARRTTIIZZAATTEE  ŞŞII  RREESSTTIITTUUIITTEE                        88..440066,,11                  88..440066,,11  
SSEECCRREETTAARRIIAATTUULL  GGEENNEERRAALL  AALL  GGUUVVEERRNNUULLUUII  
                                11..  IINNSSTTIITTUUTTUULL  NNAAȚȚIIOONNAALL  DDEE  SSTTAATTIISSTTIICCĂĂ  

5511..0011 77   77   00     22..777755   22..777755   22..773366,,77   3388,,33   886655   669955   117700   33..664477   33..443388,,77   220088,,33  

AAUUTTOORRIITTAATTEEAA  EELLEECCTTOORRAALLĂĂ  PPEERRMMAANNEENNTTĂĂ   5511..0011 1177   99   88   333388   333388   333377   11   22..664466   22..664422,,22   33,,88   33..0000111111
 22..998888,,22   1122,,88  

SSEERRVVIICCIIUULL  DDEE  TTEELLEECCOOMMUUNNIICCAAȚȚIIII  SSPPEECCIIAALLEE   6611..0011 00     00     00     33..443377   33..443377   33..443377   00     00     00     00     33..443377   33..443377   00  
TTOOTTAALL  LLEEII::        44..442299   44..334400   8899   5566..777788   4488..337711,,99   4422..559988,,99   1144..117799,,11   77..332299   77..007766,,55   225522,,55   6688..553366   5544..001155,,44   1144..552200,,66  
TTOOTTAALL  EEUURROO::  11  EEUURROO  ==33,,66008822  LLEEII  CCUURRSS  BBNNRR//22  IIUUNNIIEE  22000088      11..223300,,22   11..220055,,55   2244,,77   1155..777711,,66   1133..443366,,66   1111,,883300,,55   33993388,,66   22003355,,88   11..996655,,66   7700,,11   1199..003377,,77   1155..000044,,22   44..003333,,55  

                                                 
9 IGPR a avut alocat la titlul I, “Cheltuieli de personal” suma de 3.200.000 LEI şi a mai primit prin transfer de la C.N.A.B.D.E.P suma de 378.000 LEI. 
10 Din  fondurile alocate  la  titlul  I  ,  “Cheltuieli de personal”  în  sumă de 475.000  LEI  , au  fost  repartizate 378.000  LEI  IGPR pentru plata orelor  suplimentare 
efectuate de personalul birourilor județene de administrare a bazelor de date privind evidența persoanelor. 
11 Prin  H.G. NR. 553/2008 privind suplimentarea bugetului Autorității Electorale Permanente din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut 
în bugetul de stat pe anul 2008, a fost alocată suma de 2.536.000 LEI, la „active nefinanciare” (pentru aplicația informatică de centralizare şi stabilire  rezultate) 
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FFOONNDDUURRII  AALLOOCCAATTEE  ‐‐    CCHHEELLTTUUIIEELLII  EEFFEECCTTUUAATTEE  ‐‐    FFOONNDDUURRII  RREESSTTIITTUUIITTEE  
CCHHEELLTTUUIIEELLII  

DDEE  PPEERRSSOONNAALL   CCUU  BBUUNNUURRII  ŞŞII  SSEERRVVIICCIIII   CCUU  AACCTTIIVVEE  NNEEFFIINNAANNCCIIAARREE   TTOOTTAALL  CCRRTT..  
LLEEII   EEUURROO LLEEII EEUURROO LLEEII   EEUURROO LLEEII EEUURROO

AALLOOCCAATT   44..442299..000000   11..223300..227777,,77   5566..777788..000000   1155..777711..666666   77..332299..000000   22..003355..883333,,33   6688..553366..000000   1199..003377..777777  
UUTTIILLIIZZAATT   44..334400..000000   11..220055..555555,,55   4422..559988..990000   1111..883333..002277,,77   77..007766..550000   11..996655..669944,,44   5544..001155..440000   1155..000044..227777,,66  
RREESSTTIITTUUIITT   8899..000000   2244..772222,,22   1144..117799..110000   33..993388..663388,,88   225522..550000   7700..000000   1144..552200..660000   44..003333..336611  

NR. 
CRT. 

AALLEEGGEERREEAA  AAUUTTOORRIITTĂĂȚȚIILLOORR  AADDMMIINNIISSTTRRAAȚȚIIEEII  PPUUBBLLIICCEE  LLOOCCAALLEE  
22000088  

AALLEEGGĂĂTTOORRII  
ÎÎNNSSCCRRIIŞŞII1122  

AALLEEGGĂĂTTOORRII  
PPRREEZZEENNȚȚII  

1  AALLEEGGEERREEAA  PPRREEŞŞEEDDIINNȚȚIILLOORR  CCOONNSSIILLIIIILLOORR  JJUUDDEEȚȚEENNEE   1166..774444..999999   88..448844..993388  

2  AALLEEGGEERREEAA  PPRRIIMMAARRUULLUUII  GGEENNEERRAALL  AALL  MMUUNNIICCIIPPIIUULLUUII  BBUUCCUURREEŞŞTTII   11..779988..883366   556666..447722  

  TTOOTTAALL  11  ++  22     1188..554433..883355   99..005511..441100  

3  AALLEEGGEERREEAA  CCOONNSSIILLIIIILLOORR  JJUUDDEEȚȚEENNEE     1166..774444..999999   88..448844..993388  

4  AALLEEGGEERREEAA  CCOONNSSIILLIIUULLUUII  GGEENNEERRAALL  AALL  MMUUNNIICCIIPPIIUULLUUII  BBUUCCUURREEŞŞTTII   11..778855..666677   556600..002266  

  TTOOTTAALL  33  ++  44   1188..553300..666666   99..004444..996644  

5  AALLEEGGEERREEAA  CCOONNSSIILLIIIILLOORR  LLOOCCAALLEE   1188..553300..668811   99..004455..006688  

6  AALLEEGGEERREEAA  PPRRIIMMAARRIILLOORR   1188..554455..667788   99..008855..884422  

MMEEDDIIEE   1188..553377..771155   99..005566..882211  

PPRREEZZEENNȚȚAA  MMEEDDIIEE  LLAA  VVOOTT   ‐‐   4488,,8855  %%  

TTOOTTAALL  CCHHEELLTTUUIIEELLII  EEFFEECCTTUUAATTEE  ((LLEEII))   5544..001155..440000  LLEEII  

TTOOTTAALL  CCHHEELLTTUUIIEELLII  EEFFEECCTTUUAATTEE  ((EEUURROO))   1155..000044..227777,,66  EEUURROO1133
 

CCOOSSTT  MMEEDDIIUU  ==  TTOOTTAALL  CCHHEELLTTUUIIEELLII//AALLEEGGĂĂTTOORRII   CCMMAAII1144      CCMMAAPP1155     

CCOOSSTT  MMEEDDIIUU  ==  TTOOTTAALL  CCHHEELLTTUUIIEELLII//AALLEEGGĂĂTTOORRII  ((LLEEII))   22,,9911  LLEEII   55,,9966  LLEEII  

CCOOSSTT  MMEEDDIIUU  ==  TTOOTTAALL  CCHHEELLTTUUIIEELLII//AALLEEGGĂĂTTOORRII  ((EEUURROO))   00,,8800  EEUURROO   11,,  6655  EEUURROO  

NNRR..  SSEECCȚȚIIII  VVOOTTAARREE   1177..228855  

MMEEDDIIEE  AALLEEGGĂĂTTOORRII  IINNSSCCRRIIŞŞII  ÎÎNN  LLIISSTTEE  EELLEECCTTOORRAALLEE//  SSEECCȚȚIIEE  DDEE  VVOOTTAARREE   11007722,,4477  

MMEEDDIIEE  AALLEEGGĂĂTTOORRII  PPRREEZZEENNȚȚII  LLAA  VVOOTT//  SSEECCȚȚIIEE  DDEE  VVOOTTAARREE   552233,,9966  

 
 

                                                 
12  Numărul alegătorilor înscrişi în liste/prezenți la vot  sunt preluate din Procesele‐verbale privind centralizarea pe țară a voturilor şi constatarea rezultatului 
13 Curs BNR/2 iunie 2008 ‐ 1 EURO =3.6082 LEI 
14 CMAI = Cost mediu/ alegător înscris 
15 CMAP = Cost mediu/ alegător prezent 
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Anexa nr. 11 
SITUAȚIA FONDURILOR BUGETARE ALOCATE ŞI UTILIZATE DE CĂTRE AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE PENTRU  

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ALEGERILOR PARLAMENTARE (UNINOMINALE) DIN DATA DE 30 NOIEMBRIE 2008 
                          

‐ MII LEI ‐ 
CHELTUIELI DE PERSONAL  CHELTUIELI MATERIALE  ACTIVE NEFINANCIARE Nr. 

crt. 
INSTITUȚIA  CAP. 
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MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE 
‐ aparat propriu 
‐ prefecturi 
‐ Biroul Electoral Central 
‐ fonduri nerepartizate 

51.01  80380
‐

77010
580

2790 

69474,5
‐

69033,9
440,6

‐ 

10905,5 
‐   

7976,1 
139,4 
2790 

44539
4670
33455
1354
5060 

25540
2166,2   
23143,8

230
‐ 

18999   
2503,8   
10311,2

1124
5060 

850
‐

720
130

‐ 

702
‐

702
‐
‐ 

148 
‐ 

18 
130 

‐ 
Inspectoratul general al Poliției Române  61.01  3074  3074  ‐    ‐  ‐  ‐ 10000  9940  60
Inspectoratul General  al Jandarmeriei Române  61.01 100  100  ‐    ‐  ‐  ‐  ‐ 3000  3000
Centrul Național de Administrare a Bazei de Date pentru 
Evidența Persoanelor 

61.01 490  422  68  27  9  18  1500  1499  1 

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră  61.01 33  33  ‐    ‐  ‐  ‐  ‐ 300  300
Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor  61.01 ‐  ‐  ‐  700  640  60  ‐  ‐  ‐ 

1 

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență  61.01 50  39  11  1300  1300  ‐  ‐  ‐  ‐ 
2  SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI  

Institutul Național de Statistică 
51.01  8  8  ‐  2519  2174  345  2009  1945  64 

3  AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ  51.01  41  5  36  500  335  165  7555  7322  233 
4  SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE  61.01  ‐  ‐  ‐  1500  1500  ‐  ‐  ‐  ‐ 
5  MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE  51.01  720,0  225,6  494,4  3060  1417,9  1642,1  ‐  ‐  ‐ 
   TOTAL GENERAL (131.005 LEI)    84.896  73.381,1  11.514,9  67.445  46.155,9  21.289,1  11.914  11.468  446 
  TOTAL GENERAL (35.556,6 EURO) 

1 EURO =3.6844 LEI CURS BNR/3 NOIEMBRIE 2008 
  23.069  19.940,51  3.136,38  18.327,44  12.542,36  5.785,08  3.237,5  3.116,3  121,19 

 
Total fonduri alocate      = 164.255 mii lei 
Total fonduri utilizate    = 131.005 mii lei 
Total fonduri restituite  =   33.250 mii lei 
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FFOONNDDUURRII  AALLOOCCAATTEE  ‐‐    CCHHEELLTTUUIIEELLII  EEFFEECCTTUUAATTEE  ‐‐    FFOONNDDUURRII  RREESSTTIITTUUIITTEE  
CHELTUIELI  

DE PERSONAL  CU BUNURI ŞI SERVICII   CU ACTIVE NEFINANCIARE  TOTAL CHELTUIELI 
CRT. 
 

LEI  EURO  LEI  EURO  LEI  EURO  LEI  EURO 
ALOCAT  84.896.000  23.069.565  67.445.000  18.327.445  11.914.000  3.237.500  164.255.000  44.634.510 
UTILIZAT  73.381.100  19.940.510  46.155.900  12.542.360  11.468.000  3.116.300  131.005.000  35.599.184 
RESTITUIT  11.514.900  3.129.048,9  21.289.100  5.785.081,5  446.000  121.195,65  33.250.000  9.035.326 

 
 
 

AALLEEGGEERREEAA  CCAAMMEERREEII  DDEEPPUUTTTTAAȚȚIILLOORR  ŞŞII  AA  SSEENNAATTUULLUUII  22000088   AALLEEGGĂĂTTOORRII  
ÎÎNNSSCCRRIIŞŞII1166

AALLEEGGĂĂTTOORRII  
PPRREEZZEENNȚȚII  

AALLEEGGĂĂTTOORRII  ÎÎNNSSCCRRIIŞŞII//PPRREEZZEENNȚȚII   1188..446644..227744   77..223388..887711  

PPRREEZZEENNȚȚAA  LLAA  VVOOTT   ‐‐   3399,,2200  %%  

TTOOTTAALL  CCHHEELLTTUUIIEELLII  EEFFEECCTTUUAATTEE  ((LLEEII))   113311..000055..000000  LLEEII  

TTOOTTAALL  CCHHEELLTTUUIIEELLII  EEFFEECCTTUUAATTEE  ((EEUURROO))   3355..559999..118844  EEUURROO  

CCOOSSTT  MMEEDDIIUU  ==  TTOOTTAALL  CCHHEELLTTUUIIEELLII//AALLEEGGĂĂTTOORRII   CCMMAAII1177      CCMMAAPP1188     

CCOOSSTT  MMEEDDIIUU  ==  TTOOTTAALL  CCHHEELLTTUUIIEELLII//AALLEEGGĂĂTTOORRII  ((LLEEII))   77,,0099  LLEEII   1188,,0099  LLEEII  

CCOOSSTT  MMEEDDIIUU  ==  TTOOTTAALL  CCHHEELLTTUUIIEELLII//AALLEEGGĂĂTTOORRII  ((EEUURROO))   11,,9922  EEUURROO   44,,9911  EEUURROO1199
 

NNRR..  SSEECCȚȚIIII  VVOOTTAARREE   1188..110044  

MMEEDDIIEE  AALLEEGGĂĂTTOORRII  IINNSSCCRRIIŞŞII  ÎÎNN  LLIISSTTEE  EELLEECCTTOORRAALLEE//  SSEECCȚȚIIEE  DDEE  VVOOTTAARREE   11001199,,9900  

MMEEDDIIEE  AALLEEGGĂĂTTOORRII  PPRREEZZEENNȚȚII  LLAA  VVOOTT//  SSEECCȚȚIIEE  DDEE  VVOOTTAARREE   339999,,8844  

 
 
 
 
 
                                                 
16  Nr. alegători înscrişi în liste şi nr. prezenți la vot  sunt preluate din Procesele‐verbale privind centralizarea pe țară a voturilor şi 
constatarea rezultatului 
17 CMAI = Cost mediu/ alegător înscris 
18 CMAP = Cost mediu/ alegător prezent 
19 CURS BNR/3 NOIEMBRIE 2008 ‐ 1 EURO =3.6844 LEI 
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Anexa nr. 12 

SITUAȚIA FONDURILOR BUGETARE ALOCATE ŞI UTILIZATE DE CĂTRE AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE PENTRU  
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ALEGERILOR EUROPARLAMENTARE DIN DATA DE 7 IUNIE  2009 

 ‐ Mii lei ‐ 
CCHHEELLTTUUIIEELLII  DDEE  PPEERRSSOONNAALL   CCHHEELLTTUUIIEELLII  MMAATTEERRIIAALLEE  

((BBUUNNUURRII  ŞŞII  SSEERRVVIICCIIII))  
CCHHEELLTTUUIIEELLII  CCUU    AACCTTIIVVEE  

NNEEFFIINNAANNCCIIAARREE  
TTOOTTAALL  CCHHEELLTTUUIIEELLII                                     DDEENNUUMMIIRREEAA  IINNSSTTIITTUUȚȚIIEEII   CCAAPP..  

AA
LL OO

CC AA
TT EE

  

UU
TT II
LL II
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TT EE
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UU
TT II
LL II
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TT EE
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TT II
TT UU

II TT
EE   

11..  MMIINNIISSTTEERRUULL  AADDMMIINNIISSTTRRAAȚȚIIEEII  ŞŞII  
IINNTTEERRNNEELLOORR  

     5511..004466   4466..553366,,11   44..550099,,99   3300..001155   2244..223399,,99   55..777755,,11   11..559966   11..553344,,99   6611,,11   8822..665577   7722..331100,,99   1100..334455,,88  

        11..  IInnssttiittuuțțiiiillee  PPrreeffeeccttuulluuii   5511..0011   4455..993344   4433..118855,,55   22..774488,,55   1133..998899   1111..442277,,22   22..556611,,88   445577,,77   445533,,33   44,,44   6600..338800,,77   5555..006666   55..331144,,77  
        22..  AAppaarraattuull  pprroopprriiuu     5511..0011                  33..220000   11..556655,,00   11..663355                  33..220000   11..556655   11..663355  
        33..  BBiirroouull  EElleeccttoorraall  CCeennttrraall   5511..0011   557700   442277,,66   114422,,44   889900   224422,,00   664488   3355   3344,,66   00,,44   11..449955   770044,,22   779900,,88  
        44..  FFoonndduurrii  nneerreeppaarrttiizzaattee        11..558866        11..558866   881111        881111   4477,,33        4477,,33   22..444444,,33        22..444444,,33  
        TTOOTTAALL  CCAAPP..  5511..0011   5511..0011   4488..009900   4433..661133,,11   44..447766,,99   1188..889900   1133..223344,,22   55..665555,,88   554400   448877,,99   5522,,11   6677..552200   5577..333355,,22   1100..118844,,88  
        11..  IInnssppeeccttoorraattuull  GGeenneerraall  aall  PPoolliițțiieeii  RRoommâânnee   6611..0011   22..880000   22..880000        77..440033   77..338888,,00   1155   ‐‐     ‐‐     ‐‐     1100..220033   1100..118888   1155  
        22..  IInnssppeeccttoorraattuull  GGeenneerraall  aall  JJaannddaarrmmeerriieeii  
RRoommâânnee  

6611..0011   8800   5544,,55   2255,,55   22..005500   22..005500,,00        ‐‐     ‐‐     ‐‐     22..113300   22..110044,,55   2255,,55  

        33..CCeennttrruull  NNaațțiioonnaall  ddee  AAddmmiinniissttrraarree  aa  
BBaazzeelloorr  ddee  DDaattee    ppeennttrruu  EEvviiddeennțțaa  PPeerrssooaanneelloorr  

6611..0011     ‐‐   ‐‐     ‐‐     2244   2244,,00   ‐‐     11..005566   11..004477,,00   99   11..008800   11..007711   99  

        44..  IInnssppeeccttoorraattuull  GGeenneerraall  aall  PPoolliițțiieeii  ddee  
FFrroonnttiieerrăă  

6611..0011   3300   3300        331100   331100,,00        ‐‐     ‐‐     ‐‐     334400   334400       

        55..  BBaazzaa  CCeennttrraallăă  ppeennttrruu  AAssiigguurraarreeaa  TTeehhnniiccăă  
aa  MMiissiiuunniilloorr  

6611..0011                  775500   664455,,77   110044,,33   ‐‐     ‐‐     ‐‐     775500   664455,,77   110044,,33  

        66..  IInnssppeeccttoorraattuull  GGeenneerraall  ppeennttrruu  SSiittuuaațțiiii  ddee  
UUrrggeennțțăă  

6611..0011   4466   3388,,55   77,,55   558888   558888,,00        ‐‐     ‐‐     ‐‐     663344   662266,,55   77,,55  

        TTOOTTAALL  CCAAPP..  6611..0011   6611..0011   22..995566   22..992233   3333   1111..112255   1111..000055,,77   111199,,33   11..005566   11..004477,,00   99   1155..113377   1144..997755,,77   116611  
22..  SSEECCRREETTAARRIIAATTUULL  GGEENNEERRAALL  AALL  
GGUUVVEERRNNUULLUUII  

5511..0011   88   77   11   22..445500   22..440033,,00   4477   11..554422   11..551199,,00   2233   44..000000   33..992299   7711  

        ‐‐  IInnssttiittuuttuull  NNaațțiioonnaall  ddee  SSttaattiissttiiccăă   5511..0011   88   77   11   22..445500   22..440033,,00   4477   11..554422   11..551199,,00   2233   44..000000   33..992299   7711  
33..  AAuuttoorriittaatteeaa  EElleeccttoorraallăă  PPeerrmmaanneennttăă   5511..0011   1188   88   1100   444433   227788,,00   116655   44..998866   11..887766,,00   33..111100   55..444477   22..116622   33..228855,,00  
44..  SSeerrvviicciiuull  ddee  TTeelleeccoommuunniiccaațțiiii  SSppeecciiaallee   6611..0011                  11..880000   11..880000,,00        11..116600   11..116600,,00        22..996600   22..996600       
55..  MMiinniisstteerruull  AAffaacceerriilloorr  EExxtteerrnnee   5511..0011   550000   220000   330000   33..115500   777799,,00   22..337711   5500   4455,,00   55   33..770000   11..002244   22..667766,,00  
TTOOTTAALL  GGEENNEERRAALL  ((LLEEII))      5511..557722   4466..775511,,11   44..882200,,99   3377..885588   2299..449999,,99   88..335588,,11   99..333344   66..113344,,99   33..119999,,11   9988..776644   8822..338855,,99   1166..337788,,11  
TTOOTTAALL  GGEENNEERRAALL  ((EEUURROO))  
11  EEuurroo  ==44..11881177  LLeeii  CCUURRSS  BBNNRR//11  iiuunniiee  22000099  

   1122..333322,,7788   1111..117799,,9922   11..115522,,8855   99..005533,,2255   77..005544,,5522   11..999988,,7733   22..223322,,1100   11..446677,,0088   776655,,0022   2233..661188,,1144   1199..770011,,55   33..991166,,5544  
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FFOONNDDUURRII  AALLOOCCAATTEE  ‐‐    CCHHEELLTTUUIIEELLII  EEFFEECCTTUUAATTEE  ‐‐    FFOONNDDUURRII  RREESSTTIITTUUIITTEE  
CHELTUIELI  

DE PERSONAL  BUNURI ŞI SERVICII  CU ACTIVE NEFINANCIARE 
TOTAL CHELTUIELI 

 
CRT. 

 
LEI  EURO  LEI  EURO  LEI  EURO  LEI  EURO 

ALOCAT  51.572.000   12.332.780   37.858.000  9.053.250   9.334.000   2.232.100   98.764.000  23.618.140  
UTILIZAT  46.751.100   11.179.920   29.499.900   7.054.520  6.134.900   1.467.080   82.385.900   19.701.530  
RESTITUIT  4.820.900   1.152.850  8.358.100   1.998.730   3.199.100   765.020   16.378.100   3.916.610  

 
 

AALLEEGGEERREEAA  MMEEMMBBRRIILLOORR  DDIINN  RROOMMÂÂNNIIAA  ÎÎNN  PPAARRLLAAMMEENNTTUULL  EEUURROOPPEEAANN  22000099   AALLEEGGĂĂTTOORRII  
ÎÎNNSSCCRRIIŞŞII2200

AALLEEGGĂĂTTOORRII  
PPRREEZZEENNȚȚII  

AALLEEGGĂĂTTOORRII  ÎÎNNSSCCRRIIŞŞII//PPRREEZZEENNȚȚII   1188..119977..331166   55..003355..229999  

PPRREEZZEENNȚȚAA  LLAA  VVOOTT   ‐‐   2277,,6677  %%  

TTOOTTAALL  CCHHEELLTTUUIIEELLII  EEFFEECCTTUUAATTEE  ((LLEEII))   8822..338855..992200  LLEEII  

TTOOTTAALL  CCHHEELLTTUUIIEELLII  EEFFEECCTTUUAATTEE  ((EEUURROO))   1199..770011..553377  EEUURROO  

CCOOSSTT  MMEEDDIIUU  ==  TTOOTTAALL  CCHHEELLTTUUIIEELLII//AALLEEGGĂĂTTOORRII   CCMMAAII2211      CCMMAAPP2222     

CCOOSSTT  MMEEDDIIUU  ==  TTOOTTAALL  CCHHEELLTTUUIIEELLII//AALLEEGGĂĂTTOORRII  ((LLEEII))   44,,5522  LLEEII   1166,,3366  LLEEII  

CCOOSSTT  MMEEDDIIUU  ==  TTOOTTAALL  CCHHEELLTTUUIIEELLII//AALLEEGGĂĂTTOORRII  ((EEUURROO))   11,,0088  EEUURROO   33,,9911  EEUURROO2233
 

NNRR..  SSEECCȚȚIIII  VVOOTTAARREE   1188..331177  

MMEEDDIIEE  AALLEEGGĂĂTTOORRII  IINNSSCCRRIIŞŞII  ÎÎNN  LLIISSTTEE  EELLEECCTTOORRAALLEE//  SSEECCȚȚIIEE  DDEE  VVOOTTAARREE   999933,,4466  

MMEEDDIIEE  AALLEEGGĂĂTTOORRII  PPRREEZZEENNȚȚII  LLAA  VVOOTT//  SSEECCȚȚIIEE  DDEE  VVOOTTAARREE   227744,,8899  

 
  
  

                                                 
20  Nr. alegători înscrişi în liste şi nr. prezenți la vot  sunt preluate din Procesele‐verbale privind centralizarea pe țară a voturilor şi 
constatarea rezultatului 
21 CMAI = Cost mediu/ alegător înscris 
22 CMAP = Cost mediu/ alegător prezent 
23 CURS BNR/1 IUNIE 2009 ‐ 1 EURO =4.1817 LEI 
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Anexa nr. 13 

  
SITUAȚIA FONDURILOR BUGETARE ALOCATE ŞI UTILIZATE DE AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE PENTRU ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA 
ALEGERILOR PREZIDENȚIALE (TUR I – 22 NOIEMBRIE, TUR II ‐ 6 DECEMBRIE 2009) ŞI A REFERENDUMULUI NAȚIONAL DIN 22 NOIEMBRIE 2009                       ‐ Mii lei ‐ 

FFOONNDDUURRII  AALLOOCCAATTEE  CCOONNFF..  HH..GG..  NNRR..  
11..004466      ŞŞII  HH..GG..  NNRR..  11225599//22000099    

CCHHEELLTTUUIIEELLII  UUTTIILLIIZZAATTEE   FFOONNDDUURRII  NNEEUUTTIILLIIZZAATTEE  ŞŞII  
RREESSTTIITTUUIITTEE  

NN
RR .
.      
   CC
RR T
T   

IINNSSTTIITTUUȚȚIIAA   CCAAPP..  

PP E
E RR
SS OO

NN
AA
LL   

BB U
U
NN
UU
RR I
I    ŞŞ
II   

SS EE
RR V
V I
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II II   
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II VV
EE   
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II NN
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E   

TT OO
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FF OO
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I   

AA
LL OO

CC AA
TT EE

  

PP E
E RR
SS OO

NN
AA
LL   

BB U
U
NN
UU
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I    ŞŞ
II   

SS EE
RR V
V I
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II II   

AA
CC TT

II VV
EE   
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II NN
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AA
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E   

TT OO
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FF OO

NN
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TT II
LL II
ZZ AA
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NN
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BB U
U
NN
UU
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I    ŞŞ
II   

SS EE
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FF OO

NN
DD
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NN
EE UU
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RR E
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TT II
TT UU

II TT
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11..  MMIINNIISSTTEERRUULL  AADDMMIINNIISSTTRRAAȚȚIIEEII  ŞŞII  IINNTTEERRNNEELLOORR        9900..443300   4488..114466   770055   113399..228811   8855..449988   4400..115522   770022   112266..335522   44..993322   77..999944   33   1122..992299  

11..  AAPPAARRAATTUULL  PPRROOPPRRIIUU  ŞŞII  IINNSSTTIITTUUȚȚIIIILLEE  PPRREEFFEECCTTUULLUUII  DDIINN  CCAARREE  ::   5511..0011   8899..229977   3344..881188   770055   112244..882200   8844..555522   2277..116666   770022   111122..442200   44..774455   77..665522   33   1122..440000  

IINNSSTTIITTUUȚȚIIIILLEE  PPRREEFFEECCTTUULLUUII   5511..0011   8899..229977   2299..999977   770055   111199..999999   8844..555522   2233..004499   770022   110088..330033   44..774455   66..994488   33   1111..669966  
AAPPAARRAATTUULL  PPRROOPPRRIIUU   5511..0011   00   44..882211   00,,0000   44..882211   00   44..111177   00   44..111177   00   770044   00   770044  

    

22..  BBIIRROOUULL  EELLEECCTTOORRAALL  CCEENNTTRRAALL   5511..0011 660000 660000 00 11..220000 446633   225599 00 772222 113377 334411 00   447788  
TTOOTTAALL  CCAAPP..  5511..0011        8899..889977   3355..441188   770055   112266..002200   8855..001155   2277..442255   770022   111133..114422   44..888822   77..999933   33   1122..887788  

11..  IINNSSPPEECCTTOORRAATTUULL  GGEENNEERRAALL  AALL  PPOOLLIIȚȚIIEEII     6611..0011   336644   44..885500   00   55..221144   331144   44..885500   00   55..116644   5500   00   00   5500  

22..  IINNSSPPEECCTTOORRAATTUULL  GGEENNEERRAALL  AALL  JJAANNDDAARRMMEERRIIEEII     6611..0011   7700   55..664455   00   55..771155   7700   55..664455   00   55..771155   00   00   00   00  

33..  DDIIRREECCȚȚIIAA  PPEENNTTRRUU  EEVVIIDDEENNȚȚAA  PPEERRSSOOAANNEELLOORR  ŞŞII  
AADDMMIINNIISSTTRRAARREEAA  BBAAZZEELLOORR  DDEE  DDAATTEE  

6611..0011   00   1199   00   1199   00   1188   00   1188   00   11   00   11  

44..IINNSSPPEECCTTOORRAATTUULL  GGEENNEERRAALL  AALL  PPOOLLIIȚȚIIEEII  DDEE  FFRROONNTTIIEERRĂĂ   6611..0011   5500   772255   00   777755   5500   772255   00   777755   00   00   00   00  

55..  DDIIRREECCȚȚIIAA  EECCOONNOOMMIICCOO  ‐‐AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVĂĂ   6611..0011   00   336677   00   336677        336677   00   336677   00   00   00   00  

    

66..  IINNSSPPEECCTTOORRAATTUULL  GGEENNEERRAALL  PPEENNTTRRUU  SSIITTUUAAȚȚIIII  DDEE  UURRGGEENNȚȚĂĂ   6611..0011 4499 11..112222 00 11..117711 4499   11..112222 00 11..117711 00 00 00   00  
TTOOTTAALL  CCAAPP..  6611..0011        553333   1122..772288   00   1133..226611   448833   1122..772277   00   1133..221100   5500   11   00   5511  
22..  SSEECCRREETTAARRIIAATTUULL  GGEENNEERRAALL  AALL  GGUUVVEERRNNUULLUUII     5511..0011   1122   44..556688   22..220000   66..778800   99,,2277   33..999933,,4433   22..116622,,8866   66..116655,,5566   22,,7733   557744,,5577   3377,,1144   661144,,4444  

     11..  IINNSSTTIITTUUTTUULL  NNAAȚȚIIOONNAALL  DDEE    SSTTAATTIISSTTIICCĂĂ   5511..0011   1122   44..556688   22..220000   66..778800   99,,2277   33..999933,,4433   22..116622,,8866   66..116655,,5566   22,,7733   557744,,5577   3377,,1144   661144,,4444  
33..  AAUUTTOORRIITTAATTEEAA  EELLEECCTTOORRAALLĂĂ    PPEERRMMAANNAANNEETTĂĂ   5511..0011   88   99..550000   99..882288   88   332200   66..772255   77..005533   00   00   22..777755   22..777755  

44..  SSEERRVVIICCIIUULL  DDEE  TTEELLEECCOOMMUUNNIICCAAȚȚIIII  SSPPEECCIIAALLEE   6611..0011   00   22..002233   442277   22..445500   00   22..002233   442277   22..445500   00   00   00   00  

55..  MMIINNIISSTTEERRUULL  AAFFAACCEERRIILLOORR  EEXXTTEERRNNEE   5511..0011   554400   33..330000   110000   33..994400   552266   11..771177   3300   22..227733   1144   11..558833   7700   11..666677  
TTOOTTAALL  LLEEII  ::        9900..999900   5588..335577   1122..993322   116622..227799   8866..004411,,22   4488..220055,,44   1100..004466,,88   114444..229933,,55   44..994488,,77   1100..115511,,55   22..888855,,11   1177..998855,,44  
TTOOTTAALL  EEUURROO      2211..116600,,44   1133..557711,,33   33..000077,,44   3377..773399,,33   2200..000099,,55   1111..221100,,55   22..333366,,44   3333..555566,,66   11..115500,,88   22..336600,,88   667700,,99   44..118822,,66  

332200  



 

  
FFOONNDDUURRII  AALLOOCCAATTEE  ‐‐    CCHHEELLTTUUIIEELLII  EEFFEECCTTUUAATTEE  ‐‐    FFOONNDDUURRII  RREESSTTIITTUUIITTEE  

CCHHEELLTTUUIIEELLII  
DDEE  PPEERRSSOONNAALL   CCUU  BBUUNNUURRII  ŞŞII  SSEERRVVIICCIIII   CCUU  AACCTTIIVVEE  NNEEFFIINNAANNCCIIAARREE   TTOOTTAALL  CCHHEELLTTUUIIEELLII  

CCRRTT..  
  

LLEEII   EEUURROO   LLEEII   EEUURROO   LLEEII   EEUURROO   LLEEII   EEUURROO  
AALLOOCCAATT   9900..999900..000000     2211..116600..446655   5588..335577..000000   1133..557711..339955   1122..993322..000000   33..000077..444411,,88   116622..227799..000000   3377..773399..330022  
UUTTIILLIIZZAATT   8866..004411..227700   2200..000099..559977   4488..220055..443300   1111..221100..556655   1100..004466..886600   22..333366..447799   114444..229933..556600   3333..555566..664411  
RREESSTTIITTUUIITT   44..994488..773300   11..115500..886677,,44   1100..115511..557700   22..336600..883300,,22   22..888855..114400   667700..996622,,7799,,0044   1177..998855..444400   44..118822..666600,,44  

 

AALLEEGGEERREEAA  PPRREEŞŞEEDDIINNTTEELLUUII  RROOMMÂÂNNIIEEII  22000099  ++  RREEFFEERREENNDDUUMM  NNAAȚȚIIOONNAALL  PPAARRLLAAMMEENNTT  
UUNNIICCAAMMEERRAALL  ŞŞII  RREEDDUUCCEERREE  NNUUMMĂĂRR  PPAARRLLAAMMEENNTTAARRII    

AALLEEGGĂĂTTOORRII  
ÎÎNNSSCCRRIIŞŞII2244  

AALLEEGGĂĂTTOORRII  
PPRREEZZEENNȚȚII  

PPRREEZZEENNȚȚĂĂ  
((%%))  

AALLEEGGEERRII  PPRREEZZIIDDEENNȚȚIIAALLEE    TTUURR  II  ((2222  NNOOIIEEMMBBRRIIEE  22001100))   1188..229933..227777   99..994466..774488     5544,,3377  

AALLEEGGEERRII  PPRREEZZIIDDEENNȚȚIIAALLEE    TTUURR  IIII  ((66  DDEECCEEMMBBRRIIEE  22001100))             1188..330033..222244           1100..662200..111166   5588,,0022  

RREEFFEERREENNDDUUMM  NNAAȚȚIIOONNAALL  ((2222  NNOOIIEEMMBBRRIIEE  22001100))             1188..330033..222244         1100..662200..111166     5500,,9955  

MMEEDDIIEE   1188..229966..559922   99..996622..336688   5544,,4444  

TTOOTTAALL  CCHHEELLTTUUIIEELLII  EEFFEECCTTUUAATTEE  ((LLEEII))   114444..229933..556600  LLEEII  

TTOOTTAALL  CCHHEELLTTUUIIEELLII  EEFFEECCTTUUAATTEE  ((EEUURROO))   3333..555566..664411  EEUURROO  

CCOOSSTT  MMEEDDIIUU  ==  TTOOTTAALL  CCHHEELLTTUUIIEELLII//AALLEEGGĂĂTTOORRII   CCMMAAII2255      CCMMAAPP2266     

CCOOSSTT  MMEEDDIIUU  ==  TTOOTTAALL  CCHHEELLTTUUIIEELLII//AALLEEGGĂĂTTOORRII  ((LLEEII))   77,,8888  LLEEII   1144,,4488  LLEEII  

CCOOSSTT  MMEEDDIIUU  ==  TTOOTTAALL  CCHHEELLTTUUIIEELLII//AALLEEGGĂĂTTOORRII  ((EEUURROO))   11,,8833  EEUURROO   33,,3366  EEUURROO2277
 

2211..770066  ddiinn  ccaarree  

NNOORRMMAALLEE2288 SSPPEECCIIAALLEE  

NNRR..  SSEECCȚȚIIII  VVOOTTAARREE  

2211..441122   33..335599    

MMEEDDIIEE  AALLEEGGĂĂTTOORRII  IINNSSCCRRIIŞŞII  ÎÎNN  LLIISSTTEE  EELLEECCTTOORRAALLEE//  SSEECCȚȚIIEE  DDEE  VVOOTTAARREE   884422,,9922  

MMEEDDIIEE  AALLEEGGĂĂTTOORRII  PPRREEZZEENNȚȚII  LLAA  VVOOTT//  SSEECCȚȚIIEE  DDEE  VVOOTTAARREE   445588,,9966  

  

                                                 
24  Nr. alegători înscrişi în liste şi nr. prezenți la vot  sunt preluate din Procesele‐verbale privind centralizarea pe țară a voturilor şi 
constatarea rezultatului  
25 CMAI = Cost mediu/ alegător înscris 
26 CMAP = Cost mediu/ alegător prezent 
27 CURS BNR/3 NOIEMBRIE 2008 ‐ 1 EURO =3.6844 LEI 
28 Inclusiv 294 în străinătate  
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Anexa nr. 14A 

 
Tabel centralizator privind fonduri alocate, cheltuieli efectuate, respectiv sume restituite cu ocazia pregătirii, organizării şi 

desfăşurării alegerilor în perioada 2007-2009 
 

FFOONNDDUURRII  AALLOOCCAATTEE  ‐‐    CCHHEELLTTUUIIEELLII  EEFFEECCTTUUAATTEE  ‐‐    FFOONNDDUURRII  RREESSTTIITTUUIITTEE  
PPEERRSSOONNAALL   BBUUNNUURRII  ŞŞII  SSEERRVVIICCIIII   AACCTTIIVVEE  NNEEFFIINNAANNCCIIAARREE   TTOOTTAALL  22000077‐‐22000099  

LLEEII   EEUURROO   LLEEII   EEUURROO   LLEEII   EEUURROO   LLEEII   EEUURROO  
ALEGEREA AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE DIN ANUL 2008  
AALLOOCCAATT   44..442299..000000   11..223300..227777,,77   5566..777788..000000   1155..777711..666666   77..332299..000000   22..003355..883333,,33   6688..553366..000000   1199..003377..777777  
UUTTIILLIIZZAATT   44..334400..000000   11..220055..555555,,55   4422..559988..990000   1111..883333..002277,,77   77..007766..550000   11..996655..669944,,44   5544..001155..440000   1155..000044..227777,,66  
RREESSTTIITTUUIITT   8899..000000   2244..772222,,22   1144..117799..110000   33..993388..663388,,88   225522..550000   7700..000000   1144..552200..660000   44..003333..336611  
ALEGEREA CAMEREI DEPUTAȚILOR ŞI A SENATULUI DIN ANUL 2008 
AALLOOCCAATT   84.896.000  23.069.565  67.445.000  18.327.445  11.914.000  3.237.500  164.255.000  44.634.510 
UUTTIILLIIZZAATT   73.381.100  19.940.510  46.155.900  12.542.360  11.468.000  3.116.300  131.005.000  35.599.184 
RREESSTTIITTUUIITT   11.514.900  3.129.048,9  21.289.100  5.785.081,5  446.000  121.195,65  33.250.000  9.035.326 
ALEGEREA MEMBRILOR DIN ROMÂNIA ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN DIN ANUL 2009 
AALLOOCCAATT   51.572.000  12.332.78O  37.858.000  9.053.250  9.334.000   2.232.100  98.764.000  23.618.140 
UUTTIILLIIZZAATT   46.751.100  11.179.920  29.499.900  7.054.520  6.134.900   1.467.080  82.385.900  19.701.530 
RREESSTTIITTUUIITT   4.820.900  1.152.850  8.358.100  1.998.730  3.199.100   765.020  16.378.100  3.916.610 
ALEGEREA PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI DIN ANUL 2009 + REFERENDUM NAȚIONAL PENTRU INTRODUCEREA PARLAMENTULUI 
UNICAMERAL ŞI REDUCEREA LA 300 A NUMĂRULUI DE PARLAMENTARI, DESFĂŞURATE CONCOMITENT  
AALLOOCCAATT   9900..999900..000000     2211..116600..446655   5588..335577..000000   1133..557711..339955   1122..993322..000000   33..000077..444411,,88   116622..227799..000000   3377..773399..330022  
UUTTIILLIIZZAATT   8866..004411..227700   2200..000099..559977   4488..220055..443300   1111..221100..556655   1100..004466..886600   22..333366..447799   114444..229933..556600   3333..555566..664411  
RREESSTTIITTUUIITT   44..994488..773300   11..115500..886677,,44   1100..115511..557700   22..336600..883300,,22   22..888855..114400   667700..996622,,7799,,0044   1177..998855..444400   44..118822..666600,,44  

 
 

 
 
 
 



 

Anexa nr. 14 B 
 

Situaţia fondurilor alocate, a cheltuielilor efectuate, respectiv a sumelor restituite la alegerile generale  
desfăşurate în perioada 2007-2009 
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Anexa nr. 15A 
 

Costurile medii pe alegător înscris în liste electorale, respectiv pe alegător prezent la vot la  
alegerile desfăşurate în perioada 2007-2009 

 
AALLEEGGEERREEAA  AAUUTTOORRIITTĂĂȚȚIILLOORR  AADDMMIINNIISSTTRRAAȚȚIIEEII  PPUUBBLLIICCEE  LLOOCCAALLEE  22000088  

CCOOSSTT  MMEEDDIIUU//  AALLEEGGĂĂTTOORR  
ÎÎNNSSCCRRIISS  

CCOOSSTT  MMEEDDIIUU//  AALLEEGGĂĂTTOORR  PPRREEZZEENNTT 

22,,9911  LLEEII   55,,9966  LLEEII  

00,,8800  EEUURROO   11,,  6655  EEUURROO  

AALLEEGGEERREEAA  CCAAMMEERREEII  DDEEPPUUTTAAȚȚIILLOORR  ŞŞII  AA  SSEENNAATTUULLUUII  22000088  

CCOOSSTT  MMEEDDIIUU//  AALLEEGGĂĂTTOORR  
ÎÎNNSSCCRRIISS  

CCOOSSTT  MMEEDDIIUU//  AALLEEGGĂĂTTOORR  PPRREEZZEENNTT 

77,,0099  LLEEII   1188,,0099  LLEEII  

11,,9922  EEUURROO   44,,9911  EEUURROO  

AALLEEGGEERREEAA  MMEEMMBBRRIILLOORR  DDIINN  RROOMMÂÂNNIIAA  ÎÎNN  PPAARRLLAAMMEENNTTUULL  EEUURROOPPEEAANN  22000099  

CCOOSSTT  MMEEDDIIUU//  AALLEEGGĂĂTTOORR  
ÎÎNNSSCCRRIISS  

CCOOSSTT  MMEEDDIIUU//  AALLEEGGĂĂTTOORR  PPRREEZZEENNTT 

44,,5522  LLEEII   1166,,3366  LLEEII  

11,,0088  EEUURROO   33,,9911  EEUURROO  

AALLEEGGEERREEAA  PPRREEŞŞEEDDIINNTTEELLUUII  RROOMMÂÂNNIIEEII  22000099  ++  RREEFFEERREENNDDUUMM  NNAAȚȚIIOONNAALL  PPEENNTTRRUU  
PPAARRLLAAMMEENNTT  UUNNIICCAAMMEERRAALL  ŞŞII  RREEDDUUCCEERREEAA  NNUUMMĂĂRRUULLUUII  DDEE  PPAARRLLAAMMEENNTTAARRII  

CCOOSSTT  MMEEDDIIUU//  AALLEEGGĂĂTTOORR  
ÎÎNNSSCCRRIISS  

CCOOSSTT  MMEEDDIIUU//  AALLEEGGĂĂTTOORR  PPRREEZZEENNTT 

77,,8888  LLEEII   1144,,4488  LLEEII  

11,,8833  EEUURROO   33,,3366  EEUURROO  

 

36 
 



Anexa nr. 15B 

 

37 
 

Costurile medii pe alegător înscris în liste electorale, respectiv pe alegător prezent la vot la  
alegerile desfăşurate în perioada 2007-2009 



 

   Anexa nr. 16  

 
  Activităţi desfăşurate de Direcţia îndrumare, control şi coordonare filiale şi  filialele Autorităţii Electorale Permanente 

 
 

Nr. Crt. Categorii 
activităţi Activităţi 

Activităţi detaliate Total 

  Total deplasări pe filiala 868 

  Număr salariaţi cu atribuţii de îndrumare electorală şi control 34 

  Deplasări pe angajat  cu atribuţii de îndrumare electorală şi control (media) 25.52 

  Total zile de delegare 1920 

 

1 Deplasări  Deplasări in teritoriu 

Total zile delegare pe salariat  cu atribuţii de îndrumare electorală şi control (media) 56.47 

  Municipii 157 

  Oraşe 155 

  Comune 1272 

 

Controale efectuate 

Total 1584 

  Primării de municipiu 35 

  Primării de oraşe 76 

  Primării de comune 1212 

 

Primării controlate 

Total primării 1323 

  Servicii publice comunitare judeţene  25 

  Servicii publice comunitare locale 131 

 

Servicii publice de evidenţa 
persoanelor 

Total controale servicii publice de evidenţa persoanelor 156 

  Judecătorii 69 

  Instituţia Prefectului 36 

 

Alte instituţii 

Total  261 

  La întocmirea listelor electorale permanente şi a copiilor listelor electorale 239 

  În stabilirea şi delimitarea secţiilor  de votare 7 

  În recrutarea persoanelor pentru funcţiile de preşedinte şi locţiitor al secţiei de votare 0 

  În desfăşurarea procesului de pregătire a alegerilor 0 

  În desfăşurarea procesului de votare 0 

  În amplasarea şi dotarea secţiilor de votare 5 

  În păstrarea şi depozitarea materialelor de logistică electorală 20 

 
În cooperarea între instituţii cu atribuţii în domeniul  electoral (primării, servicii publice 
de evidenţă a persoanelor, birourile judeţene de administrare a bazelor de date pentru 
evidenţa persoanelor  etc) 92 

  Alte deficienţe constatate ce impietează asupra desfăşurării procesului electoral  78 

 

Deficienţe constatate 

Total deficienţe 441 

 

2 Activitatea de 
control 

Control Total  zile pentru control 829 
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  Primar 160 

  Secretar 182 

 
Reprezentant al primăriei (oricare altă persoana in afara de primar si 
secretar) 32 

 

Persoana sancţionată 

Total  
374 

  Desfăşurate pe articole din legislaţie: 0 

  Art. 26^1 lit.b) din Legea nr. 370/2004 51 

  Art. 26^1 lit.c) din Legea nr. 370/2004 46 

  Art. 26^1 lit.d) din Legea nr. 370/2004 20 

  Art. 26^1 lit.e) din Legea nr. 370/2004 184 

  Art. 26^1 lit. a) și c) din Legea nr. 370/2004 6 

  Art. 26^1 lit. b) și c) din Legea nr. 370/2004 3 

  Art. 26^1 lit.b), c) și e) din Legea nr. 370/2004 20 

  Art. 103 lit e 1 

  Art. 50 alin. 1 lit. a1 din Legea nr.35/2008 1 

  Art. 50 a ind 1 din Legea nr. 35/2008 1 

  Art. 50 a ind 2 din Legea nr. 35/2008 15 

  Art. 50 a ind 4 din Legea nr. 35/2008 32 

  L 67/2004, art. 103, lit c 1 

  Total contravenţii constatate: 374 

      

      

 

Contravenţii constatate 

    

  Cu amendă 77 

  Cu avertisment pe proces verbal 297 

  Total sancţiuni 374 

  Amenzi achitate  47 

  Neachitate 17 

  Contestate 22 

  Înaintat executare 9 

 

Sancţiuni aplicate  

Total  95 

  Municipii 2 

  Oraşe: 1 

  Comune: 23 

 

2 Activitatea de 
control 

Activităţi de recontrol desfăşurate în 
urma deficienţelor constatate 

Total recontroale  26 

  Activităţi in municipii 180 

  Activităţi în oraşe 303 

  Activităţi în comune 1512 

 

3 Activităţi de 
îndrumare 

Tipul de localitate în care s-au 
desfăşurat activităţile de îndrumare 

Total activităţi 1995 
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  Alegeri parlamentare parţiale 8 

  Alegeri parţiale locale 26 

 

Activităţi de 
îndrumare 

Activităţi de pregătire a secretarilor 
localităţilor, a preşedinţilor şi 
locţiitorilor secţiilor de votare, 
desfăşurate cu ocazia alegerilor Total activităţi 34 

    Articole în presa scrisă 66 

    Emisiuni Tv 6 

    Emisiuni radio 8 

    

Activităţi desfăşurate cu mass-media 

Total activităţi 80 

    Activităti desfăşurate la nivelul prefecturilor 85 

    Activităti desfăşurate cu primarii 1359 

    Activităti desfăşurate cu secretarii localităţilor 288 

    
Activităţi desfăşurate cu serviciile publice comunitare de evidenţa persoanelor 131 

    
Activităţi desfăşurate cu structurile judeţene de administrare a bazelor de date 25 

    
Acţiuni desfăşurate cu reprezentanţii judecătoriilor 73 

 

3 

  

Activităţi desfăşurate în domeniul 
electoral cu factorii implicaţi în 
organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor  

Total activităţi 1961 

  Municipii 1 

  Oraşe 1 

  Comune 25 

 

Tipul de localitate în care s-au 
desfăşurat alegerile 

Total  27 

  Primar 20 

  Consiliu local 7 

 

4 Alegeri locale 
parţiale 

Tipul de alegeri  

Total  27 

  Referendumuri pentru probleme de interes local (obiect) 2 

  Referendumuri pentru reorganizare administrativ teritorială 5 

 

5 Referendumuri 
locale  Tip referendum 

Total referendumuri 7 

  Formulate de instituţii de stat 36 

  Formulate de O.N.G. – uri, persoane fizice etc.   3 

 

6 
Cereri, 

memorii şi 
petiţii 

soluţionate 

Persoana / instituţia care a formulat 
cererile, memoriile şi petiţiile  

Total 39 

 

 



 

 

             
Anexa 
nr.17 

              
Liste electorale permanente păstrate necorespunzător Liste electorale permanente neactualizate  Actualizarea listelor electorale permanente necomunicate 

către judecătorii Filiala  Judeţ 
Municipiu Oraş Comună Total Municipiu Oraş Comună Total Municipiu Oraş Comună Total 

Bacău 0 0 2 2 0 0 9 9 0 0 13 13 

Botoşani 0 1 0 1 0 2 1 3 0 2 5 7 

Iaşi 0 0 4 4 0 0 8 8 0 0 28 28 

Neamţ 0 1 2 3 0 1 1 2 0 1 16 17 

Suceava 0 0 3 3 0 1 9 10 1 2 13 16 

Nord-Est  Bacau 

Vaslui 1 0 3 4 2 0 7 9 2 0 9 11 

Brăila 0 0 1 1 0 0 6 6 0 0 8 8 

Buzău 0 0 3 3 0 0 9 9 1 0 16 17 

Constanţa 0 0 2 2 0 0 9 9 0 0 0 0 

Galaţi 0 0 2 2 0 0 6 6 0 0 3 3 

Tulcea 0 0 3 3 0 0 11 11 0 0 3 3 

Sud-Est Galaţi 

Vrancea 0 0 4 4 0 1 4 5 0 0 3 3 

Argeş 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 13 13 

Dâmboviţa 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 20 21 

Prahova 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 
Sud-Muntenia Târgovişte 

Teleorman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

Dolj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 

Gorj 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 

Olt 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 11 11 

Mehedinţi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

Sud-Vest Oltenia Vâlcea 

Vâlcea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Arad 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 3 

Caraş-Severin 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 

Hunedoarea 0 0 0 0 0   3 3 0 0 7 7 
Vest Reşiţa 

Timiş 0 0 0 0 1 1 13 15 1 2 30 33 

Bihor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28 

Bistriţa Năsăud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 

Cluj 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 17 17 

Maramureş 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 20 20 

Nord-Vest Cluj 

Satu Mare 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15 16 
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Sălaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 

Alba 0 0 3 3 0 0 26 26 0 1 28 29 

Braşov 0 0 3 3 0 1 22 23 0 2 38 40 

Covasna 0 0 5 5 0 1 14 15 0 2 32 34 

Harghita 0 0 1 1 0 2 20 22 0 2 25 27 

Mureş 0 0 0 0 0 0 11 11 0 2 43 45 

Centru Braşov 

Sibiu 0 0 7 7 0 2 20 22 0 3 28 31 

mun. Bucureşti 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ilfov 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Giurgiu 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Călăraşi 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Bucureşti-Ilfov Bucureşti 

Ialomiţa 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL  1 2 63 66 3 12 215 228 7 21 523 551 

              

              

              
Persoane decedate neradiate din listele electorale 

permanente în termenul prevăzut de lege 
Persoane care şi-au pierdut cetăţenia română 

necomunicate de Ministerul Justiţiei, pentru a fi 
radiate din listele electorale permanente 

Persoane care şi-au pierdut drepturile electorale prin hotărâri 
judecătoreşti rămase definitive,neradiate din listele electorale 

permanente 

Filiala  Judeţ 

Municipiu Oraş Comună Total Municipiu Oraş Comună Total Municipiu Oraş Comună Total 

Bacău 0 0 279 279 0 0 0 0 0 0 0 0 

Botoşani 0 52 49 101 0 0 0 0 0 0 0 0 

Iaşi 0 0 209 209 0 0 0 0 0 0 4 4 

Neamţ 0 43 12 55 0 0 0 0 0 0 3 3 

Suceava 0 19 198 217 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nord-Est  Bacau 

Vaslui 372 0 187 559 0 0 0 0 0 0 0 0 

Brăila 0 0 192 192 0 0 0 0 0 0 0 0 

Buzău 0 0 360 360 0 0 0 0 0 0 0 0 

Constanţa 0 0 115 115 0 0 0 0 0 0 0 0 

Galaţi 0 0 234 234 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tulcea 0 0 316 316 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sud-Est Galaţi 

Vrancea 0 0 165 165 0 0 0 0 0 0 0 0 

Argeş 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dâmboviţa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sud-Muntenia Târgovişte 

Prahova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Teleorman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dolj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gorj 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Olt 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mehedinţi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sud-Vest Oltenia Vâlcea 

Vâlcea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Arad 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Caraş-Severin 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hunedoarea 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vest Reşiţa 

Timiş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bihor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bistriţa Năsăud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Maramureş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Satu Mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nord-Vest Cluj 

Sălaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alba 0 0 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 

Braşov 0 1 21 22 0 0 0 0 0 0 1 1 

Covasna 0 1 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 

Harghita 0 2 20 22 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mureş 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 

Centru Braşov 

Sibiu 0 2 20 22 0 0 0 0 0 0 0 0 

mun. Bucureşti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ilfov 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Giurgiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Călăraşi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Bucureşti-Ilfov Bucureşti 

Ialomiţa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 372 120 2451 2928         0 0 8 8 
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Persoane care au împlinit 18 ani şi nu au fost  
adăugate în listele electorale permanente 

 
 

Persoane care şi-au schimbat domiciliul şi nu au fost 
radiate sau adăugate în listele electorale permanente 

de la fostul şi actualul domiciliu 

Actualizările listelor electorale permanente numai pe suport 
magnetic 

Filiala  Judeţ 

Municipiu Oraş Comună Total Municipiu Oraş Comună Total Municipiu Oraş Comună Total 

Bacău 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Botoşani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Iaşi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Neamţ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suceava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nord-Est  Bacau 

Vaslui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Brăila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Buzău 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Constanţa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Galaţi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tulcea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sud-Est Galaţi 

Vrancea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Argeş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dâmboviţa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prahova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sud-Muntenia Târgovişte 

Teleorman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dolj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gorj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Olt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mehedinţi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sud-Vest Oltenia Vâlcea 

Vâlcea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Arad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Caraş-Severin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hunedoarea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vest Reşiţa 

Timiş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bihor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bistriţa Năsăud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Maramureş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Satu Mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nord-Vest Cluj 

Sălaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alba 0 0 26 26 0 0 26 26 0 0 0 0 

Braşov 0 1 21 22 0 1 21 22 0 0 0 0 

Centru Braşov 

Covasna 0 1 14 15 0 1 14 15 0 0 0 0 
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Harghita 0 2 21 23 0 2 20 22 0 0 0 0 

Mureş 0 0 11 11 0 0 11 11 0 0 0 0 

Sibiu 0 2 20 22 0 2 20 22 0 0 0 0 

mun. Bucureşti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ilfov 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Giurgiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Călăraşi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Bucureşti-Ilfov Bucureşti 

Ialomiţa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 6 113 119 0 6 112 118         

              
              
              

Biroul judeţean de administrare a bazelor de 
date pentru evidenţa persoanelor nu a editat pe  
suport de hârtie listele electorale permanente 

Serviciul public comunitar judeţean nu a 
transmis la primării tabelele cu actualizări 

editate de biroul judeţean de administrare a 
bazelor de date 

Materiale de logistică electorală păstrate în condiţii 
necorespunzătoare 

Filiala  Judeţ 

Municipiu Oraş Comună Total Municipiu Oraş Comună Total Municipiu Oraş Comună Total 
Bacău 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Botoşani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Iaşi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Neamţ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Suceava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nord-Est  Bacau 

Vaslui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brăila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Buzău 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Constanţa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Galaţi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tulcea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sud-Est Galaţi 

Vrancea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Argeş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dâmboviţa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prahova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sud-Muntenia 
Târgovişte 

Teleorman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dolj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gorj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sud-Vest Oltenia 
Vâlcea 

Olt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Mehedinţi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vâlcea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Arad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Caraş-Severin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hunedoarea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vest Reşiţa 

Timiş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bihor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bistriţa Năsăud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Maramureş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Satu Mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nord-Vest Cluj 

Sălaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Braşov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Covasna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Harghita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mureş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Centru Braşov 

Sibiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
mun. Bucureşti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ilfov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Giurgiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Călăraşi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Bucureşti-Ilfov 
Bucureşti 

Ialomiţa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
              
              
              

Materialele de logistică electorală în stare 
avansată de degradare 

Nerespectarea prevederilor legale privind 
delimitarea secţiilor de votare 

Cărţi de alegător rămase nedistribuite 

Filiala  Judeţ 

Municipiu Oraş Comună Total Municipiu Oraş Comună Total Municipiu Oraş Comună Total 
Bacău 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 140 140 
Botoşani 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Iaşi 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Neamţ 0 0 0 0 0 0 0 0 280 0 0 280 
Suceava 0 3 0 3 1 0 0 1 462 0 0 462 

Nord-Est  Bacau 

Vaslui 1 0 0 1 0 0 0 0 667 0 0 667 

Sud-Est Galaţi Brăila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 104 
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Buzău 0 0 1 1 1 0 1 2 1 0 76 77 
Constanţa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1882 1883 
Galaţi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 129 
Tulcea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 58 
Vrancea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2340 2341 
Argeş 0 0 0 0 2 1 1 4 4062 208 0 4270 
Dâmboviţa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 15 
Prahova 0 0 0 0 0 0 0 0 459 543 29 1031 

Sud-Muntenia 
Târgovişte 

Teleorman 0 0 0 0 0 0 0 0 1386 1386 0 2772 
Dolj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Gorj 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Olt 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 14 16 
Mehedinţi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sud-Vest Oltenia 
Vâlcea 

Vâlcea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 13 
Arad 0 0 0 0 0 0 0 0   6 4 10 
Caraş-Severin 0 0 3 3 0 0 0 0 2 1 5 8 
Hunedoarea 0 0 5 5 0 0 0 0 2 2 3 7 Vest Reşiţa 

Timiş 0 0 3 3 0 0 0 0 1 2 9 12 
Bihor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bistriţa Năsăud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Maramureş 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
Satu Mare 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Nord-Vest Cluj 

Sălaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Alba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Braşov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Covasna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Harghita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mureş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Centru Braşov 

Sibiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
mun. Bucureşti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ilfov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Giurgiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Călăraşi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Bucureşti-Ilfov 
Bucureşti 

Ialomiţa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL   1 3 16 20 4 1 3 8 7324 2163 4810 14297 
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Cazuri în care operarea în liste se face de 
persoane neautorizate 

Cazuri în care nu există persoane desemnate să 
opereze în listele electorale permanente 

Observaţii 

Filiala  Judeţ 

Municipiu Oraş Comună Total Municipiu Oraş Comună Total Municipiu Oraş Comună Total 
Bacău 0 0 13 13 0 0 0 0         
Botoşani 0 1 1 2 0 0 0 0         
Iaşi 0 0 8 8 0 0 0 0         
Neamţ 0 1 12 13 0 0 0 0         
Suceava 0 2 12 14 0 0 0 0         

Nord-Est  Bacau 

Vaslui 1 0 5 6 0 0 0 0         
Brăila 0 0 4 4 0 0 0 0         
Buzău 0 0 0 0 0 0 2 2         
Constanţa 0 0 1 1 0 0 6 6         
Galaţi 0 0 1 1 0 0 2 2         
Tulcea 0 0 0 0 0 0 3 3         

Sud-Est Galaţi 

Vrancea 0 0 0 0 0 0 2 2         
Argeş 0 0 3 3 0 0 0 0         
Dâmboviţa 0 0 1 1 0 0 0 0         
Prahova 0 0 6 6 0 0 0 0         

Sud-Muntenia 
Târgovişte 

Teleorman 0 0 6 6 0 0 0 0         
Dolj 0 0 0 0 0 0 0 0         
Gorj 0 0 0 0 0 0 0 0         
Olt 0 0 1 1 0 0 1 1         
Mehedinţi 0 0 0 0 0 0 0 0         

Sud-Vest Oltenia 
Vâlcea 

Vâlcea 0 0 0 0 0 0 0 0         
Arad 0 0 0 0 0 0 0 0         
Caraş-Severin 0 0 0 0 0 0 2 2         
Hunedoarea 0 0 0 0 0 0 1 1         Vest Reşiţa 

Timiş 0 0 0 0 0 0 4 4         
Bihor 0 0 0 0 0 0 10 10         
Bistriţa Năsăud 0 0 0 0 0 0 3 3         
Cluj 0 0 0 0 0 0 13 13         

Nord-Vest Cluj 

Maramureş 0 0 0 0 0 0 23 23         
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Satu Mare 1 0 0 0 1 0 7 8         
Sălaj 1 0 0 0 0 0 9 9         
Alba 0 0 0 0 0 0 27 27         
Braşov 0 0 0 0 0 0 24 24         
Covasna 0 0 0 0 0 0 15 15         
Harghita 0 0 0 0 0 2 21 23         
Mureş 0 0 0 0 0 0 16 16         

Centru Braşov 

Sibiu 0 0 0 0 0 2 17 19         
mun. Bucureşti 0 0 0 0 0 0 3 3         

Ilfov 0 0 0 0 0 0 10 10         
Giurgiu 0 0 0 0 0 0 2 2         
Călăraşi 0 0 0 0 0 0 0 0         

 Bucureşti-Ilfov 
Bucureşti 

Ialomiţa 0 0 0 0 0 0 0 0         

TOTAL 3 4 74 79 1 4 223 228         



 

Anexa nr. 18  

 Adrese, memorii, petiţii şi audienţe  

   

Nr. crt Probleme care au făcut obiectul cererii cetăţenilor Total 

1 Aplicarea Legii 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. Cu 
modificările şi completările ulterioare 36 

  Aplicarea Legii 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul 
European  0 

2 Aplicarea Legii 370/2004 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele 
României  8 

3 Aplicarea Legii nr. 334/2006 privind controlul finanţării partidelor politice şi a campaniilor 
electorale  191 

4 Aplicare Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale  87 

5 Informaţii cu privire la Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului, actualizată  17 

6 Activitatea AEP privind verificarea votului multiplu la alegerile pentru Parlamentul 
European şi alegerile pentru Preşedintele României  4 

7 Delimitarea secţiilor de votare şi arondarea cetăţenilor  13 

8 Actualizarea/păstrarea listelor electorale permanente  34 

7 Nereguli în organizarea şi desfăşurarea alegerilor  0 

  Avizul AEP pentru funcţia de preşedinte/locţiitor al secţiilor de votare  0 

9 Constituirea birourilor electorale şi retribuirea membrilor  17 

10 Modul de acreditare a reprezentanţilor mass-media şi ONG  2 

11 Condiţiile de exercitare a dreptului de a fi ales/de a vota  5 

10 Valoarea garanţiei ce trebuie depusa de candidaţi şi modul de restituire a acesteia 0 

11 Propunere de lege ferenda  0 

12 Diverse  6 

  Total 420 

   

   

  
Nr. crt. Secţiunea din Autoritate căreia i-a fost adresată (rezolvată) petiţia  

Total 

1 
Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale    

2 
Direcţia logistică electorală    

3 
Direcţia legislaţie şi legătura cu Parlamentul    

4 
Direcţia îndrumare, control şi coordonarea filialelor 39 

5 
Filiale  381 

6 
Total petiţii 420 
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 Anexa nr. 19  

   

   

   

Adrese, memorii, petiţii şi audienţe 

      

  Total 
Număr de solicitări, din care: 

420 
Număr total de solicitări scrise 

39 
Număr total de solicitări scrise pe  domenii 
de activitate:                

1.aplicarea legislaţiei electorale 
37 

                                                                  2. finanţarea partidelor politice 
0 

                                                                  3. verificarea votului multiplu 
2 

                                                                 4.depunerea şi restituirea garanţiilor 
0 

Număr de solicitări scrise rezolvate favorabil 
35 

1. parţial 
0 

2.direcţionate către alte instituţii 
6 Număr de solicitări scrise        Respinse:      

3. informaţii inexistente 
0 

Număr de solicitări scrise  în curs de solicitare 
1 

1. pe suport de hârtie 
31 Număr de solicitări adresate în scris:         

2. pe suport electronic 
8 

1. persoane fizice 
3 Număr de solicitări adresate de: 

2.persoane juridice 
36 

Număr total de solicitări verbale 
381 

1. aplicarea legislaţiei electorale 
197 

2. finanţarea campaniei electorale 
146 

3. verificarea votului multiplu 
2 

4. acreditarea observatorilor 
2 

5. delimitarea secţiilor de votare 
7 

6. subvenţii 
0 

7. constituirea birourilor electorale 
15 

Număr total de solicitări verbale pe domenii 
de activitate: 

8. diverse 
12 

1. rezolvate favorabil 
0 

Număr de reclamaţii administrative: 

2. respinse 
0 

1. rezolvate favorabil 
0 

2. respinse 
0 Număr de plângeri  în instanţă: 

3. în curs de soluţionare 
0 
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Anexa nr. 20 
Activităţi de control pentru verificarea modului de finanţare a formaţiunilor politice în 

anul financiar 2009 
 

Nr. 

crt. 

Partidul politic Organizaţia Durata controlului Observaţii 

1. Partidul Social Democrat Sector 1 02-19.03.2010  

2.  Sector 4 10-21.05.2010  

3.  Sediul central 06-24.09.2010  

4. Partidul Naţional Liberal Sector 1 12-30.04.2010  

5.  Sediul central 06-24.09.2010  

6.  Sector 2 06-19.10.2010  

7  Sector 6 13-26.10.2010  

8.  Sector 5 06-15.12.2010  

9. Partidul Democrat Liberal Sector 5 02-19.03.2010  

10.  Sector 2 12-27.04.2010  

11.  Sediul central 06-24.09.2010  

12.  Sector 6 19.10-05.11.2010  

13.  Sector 3 06-21.12.2010  

14. Uniunea Democrată 

Maghiară din România 

Mun. Bucureşti 02-19.03.2010  

15.  Sediul central 19-29.10.2010  

16. Partidul Conservator Sector 6 02-13.03.2010  

17.  Sector 1 12-16.04.2010  

18.  Sector 3 07-11.06.2010  

19.  Sector 2 23-30.06.2010  

20.  Sediul central 20.09-05.10.2010  

21. Partidul România Mare Sector 5 02-17.03.2010  

22.  Sector 4 12-19.04.2010  

23.  Sector 3 17-21.05.2010  

24.  Sector 2 07-14.07.2010  

25. Partidul Alianţa Socialistă Sediul central 16-24.06.2010  

26. Partidul Noua Generaţie – 

Creştin Democrat 

 

Sediul central 

 

02-19.03.2010 

 

27. Partidul Iniţiativa Naţională Sediul central 02-12.03.2010  
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28. Partidul Naţional Ţărănesc  

Creştin Democrat 

 

Sector 3 

 

12-24.03.2010 

 

29.  Sector 2 10-14.05.2010  

30.  Sector 6 14-18.06.2010  

31.  Sector 5 07-14.07.2010  

32.  Sediul central 04-15.10.2010  

33. Partidul Naţional Democrat 

Creştin 

 

Sediul central 

 

19-31.05.2010 

 

34. Asociaţia Partida Romilor 

„Pro Europa” 

 

Sediul central 

 

11-14.05.2010 

 

35. Partidul Ecologist Român Sediul central 26-30.07.2010  

36. Forţa Civică Sediul central 29.07-06.08.2010  

 

FILIALA BUCUREŞTI-ILFOV 

 

37. Partidul Social Democrat Ilfov 02-19.03.2010  

38.  Giurgiu 12-24.04.2010  

39.  Sector 5 04-15.10.2010  

40. Partidul Naţional Liberal Ilfov 10-21.05.2010  

41.  Ialomiţa 98-17.11.2010  

42. Partidul Democrat Liberal Ilfov 07-18.06.2010  

43. Partidul Naţional Ţărănesc  

Creştin Democrat 

 

Ilfov 

 

07-15.06.2010 

 

 

FILIALA VEST 

 

44. Partidul Social Democrat Timiş 12-27.04.2010  

45.  Caraş-Severin 13-24.09.2010  

46. Partidul Naţional Liberal Caraş-Severin 10-21.05.2010  

47. Partidul Democrat Liberal Caraş-Severin 02-19.03.2010  

48. Partidul Alianţa Socialistă Caraş-Severin 08-19.11.2010  

49. Partidul România Mare Caraş-Severin 07-18.06.2010  

50. Partidul Noua Generaţie – 

Creştin Democrat 

 

Caraş-Severin 

 

18-29.10.2010 

 

51. Partidul Naţional Ţărănesc     
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Creştin Democrat Caraş-Severin 07-18.06.2010 

52. Uniunea Croaţilor din 

România 

Caraş-Severin 04-15.10.2010  

 

FILIALA SUD-VEST OLTENIA 

 

53. Partidul Social Democrat Vâlcea 11-22.10.2010  

54. Partidul Naţional Liberal Vâlcea 02-19.03.2010  

55. Partidul Conservator Vâlcea 08-17.09.2010  

56.  Dolj 08-12.11.2010  

57. Partidul Democrat Liberal Vâlcea 10-21.05.2010  

58. Partidul Naţional Ţărănesc  

Creştin Democrat 

 

Vâlcea 

 

01-04.06.2010 

 

59. Uniunea Democrată 

Maghiară din România 

 

Vâlcea 

 

08-14.06.2010 

 

 

FILIALA SUD-EST   

 

60. Partidul Social Democrat Galaţi 10-21.05.2010  

61. Partidul Naţional Liberal Galaţi 15-31.03.2010  

62. Partidul Democrat Liberal Brăila 12-27.04.2010  

63..  Galaţi 21.06-07.07.2010  

 

FILIALA  NORD–EST 

 

64. Partidul Social Democrat Bacău 07-18.06.2010  

65. Partidul Democrat Liberal Bacău 02-19.03.2010  

66. Uniunea Democrată  

Maghiară din România 

 

Bacău 

 

04-15.10.2010 

 

67. Partidul Naţional Liberal Neamţ 10-30.04.2010  

68.  Bacău 20-31.05.2010  

69. Partidul Alianţa Socialistă Bacău 18-29.10.2010  

70. Partidul Conservator Bacău 06-15.09.2010  

71. Partidul Naţional Ţărănesc  

Creştin Democrat 

 

Bacău 

 

01-05.11.2010 
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72. Partidul Ecologist Român Bacău 15-19.11.2010  

 

FILIALA CENTRU 

 

73. Partidul Social Democrat Braşov 10-21.05.2010  

74. Uniunea Democrată  

Maghiară din România 

 

Tg. Secuiesc 

 

12-24.04.2010 

 

75.  Trei Scaune 12-24.04.2010  

76. Partidul Naţional Liberal Braşov 07-18.06.2010  

77.  Covasna 04-15.10.2010  

78. Partidul Conservator Braşov 20-29.09.2010  

79. Partidul Democrat Liberal Braşov 25.10-12.11.2010  

80. Partidul Naţional Ţărănesc  

Creştin Democrat 

 

Braşov 

 

02-17.03.2010 

 

81. Forumul Democrat al 

Germanilor din România 

Braşov 06-08.12.2010  

 

FILIALA SUD MUNTENIA 

 

82. Partidul Social Democrat Prahova  08-19.11.2010  

83.  Argeş 02-15.12.2010  

84.  Dâmboviţa 06-17.09.2010  

85. Partidul Naţional Liberal Dâmboviţa 02-19.03.2010  

86.  Prahova 12-24.04.2010  

87. Partidul Democrat Liberal Dâmboviţa 07-18.06.2010  

88.  Prahova 04-15.10.2010  

89. Partidul Conservator Dâmboviţa 10-14.05.2010  

90.  Prahova 18-29.10.2010  

91. Partidul România Mare Dâmboviţa 17-21.05.2010  

98.  Prahova 22-26.11.2010  

 

FILIALA NORD–VEST 

 

 

93. Partidul Social Democrat Cluj 11.10-03.11.2010  
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94. Uniunea Democrată  

Maghiară din România 

 

Cluj 

 

10-20.05.2010 

 

95. Partidul Naţional Liberal Cluj 07-18.06.2010  

96. Partidul Alianţa Socialistă Cluj 02-19.03.2010  

97. Partidul România Mare Cluj 12-21.04.2010  

98. Partidul Democrat Liberal Cluj 08-21.09.2010  

99. Partidul Naţional Ţărănesc  

Creştin Democrat 

 

Cluj 

 

15-23.11.2010 

 

 

100. Partidul Conservator Cluj 02-10.12.2010  
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Anexa nr. 21 

 

Reprezentarea grafică a structurii veniturilor realizate în anul 2009 de către partidele 
parlamentare 
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Anexa nr. 22 
 
Hotarâri de Guvern privind alegerile locale parţiale desfăşurate în anul 2010 

 
• HG nr.39/15.01.2010, alegeri locale parţiale - 21 februarie 2010 - pentru alegerea 

primarului în comuna Sohodol, judeţul Alba,comuna Bonţida, judeţul Cluj, comuna 
Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ, şi pentru alegerea consilierilor locali al comunei 
Deveselu, judeţul Olt. 

• HG nr.92/10.02.2010, alegeri locale parţiale - 21 martie 2010 - pentru alegerea primarului 
în comuna Floreşti-Stoeneşti, judeţul Giurgiu, comuna Criciova, judeţul Timiş şi pentru 
alegerea consilierilor locali ai comunei Cornăţelu, judeţul Dâmboviţa, comuna Traian, 
judeţul Ialomiţa. 

• HG nr.164/03.03.2010, alegeri locale parţiale -18 aprilie 2010 - pentru alegerea 
primarului în Municipiul Râmnicu Vâlcea. 

• HG nr.382/21.04.2010, alegeri locale parţiale - 30 mai 2010 - pentru alegerea primarului 
în comuna Răchiţi, judeţul Botoşani, şi în comuna Adamclisi, judeţul Constanţa. 

• HG nr.538/11.06.2010, alegeri locale parţiale -18.07.2010 - pentru alegerea primarului în 
comuna Vultureşti, judeţul Argeş, şi pentru alegerea consilierilor locali ai comunei Agriş, 
judeţul Satu Mare. 

• HG nr.705/14.07.2010, alegeri locale parţiale - 22.08.2010 -  pentru alegerea primarului 
în comuna Roşia De Secaş, judeţul Alba, comuna Secaş, judeţul Timiş, şi pentru alegerea 
consilierilor locali ai comunei Sanislău, judeţul Satu Mare. 

• HG nr.792/04.08.2010, alegeri locale parţiale - 12.09.2010 - pentru alegerea primarului şi 
a consilierilor locali în comuna Racşa, judeţul Satu Mare. 

• HG nr.860/18.08.2010, alegeri locale parţiale - 26.09.2010 - pentru alegerea primarului în 
oraşul Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi, comuna Râmnicelu, judeţul Buzău, comuna 
Gălbinaşi, judeţul Călăraşi, comuna Schela, judeţul Galaţi, comuna Sârbeni, judeţul 
Teleorman. 

• HG nr.1011/06.10.2010, alegeri locale parţiale - 14.11.2010 -  pentru alegerea primarului 
în comuna Ruşeţu, judeţul Buzău, comuna Cămin, judeţul Satu Mare. 

• HG nr. 1049/20.10.2010, alegeri locale parţiale - 28.11.2010 - pentru alegerea primarului 
în comuna Boroşneu Mare, judeţul Covasna, şi pentru alegerea consilierilor locali ai 
comunei Porumbeşti, judeţul Satu Mare. 
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Anexa nr. 23 
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Anexa nr. 24 
 

Evoluţia subvenţiilor de la bugetul de stat pentru 
partidele politice între anii 2008-2010 
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Anexa nr. 25 
 

Situaţia subvenţiilor de la bugetul de stat pe anul 2010 
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Anexa nr. 26 
 

 
 

Centralizarea subvenţiilor acordate partidelor politice pe anul 2010 
 

                                                      -  Lei - 
 PSD PC PNL PD-L TOTAL 

Ianuarie 208.674,42 5.405,89 120.778,24 207.477,45 542.336,00 
Februarie 208.674,42 5.405,89 120.778,24 207.477,45 542.336,00 

Martie 172.526,76 4.469,69 99.856,41 171.537,14 448.390,00 
Aprilie 196.505,45 5.090,27 113.734,99 195.378,29 510.709,00 

Mai 196.505,45 5.090,27 113.734,99 195.378,29 510.709,00 
Iunie 197.223,94 5.109,57 114.150,84 196.092,65 512.577,00 
Iulie 239.292,96 6.191,36 138.506,56 240.823,12 624.814,00 

August 239.292,96 6.191,36 138.506,56 240.823,12 624.814,00 
Septembrie 156.444,22 4.046,44 90.553,85 158.069,49 409.114,00 
Octombrie 156.372,51 4.049,29 90.508,18 156.193,02 407.123,00 
Noiembrie 156.372,51 4.049,29 90.508,18 156.193,02 407.123,00 
Decembrie 156.372,51 4.049,29 90.508,18 156.193,02 407.123,00 

Total subvenţie 
2010 2.284.258,11 59.148,61 1.322.125,22 2.281.636,06 5.947.168,00 

 

 63



 

 64

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie

PSD
PC
PNL
PDL

 

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie

PSD
PC
PNL
PDL

 

 
 
 



 

Anexa nr. 27 
Domenii de interes 

 
Nr. 
crt. 

Probleme care au făcut 
obiectul cererilor cetăţenilor 

   
Total 

   1. Organizarea şi funcţionarea AEP   5 
   2. Aplicarea Legii 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 

Senatului 
43 

   3. Aplicarea Legii nr. 334/2006 privind controlul finanţării  
partidelor politice şi a campaniilor electorale 

202 

   4.  Aplicare Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor  
administraţiei publice locale   

97 

   5. Informaţii cu privire la Legea nr. 3/2000 privind  
organizarea şi desfăşurarea referendumului, actualizată 

 20 

  6. Delimitarea secţiilor de votare şi arondarea cetăţenilor  28 
  7. Actualizarea/păstrarea listelor electorale permanente  34 
   8. Nereguli în organizarea şi desfăşurarea alegerilor  17 
   9. Modul de acreditare a reprezentanţilor mass-media şi ONG  18 
 10. Avizul AEP pentru funcţia de preşedinte/locţiitor al 

secţiilor de votare 
 31 

 11. Constituirea birourilor electorale şi retribuirea membrilor   5 
 12. Condiţiile de exercitare a dreptului de a fi ales/de a vota  10 
 13. Valoarea garanţiei ce trebuie depusa de candidaţi şi  

modul de restituire a acesteia 
 8 

 14. Diverse 48 
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Anexa nr. 28 
Memorii, petiţii, solicitări adresate în anul  2010 

 
Nr. crt. Secţiunea din Autoritate căreia i-au fost adresate  (rezolvate) memoriul,  

solicitarea            
Total 

1. Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a 
campaniilor electorale 

  11 

2. Direcţia logistică electorală   47 
3. Direcţia legislaţie şi legătura cu Parlamentul   18 
4. Direcţia îndrumare, control şi coordonarea filialelor regionale   39 
5. Serviciul alocare subvenţii    8 
6 Serviciul Relaţii externe   27 
7. Filiale  381 
8. Total memorii, solicitări  531 
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Anexa nr. 29  
 

Solicitări de informaţii de interes public în baza Legii nr. 544/2001 în anul 2010  
 

Număr total de solicitări, 
                       din care: 

 

Număr total de solicitări scrise 80 
1. aplicarea legislaţiei electorale 50 
2. finanţarea partidelor politice 11 
3. activitatea AEP 5 

 
Număr total de solicitări 
scrise pe domenii de activitate 

4. depunerea si restituirea garanţiilor 8 
Număr de solicitări scrise rezolvate favorabil 74 

1.parţial - 
2.direcţionate către alte instituţii 6 

 
Număr de solicitări scrise 
respinse 3.informaţii inexistente - 
Număr de solicitări scrise   în curs de soluţionare - 

1. pe suport de hârtie  31 Număr de solicitări 
adresate în scris       2. pe suport electronic 49 

1.persoane fizice 40 Număr de solicitări scrise 
adresate de  2.persoane juridice 37 
Număr total de solicitări           verbale 391 

1. aplicarea legislaţiei electorale 197 
2. finanţarea campaniei electorale 146 
3. Verificarea votului multiplu 2 
4. acreditarea observatorilor 2 
5. delimitarea secţiilor de votare 7 
6. subvenţii 10 
7. constituirea birourilor electorale 15 

Număr total de solicitări  
verbale pe domenii de 
activitate 

8. diverse 12 
1.rezolvate favorabil - Număr de reclamaţii 

administrative 2. respinse - 
1. rezolvate favorabil  
2. respinse - 

 
Număr de plângeri 
în instanţă 

3. în curs de soluţionare  
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