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SECIUNEA I

Legisla1ie privind ﬁnan1area campaniei electorale
pentru alegerea autorită1ilor administra1iei
publice locale din anul 2020

HOTĂRÂREA AUTORITĂII
ELECTORALE PERMANENTE nr. 4
din 6 august 2020

privind aprobarea Ghidului finan1ării
campaniei electorale la alegerile
pentru autorită1ile administra1iei publice
locale din data de 27 septembrie 2020

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 7 august 2020

Având în vedere prevederile art. 64—80 din Legea nr. 115/2015 pentru
alegerea autorită4ilor administra4iei publice locale, pentru modiﬁcarea Legii
administra4iei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modiﬁcarea și
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modiﬁcările și completările ulterioare,
văzând dispozi4iile Legii nr. 334/2006 privind ﬁnan4area activită4ii
partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modiﬁcările
și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 10/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006
privind ﬁnan4area activită4ii partidelor politice și a campaniilor electorale,
cu modiﬁcările ulterioare,
4inând cont de prevederile Legii nr. 135/2020 privind stabilirea datei
alegerilor pentru autorită4ile administra4iei publice locale din anul 2020,
precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora,
având în vedere dispozi4iile Ordonan4ei de urgen4ă a Guvernului nr.
38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul
autorită4ilor și institu4iilor publice,
luând în considerare prevederile art. 103 alin. (1) lit. x) din Legea
nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputa4ilor, precum și
pentru organizarea și func4ionarea Autorită4ii Electorale Permanente, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, potrivit cărora Autoritatea Electorală
Permanentă asigură aplicarea legisla4iei privind ﬁnan4area activită4ii
partidelor politice și a campaniilor electorale,
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în temeiul art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015, cu modiﬁcările
și completările ulterioare,
Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – Se aprobă Ghidul ﬁnan4ării campaniei electorale la alegerile
pentru autorită4ile administra4iei publice locale din data de 27 septembrie
2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oﬁcial al României,
Partea I.
ANEXĂ

GHIDUL
ﬁnan1ării campaniei electorale la alegerile pentru autorită1ile
administra1iei publice locale din data de 27 septembrie 2020
CAPITOLUL I
Mandatarii ﬁnanciari

Art. 1. – (1) Partidele politice, alian4ele politice și organiza4iile cetă4enilor
apar4inând minorită4ilor na4ionale care vor participa la alegerile locale din
anul 2020, individual sau într-o alian4ă politică ori electorală, au obliga4ia
de a-și desemna mandatari ﬁnanciari coordonatori, respectiv mandatari
ﬁnanciari pentru ﬁecare jude4, pentru municipiul București și pentru ﬁecare
sector al municipiului București.
(2) Partidul politic, alian4a politică și organiza4ia cetă4enilor apar4inând
minorită4ilor na4ionale care participă la alegerile locale din anul 2020 doar
într-un jude4, într-un sector al municipiului București sau numai în
municipiul București își desemnează câte un singur mandatar ﬁnanciar,
care va avea calitatea de mandatar ﬁnanciar coordonator.
(3) Candidatul independent va desemna un singur mandatar ﬁnanciar;
acesta va avea calitatea de mandatar ﬁnanciar coordonator.
(4) Partidele politice care fac parte din aceeași alian4ă pot desemna
aceiași mandatari ﬁnanciari pentru ﬁecare jude4, pentru municipiul
București și pentru ﬁecare sector al municipiului București.
Art. 2. – (1) Poate ﬁ desemnată ca mandatar ﬁnanciar numai persoana
ﬁzică care are calitatea de expert contabil sau contabil autorizat, respectiv
numai persoana juridică care oferă servicii specializate de contabilitate.
(2) Prin excep4ie de la prevederile alin. (1), în cazul în care mandatarul
ﬁnanciar nu are calitatea de expert contabil sau contabil autorizat, partidul
politic, organiza4ia cetă4enilor apar4inând minorită4ilor na4ionale sau
candidatul independent, după caz, are obliga4ia de a încheia un contract
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de asisten4ă de specialitate cu persoane specializate, ﬁzice autorizate sau
juridice, în oferirea serviciilor de contabilitate.
(3) Mai multe partide sau organiza4ii ale cetă4enilor apar4inând
minorită4ilor na4ionale nu pot folosi serviciile aceluiași mandatar, indiferent
de nivel, cu excep4ia situa4iei în care partidele fac parte din aceeași alian4ă
politică sau electorală.
(4) Mai mul4i candida4i independen4i nu pot folosi serviciile aceluiași
mandatar ﬁnanciar.
(5) Candida4ii nu pot ﬁ mandatari ﬁnanciari.
(6) Atribu4iile mandatarilor ﬁnanciari pot ﬁ realizate în baza unui
contract cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, după caz.
Art. 3. – În vederea înregistrării mandatarilor ﬁnanciari la alegerile locale
din anul 2020, partidele politice, alian4ele politice, organiza4iile cetă4enilor
apar4inând minorită4ilor na4ionale și candida4ii independen4i sau
persoanele desemnate de către aceștia vor depune la Autoritatea Electorală
Permanentă, până cel mai târziu la data de 28 august 2020, următoarele
documente:
a) cererile de înregistrare a mandatarilor ﬁnanciari, în original, conform
modelului prevăzut de anexa nr. 15 la Normele metodologice de aplicare a
Legi nr. 334/2006 privind ﬁnan4area activită4ii partidelor politice și a
campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, cu
modiﬁcările ulterioare, denumite în continuare Normele metodologice;
b) copiile actelor de identitate, în cazul persoanelor ﬁzice, sau extrase
din registrul comer4ului, în cazul persoanelor juridice;
c) copii ale documentelor care atestă calitatea de expert contabil sau
contabil autorizat a persoanelor ﬁzice, cum ar ﬁ copie carnet expert contabil/contabil autorizat cu viza pe anul 2020, certiﬁcat pentru conformitate
cu originalul;
d) copii ale atestatelor pentru persoanele juridice specializate în oferirea
de servicii de contabilitate;
e) copii ale contractelor de asisten4ă de specialitate cu persoane ﬁzice
autorizate sau persoane juridice specializate în oferirea de servicii de
contabilitate pentru mandatarii ﬁnanciari care nu au calitatea de expert
contabil sau contabil autorizat;
f) copiile contractelor încheiate între partidul politic, organiza4ia
cetă4enilor apar4inând minorită4ilor na4ionale sau candidatul independent,
după caz, și mandatarii ﬁnanciari;
g) împuternicirea partidului politic sau a organiza4iei cetă4enilor
apar4inând minorită4ilor na4ionale sau candidatului independent, după caz,
precum și acceptul mandatarilor ﬁnanciari.
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Art. 4. – (1) Documentele necesare înregistrării mandatarului ﬁnanciar
coordonator se depun la sediul central al Autorită4ii Electorale Permanente,
iar documentele necesare înregistrării mandatarilor ﬁnanciari desemna4i la
nivel jude4ean, la nivelul sectoarelor municipiului București și la nivelul
municipiului București, respectiv a mandatarilor ﬁnanciari ai candida4ilor
independen4i se depun la sediile birourilor teritoriale ale Autorită4ii
Electorale Permanente.
(2) Mandatarii ﬁnanciari vor ﬁ înregistra4i numai în cazul în care sunt
depuse toate documentele prevăzute la art. 3.
(3) Mandatarii ﬁnanciari înregistra4i la Autoritatea Electorală
Permanentă pot ﬁ înlocui4i oricând de către partidele politice, organiza4iile
cetă4enilor apar4inând minorită4ilor na4ionale și candida4ii independen4i
care i-au desemnat, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 34 din
Legea nr. 334/2006 privind ﬁnan4area activită4ii partidelor politice și a
campaniilor electorale, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare, și a procedurii stabilite de art. 42 din Normele metodologice.
(4) La data înregistrării la Autoritatea Electorală Permanentă, mandatarul ﬁnanciar coordonator primește un cod unic de identiﬁcare al
partidului politic, organiza4iei cetă4enilor apar4inând minorită4ilor
na4ionale, alian4ei politice sau al candidatului independent, după caz, care
va ﬁ imprimat pe toate materialele de propagandă electorală care vor ﬁ
produse și utilizate în campania electorală apar4inând partidului politic,
organiza4iei cetă4enilor apar4inând minorită4ilor na4ionale, alian4ei politice
sau candidatului independent pe care îl reprezintă.
(5) Autoritatea Electorală Permanentă comunică codurile unice de
identiﬁcare prevăzute la alin. (4) și partidelor politice, organiza4iilor
cetă4enilor apar4inând minorită4ilor na4ionale, alian4elor politice și
candida4ilor independen4i ai căror mandatari ﬁnanciari coordonatori au
fost înregistra4i de Autoritatea Electorală Permanentă.
(6) Numele mandatarilor ﬁnanciari, codurile unice de identiﬁcare
primite de către aceștia, precum și partidele politice, alian4ele politice,
organiza4iile cetă4enilor apar4inând minorită4ilor na4ionale și candida4ii
independen4i pe care îi reprezintă se publică pe pagina de internet a
Autorită4ii Electorale Permanente.
(7) Codurile unice de identiﬁcare prevăzute la alin. (4) sunt compuse
din următoarele elemente: tip alegeri; partid politic/organiza4ie a cetă4enilor
apar4inând minorită4ilor na4ionale/candidat independent; anul alegerilor;
4 cifre acordate unic.
Art. 5. – (1) Odată cu cererile de înregistrare a mandatarilor ﬁnanciari,
partidele politice, organiza4iile cetă4enilor apar4inând minorită4ilor
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na4ionale și candida4ii independen4i transmit Departamentului de control
al ﬁnan4ării partidelor politice și a campaniilor electorale adresele poștale
și/sau adresele de poștă electronică, numerele de telefon și/sau de fax pe
care le vor utiliza în rela4ia cu Autoritatea Electorală Permanentă, precum
și datele de contact ale mandatarilor ﬁnanciari.
(2) Orice modiﬁcare a datelor prevăzute la alin. (2) va ﬁ comunicată de
îndată Autorită4ii Electorale Permanente.
Art. 6. – Mandatarul ﬁnanciar coordonator are următoarele atribu4ii
principale:
a) asigură eviden4a opera4iunilor ﬁnanciare derulate prin contul destinat
ﬁnan4ării campaniei electorale, prevăzut la art. 28 alin. (4) din Legea
nr. 334/2006, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare,
respectiv prin contul prevăzut la art. 13 alin. (2) din Legea nr. 135/2020
privind stabilirea datei alegerilor pentru autorită4ile administra4iei publice
locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și
desfășurare a acestora, dacă este cazul;
b) supervizează activitatea celorlal4i mandatari ﬁnanciari ai partidului
politic sau ai organiza4iei cetă4enilor apar4inând minorită4ilor na4ionale și
centralizează eviden4ele acestora;
c) poate aviza angajarea cheltuielilor electorale, din punctul de vedere al
îndeplinirii condi4iilor prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea
nr. 334/2006, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare; în acest
caz, transmite Autorită4ii Electorale Permanente informa4iile prevăzute la
lit. d);
d) centralizează și transmite Autorită4ii Electorale Permanente informa4iile comunicate de mandatarii ﬁnanciari desemna4i la nivel jude4ean, la
nivelul municipiului București și la nivelul sectoarelor municipiului
București privind cheltuielile electorale efectuate de către forma4iunea
politică sau de către candidat, după caz, în cel mult 3 zile lucrătoare de la
angajarea cheltuielilor electorale; comunicarea se va realiza prin mijloace
electronice și va cuprinde informa4iile din tabelul nr. 1:
Tabelul nr. 1.
Informa1iile privind cheltuielile electorale ce se comunică Autorită1ii
Electorale Permanente în 3 zile lucrătoare de la data angajării acestora
Denumirea
formațiunii politice

Tipul cheltuielii electorale
[conform art. 38 alin. (2)
din Legea nr. 334/2006,
republicată, cu modificările
și completările ulterioare]

Valoarea în lei
a cheltuielii electorale

Data angajării
cheltuielii
electorale

Numele mandatarului
financiar care a vizat
angajarea cheltuielii
electorale

Circumscripția electorală
pentru care s-a efectuat
cheltuiala electorală
(Se va înscrie denumirea
județului sau municipiul
București, după caz.)

Funcția pentru
care s-a efectuat
cheltuiala
electorală
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e) întocmește raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale;
f) transmite Autorită4ii Electorale Permanente documentele și rapoartele
prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare, în scris și în format electronic;
g) întocmește și depune la Autoritatea Electorală Permanentă cererea de
rambursare a cheltuielilor aferente campaniei electorale;
h) depune la Autoritatea Electorală Permanentă lista candida4ilor care au
depus și către care urmează să se facă restituirea contribu4iilor încasate
pentru campania electorală, vizată de conducerea partidului politic la nivel
jude4ean, la nivelul sectoarelor municipiului București, la nivelul
municipiului București sau la nivel central, după caz;
i) poate efectua plă4i din contul bancar deschis pentru campania
electorală la nivelul său de competen4ă pe baza împuternicirii scrise a
competitorului electoral;
j) transmite Autorită4ii Electorale Permanente lista conturilor și/sau a
subconturilor bancare deschise pentru campania electorală, înaintea
efectuării oricărei cheltuieli electorale prin intermediul acestora.
Art. 7. – Mandatarul ﬁnanciar desemnat la nivel jude4ean, la nivelul
municipiului București sau la nivelul sectoarelor municipiului București
are următoarele obliga4ii principale:
a) organizează eviden4a opera4iunilor ﬁnanciare efectuate pentru campania
electorală și veriﬁcă legalitatea acestora, la nivelul la care a fost desemnat;
b) la primirea contribu4iei electorale, veriﬁcă și înregistrează contribuitorul în formularul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 14 la
Normele metodologice;
c) avizează angajarea cheltuielilor electorale, din punctul de vedere al
îndeplinirii condi4iilor prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea
nr. 334/2006, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare;
transmit, de îndată, mandatarului ﬁnanciar coordonator, prin mijloace
electronice, informa4iile prevăzute la art. 6 lit. d);
d) efectuează opera4iunile de plă4i din contul bancar deschis pentru
campania electorală la nivelul său de competen4ă pe baza împuternicirii
scrise a partidului politic, organiza4iei cetă4enilor apar4inând minorită4ilor
na4ionale sau a candidatului independent, după caz;
e) îndeplinește, în mod corespunzător, atribu4iile mandatarului ﬁnanciar
coordonator în cazul candida4ilor independen4i;
f) transmite mandatarului ﬁnanciar coordonator datele și informa4iile
necesare întocmirii raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale.
Art. 8. – Înregistrarea mandatarului ﬁnanciar trebuie realizată de către
ﬁecare partid politic, alian4ă politică, organiza4ie a cetă4enilor apar4inând
minorită4ilor na4ionale și candidat independent în termenul și condi4iile
prevăzute de lege pentru următoarele motive:
a) numai mandatarul ﬁnanciar coordonator întocmește și depune
raportările obligatorii către Autoritatea Electorală Permanentă;
b) candidatului declarat ales nu i se poate valida mandatul dacă raportul
detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale ale partidului politic,

12 Finanarea acvităii pardelor police și a campaniilor electorale
pentru alegerea autorităilor administraiei publice locale din anul 2020

organiza4iei cetă4enilor apar4inând minorită4ilor na4ionale sau ale
candidatului independent nu a fost depus de către mandatarul ﬁnanciar
coordonator, în condi4iile legii;
c) în lipsa unui mandatar ﬁnanciar, cheltuielile electorale nu pot ﬁ
angajate, efectuate și rambursate.
CAPITOLUL II
Deschiderea conturilor bancare pentru campania electorală

Art. 9. – (1) Partidele politice și organiza4iile cetă4enilor apar4inând
minorită4ilor na4ionale deschid conturi și/sau subconturi bancare ce vor ﬁ
folosite pentru campania electorală, după cum urmează:
a) un cont sau subcont bancar la nivel central;
b) câte un cont sau subcont bancar la nivelul ﬁecărui jude4 și al
municipiului București.
(2) Partidele politice care ob4in venituri din subven4ii de la bugetul de
stat vor deschide la nivel central un cont sau subcont bancar distinct,
destinat sumelor de bani pentru ﬁnan4area campaniei electorale transferate
din contul de subven4ii de la bugetul de stat, precum și câte un cont sau
subcont bancar distinct cu aceeași destina4ie la nivel jude4ean, la nivelul
sectoarelor municipiului București și la nivelul municipiului București.
(3) Candidatul independent deschide un cont sau subcont bancar pentru
campania electorală.
(4) Toate opera4iunile de încasări și plă4i privind campania electorală se
efectuează numai prin conturile sau subconturile bancare deschise pentru
campania electorală, notiﬁcate în prealabil Autorită4ii Electorale Permanente.
(5) Lista conturilor și subconturilor bancare deschise pentru campania
electorală se notiﬁcă de către mandatarul ﬁnanciar coordonator Autorită4ii
Electorale Permanente sau la biroul teritorial al acesteia, după caz. Lista conturilor
și a subconturilor bancare pentru campania electorală deschise de către partidele
politice și organiza4iile cetă4enilor apar4inând minorită4ilor na4ionale, respectiv
contul bancar deschis de către candidatul independent, va cuprinde cel pu4in
codul IBAN, banca, respectiv sucursalele unde acestea au fost deschise.
(6) De la data notiﬁcării Autorită4ii Electorale Permanente, conturile și
subconturile bancare deschise pentru campania electorală sunt destinate
exclusiv încasării contribu4iilor electorale, respectiv efectuării plă4ii
cheltuielilor electorale, ﬁind interzisă derularea altor tipuri de tranzac4ii. Prin
conturile și subconturile bancare de subven4ii se vor efectua numai transferuri
având ca sursă de ﬁnan4are subven4iile primite de la bugetul de stat și se vor
efectua plă4i ale cheltuielilor electorale realizate distinct din subven4ii.
(7) Conturile și subconturile bancare pentru campania electorală rămân
deschise până la data restituirii către candida4i a sumelor de bani necheltuite
sau rambursate de către Autoritatea Electorală Permanentă, conform legii.
Art. 10. – (1) Contul sau subcontul bancar central pentru campania
electorală se deschide numai de către un partid politic, alian4ă politică sau
o organiza4ie a cetă4enilor apar4inând minorită4ilor na4ionale, după caz.
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(2) Alimentarea contului sau a subcontului bancar central pentru
campania electorală se poate face de la data înregistrării mandatarului
ﬁnanciar coordonator și până la data încheierii campaniei electorale,
respectiv până la data de 26 septembrie 2020, ora 7,00.
(3) Alimentarea contului sau a subcontului bancar central pentru
campania electorală se face numai din transferuri ale fondurilor ob4inute
din sursele prevăzute la art. 12 alin. (2), cu excep4ia celor provenite din
subven4iile de la bugetul de stat.
(4) Din contul sau subcontul bancar central pentru campania electorală
se pot transfera, prin virament bancar, sume în celelalte conturi și/sau
subconturi bancare pentru campania electorală și se pot face plă4i numai
pentru cheltuielile electorale proprii.
(5) Din contul bancar central de subven4ii se pot transfera sume de bani
în limitele prevăzute de lege în conturile sau subconturile de subven4ii
deschise la nivel jude4ean, la nivelul municipiului București și la nivelul
sectoarelor municipiului București.
Art. 11. – (1) Alimentarea conturilor și/sau a subconturilor bancare
pentru campania electorală deschise la nivel jude4ean, la nivelul
municipiului București și la nivelul sectoarelor municipiului București se
poate face numai din:
a) contribu4ii electorale ale candida4ilor din jude4ul sau din municipiul
București, după caz;
b) transferuri de fonduri din contul sau subcontul bancar de campanie
deschis la nivel central.
(2) Din conturile bancare pentru campania electorală deschise la nivel
jude4ean, la nivelul municipiului București și la nivelul sectoarelor
municipiului București se pot face plă4i numai pentru cheltuielile electorale
efectuate la nivelul respectiv.
(3) În conturile și/sau subconturile bancare de subven4ii deschise la nivel
jude4ean, la nivelul municipiului București și la nivelul sectoarelor
municipiului București se vor încasa numai transferuri din contul bancar de
subven4ii deschis la nivel central și se vor efectua plă4i ale cheltuielilor
electorale realizate distinct din subven4ii.
CAPITOLUL III
Contribu1iile pentru campania electorală

Seciunea 1
Contribuiile partidelor politice și ale organizaiilor cetăenilor
aparinând minorităilor naionale pentru campania electorală

Art. 12. – (1) Partidele politice și organiza4iile cetă4enilor apar4inând
minorită4ilor na4ionale pot contribui cu sume de bani la campania electorală
proprie până la concuren4a limitelor totale prevăzute în tabelul nr. 2:
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500

200
200

13. Pentru fiecare candidat la funcția de primar al municipiului București

14. Pentru fiecare candidat la funcția de președinte al consiliului județean

50

100

12. Pentru fiecare candidat la funcția de primar de sector al municipiului București

11. Pentru fiecare candidat la funcția de primar al municipiului reședință de județ

7

10

10. Pentru fiecare candidat la funcția de primar al municipiului

9. Pentru fiecare candidat la funcția de primar al orașului

5

100

8. Pentru fiecare candidat la funcția de primar al comunei

7. Pentru fiecare listă de candidați la consiliul județean

50

6. Pentru fiecare listă de candidați la Consiliul General al Municipiului București

5. Pentru fiecare listă de candidați la consiliul de sector al municipiului București

30

4. Pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al municipiului reședință de județ

3
5

2. Pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al orașului

3. Pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al municipiului

Nr. salarii

1

Categorie contribuție pentru campania electorală

1. Pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al comunei

Nr.
crt.

2.230

2.230

2.230

2.230

2.230

2.230

2.230

2.230

2.230

2.230

2.230

2.230

2.230

2.230

Salariul minim

Tabelul nr. 2. Limitele maxime ale contribu1iilor electorale care pot ﬁ depuse sau virate
de către partidele politice și organiza1iile cetă1enilor apar1inând minorită1ilor na1ionale

446.000

446.000

223.000

111.500

22.300

15.610

11.150

223.000

1.115.000

111.500

66.900

11.150

6.690

2.230

Total

— lei —

(2) Contribu4iile partidelor politice și ale organiza4iilor cetă4enilor apar4inând minorită4ilor na4ionale pot proveni numai din transferuri ale
fondurilor ob4inute din următoarele surse de ﬁnan4are:
a) cotiza4ii ale membrilor de partid;
b) dona4ii, legate și alte liberalită4i;
c) venituri provenite din activită4i proprii, conform legii;
d) subven4ii de la bugetul de stat, primite potrivit Legii nr. 334/2006,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare;
e) împrumuturi în bani de la persoane ﬁzice și juridice.
(3) Pentru ﬁecare listă de candida4i la consiliul jude4ean și la Consiliul
General al Municipiului București un partid politic sau o organiza4ie a
cetă4enilor apar4inând minorită4ilor na4ionale poate transfera în contul
bancar central pentru campania electorală maximum 111.500,00 lei.
(4) Suma maximă care poate ﬁ depusă în contul bancar central pentru
campania electorală de către un partid politic sau organiza4ie a cetă4enilor
apar4inând minorită4ilor na4ionale este de 4.683.000,00 lei (Exemplu: În
cazul în care partidul politic are liste de candida4i pentru consiliul jude4ean
doar în 5 jude4e, poate transfera în contul central de campanie doar suma
de 557.500,00 lei, respectiv 5 jude4e x 50 salarii x 2.230 lei).
(5) În cazul în care partidul politic participă la alegeri într-o alian4ă
politică sau electorală, limita maximă a fondurilor care pot ﬁ transferate de
către acesta în contul sau subcontul bancar central pentru campania
electorală este propor4ională cu numărul candida4ilor propuși de acesta pe
listele comune pentru consiliile jude4ene și Consiliul General al Municipiului
București, până la concuren4a limitelor maxime prevăzute de lege.
(6) În cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii sau virării unei sume
de bani provenite din fonduri ob4inute din sursele de ﬁnan4are a unui
partid politic în contul sau subcontul bancar pentru campania electorală
deschis la nivel central, partidul politic sau organiza4ia cetă4enilor
apar4inând minorită4ilor na4ionale are obliga4ia de a preda mandatarului
ﬁnanciar coordonator o declara4ie cu indicarea sursei contribu4iei.
(7) Fondurile ob4inute de către partidul politic sau organiza4ia
cetă4enilor apar4inând minorită4ilor na4ionale care au fost transferate în
contul sau subcontul bancar central pentru campania electorală trebuie
declarate la Autoritatea Electorală Permanentă de către mandatarul
ﬁnanciar coordonator în termen de 3 zile lucrătoare de la data încasării în
contul bancar notiﬁcat Autorită4ii Electorale Permanente.
(8) Declararea transferului prevăzut la alin. (7) se realizează prin
depunerea la Autoritatea Electorală Permanentă a unei copii certiﬁcate a
extrasului contului bancar deschis la nivel central pentru campania
electorală, personal, prin e-mail sau fax.
Art. 13. – (1) Partidul politic sau organiza4ia cetă4enilor apar4inând
minorită4ilor na4ionale poate transfera, din contul sau subcontul bancar
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central pentru campania electorală, prin intermediul mandatarului
ﬁnanciar coordonator, sume de bani în conturile și/sau subconturile bancare
de campanie deschise la nivel jude4ean, la nivelul municipiului București și
la nivelul sectoarelor municipiului București, cu respectarea plafonului
legal maxim al contribu4iilor electorale de la nivelul respectiv.
(2) Fondurile transferate din contul sau subcontul central pentru
campania electorală în conturile și/sau subconturile bancare pentru
campania electorală deschise la nivel jude4ean, la nivelul municipiului
București și la nivelul sectoarelor municipiului București trebuie declarate
la Autoritatea Electorală Permanentă de către mandatarul ﬁnanciar
coordonator, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încasării în contul sau
subcontul bancar notiﬁcat Autorită4ii Electorale Permanente.
(3) Sumele transferate potrivit alin. (1) și (2) intră în calculul limitelor
maxime ale cheltuielilor electorale care pot ﬁ efectuate la nivel central.
(4) Fondurile transferate din contul sau subcontul central pentru
campania electorală, inclusiv cele provenite din subven4ii de la bugetul de
stat, în conturile și/sau subconturile bancare pentru campania electorală
deschise la nivel jude4ean, la nivelul municipiului București și la nivelul
sectoarelor municipiului București vor ﬁ cuprinse în calculul limitelor
maxime ale contribu4iilor electorale care pot ﬁ depuse la nivelul respectiv.
(5) Ordinele de plată privind transferurile prevăzute la alin. (1) și (2)
trebuie să cuprindă men4iuni privind circumscrip4ia electorală/circumscrip4iile electorale și func4ia/func4iile eligibile pentru care se virează contribu4ia.
Art. 14. – Declara4ia privind indicarea sursei contribu4iei partidului
politic sau a organiza4iei cetă4enilor apar4inând minorită4ilor na4ionale,
prevăzută la art. 28 alin. (13) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, trebuie să facă referire la tipul sursei
de venit: cotiza4ie, dona4ie, venit provenit din activită4i proprii,
împrumuturi în bani de la persoane ﬁzice și juridice sau subven4ii de la
bugetul de stat, după caz.
Seciunea a 2-a
Contribuiile candidailor

Art. 15. – (1) Contribu4iile candida4ilor pentru campania electorală pot
proveni exclusiv din următoarele surse:
a) venituri proprii ale acestora;
b) dona4ii primite de la persoane ﬁzice;
c) împrumuturi de la persoane ﬁzice sau contractate cu institu4ii de credit.
(2) Limitele maxime ale contribu4iilor ce pot ﬁ depuse sau virate de către
candida4i sau de către mandatarii ﬁnanciari desemna4i la nivel jude4ean, la
nivelul municipiului București și la nivelul sectoarelor municipiului
București în conturile și/sau subconturile bancare pentru campania
electorală deschise la nivel jude4ean, la nivelul municipiului București și la
nivelul sectoarelor municipiului București sunt prezentate în tabelul nr. 3.
Hotărârea Autorităii Electorale Permanente nr. 4/2020 17

18 Finanarea acvităii pardelor police și a campaniilor electorale
pentru alegerea autorităilor administraiei publice locale din anul 2020

5

500

10

200

200

14. Pentru fiecare candidat la funcția de președinte al consiliului județean

13. Pentru fiecare candidat la funcția de primar al municipiului București

100

50

12. Pentru fiecare candidat la funcția de primar de sector al municipiului București

11. Pentru fiecare candidat la funcția de primar al municipiului reședință de județ

7

10. Pentru fiecare candidat la funcția de primar al municipiului

9. Pentru fiecare candidat la funcția de primar al orașului

5

100

8. Pentru fiecare candidat la funcția de primar al comunei

7. Pentru fiecare listă de candidați la consiliul județean

50

6. Pentru fiecare listă de candidați la Consiliul General al Municipiului București

5. Pentru fiecare listă de candidați la consiliul de sector al municipiului București

30

3

4. Pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al municipiului reședință de județ

2. Pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al orașului

3. Pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al municipiului

Nr. salarii

1

Categorie contribuție pentru campania electorală

1. Pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al comunei

Nr.
crt.

2.230

2.230

2.230

2.230

2.230

2.230

2.230

2.230

2.230

2.230

2.230

2.230

2.230

2.230

Salariul minim

Tabelul nr. 3. Limitele maxime ale contribu1iilor electorale care pot ﬁ depuse sau virate
de către candida1i sau de către mandatarii ﬁnanciari desemna1i la nivel jude1ean,
la nivelul municipiului București și la nivelul sectoarelor municipiului București

446.000

446.000

223.000

111.500

22.300

15.610

11.150

223.000

1.115.000

111.500

66.900

11.150

6.690

2.230

Total

— lei —

(3) Contribu4iile pentru campania electorală se depun sau se virează în
conturile sau subconturile bancare deschise pentru campania electorală
numai de către persoanele ale căror candidaturi au rămas deﬁnitive sau de
către mandatarul ﬁnanciar, la împuternicirea acestora, până cel mai târziu
la data încheierii campaniei electorale.
(4) Contribu4iile pentru campania electorală pot ﬁ depuse sau virate de
către persoanele ale căror candidaturi au rămas deﬁnitive în conturile sau
subconturile bancare deschise pentru campania electorală, sub condi4ia ca,
în cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii sau virării unei sume de
bani în contul sau subcontul bancar deschis pentru campania electorală,
acestea să predea mandatarilor ﬁnanciari desemna4i la nivel jude4ean, la
nivelul municipiului București și la nivelul sectoarelor municipiului
București declara4iile privind provenien4a contribu4iei electorale, conform
modelului prevăzut în anexa nr. 21 la Normele metodologice.
(5) Contribu4iile pentru campania electorală pot ﬁ depuse de către
mandatarii ﬁnanciari desemna4i la nivel jude4ean, la nivelul municipiului
București și la nivelul sectoarelor municipiului București în conturile sau
subconturile bancare deschise pentru campania electorală, pe baza
împuternicirii scrise a candida4ilor și a declara4iilor privind sursa de
provenien4ă a contribu4iei; împuternicirea scrisă va cuprinde numele și
prenumele candidatului, codul numeric personal al candidatului, func4ia
pentru care candidează, circumscrip4ia electorală și jude4ul. Este suﬁcientă
o singură împuternicire pentru toate opera4iunile.
(6) Ordinele de plată și foile de vărsământ ale contribu4iilor candida4ilor
pentru campania electorală trebuie să cuprindă în mod obligatoriu
men4iunea „contribu4ie pentru campania electorală”, precum și datele de
identiﬁcare ale candida4ilor (nume, prenume și cod numeric personal)
pentru care se depun contribu4iile pentru campania electorală.
(7) Declararea contribu4iei candidatului pentru campania electorală se
realizează prin transmiterea de către mandatarul ﬁnanciar coordonator a
centralizatorului în format electronic, cuprinzând nominal ﬁecare
contribu4ie depusă pentru ﬁecare circumscrip4ie electorală în parte, în cel
mult 3 zile lucrătoare de la data încasării sumei de bani în contul bancar de
campanie, conform tabelului nr. 4.
Tabelul nr. 4. Centralizator al contribu1iilor electorale ale candida1ilor
Nr.
crt.

Județ sau
municipiul
București

Numele și
prenumele
candidatului
care a depus
contribuția

Funcția pentru
care candidează și
circumscripția
electorală în care
candidează

Suma și sursa contribuției
Venituri proprii

Donație

Împrumut

Total contribuție

Data încasării
contribuției în contul
bancar de campanie
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(8) În cazul listelor de candida4i pentru consilii, contribu4iile pot ﬁ
depuse de către orice candidat din lista forma4iunii politice.
Art. 16. – (1) Dona4iile primite de către candida4i drept contribu4ii pentru
campania electorală trebuie să îndeplinească următoarele condi4ii:
a) să ﬁe primite doar de la persoane ﬁzice;
b) să ﬁe primite prin conturile bancare proprii, dacă depășesc valoarea
de 22.300 de lei.
(2) Dona4iile primite de către candida4i care au o valoare mai mare de
25.000 lei se încheie prin înscris autentic notarial.
Art. 17. – (1) În cazul în care candidatul primește mai multe dona4ii de
la aceeași persoană ﬁzică, iar valoarea totală a acestora depășește 22.300 lei,
atunci suma de bani care depășește valoarea men4ionată va ﬁ încasată doar
prin cont sau subcont bancar. [Exemplu: Un donator face 3 dona4ii unui
candidat, de 7.000 lei, de 13.000 lei și de 4.000 lei. Primele două sume pot ﬁ
primite în numerar. Pentru ultima sumă, frac4ionat, 2.300 de lei (până la
22.300 lei) pot ﬁ primi4i în numerar, iar restul de 1.700 lei, partea care
depășește valoarea de 22.300 lei, va ﬁ depus obligatoriu în contul personal
al candidatului.]
(2) La acceptarea dona4iilor, indiferent de modul și forma în care au fost
făcute, candidatul trebuie să veriﬁce și să înregistreze, în mod corespunzător, identitatea donatorilor în formularul prevăzut în anexa nr. 3 la
Normele metodologice.
(3) Dona4iile primite de candida4i trebuie să ﬁe înso4ite de declara4ii ale
donatorilor privind sursa acestora, în cazul în care nu provin din venituri
proprii.
Art. 18. – (1) Dona4iile primite de candida4i drept contribu4ii pentru
campania electorală trebuie să ﬁe înso4ite de documente justiﬁcative.
(2) Sunt documente justiﬁcative ale dona4iilor primite de către candida4i
orice înscrisuri sub semnătură privată care consemnează valoarea sumelor
de bani care fac obiectul acestora, precum și identitatea păr4ilor, înso4ite de
copiile actelor de identitate ale donatorilor.
(3) În cazul dona4iilor efectuate prin intermediul unui cont sau subcont
bancar ori prin intermediul sistemelor de plă4i online se pot utiliza ca
documente justiﬁcative înscrisuri de orice tip, inclusiv electronice, care fac
dovada ofertei dona4iei și a acceptării acesteia, înso4ite de copii ale ordinelor
de plată/foilor de vărsământ, de extrase bancare ale conturilor donatarilor,
precum și de copiile actelor de identitate ale donatorilor.
(4) Documentele justiﬁcative ale dona4iilor primite de către candida4i
conform alin. (1) și care sunt încheiate prin acte autentice sunt contractele
de dona4ie.
(5) Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modiﬁcările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.
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Art. 19. – Împrumuturile primite de către candida4i drept contribu4ii
pentru campania electorală pot ﬁ doar în bani de la persoane ﬁzice și/sau
de la institu4ii de credit și trebuie să îndeplinească următoarele condi4ii:
a) să ﬁe contractate numai prin acte autentice notariale, înso4ite de
documente de predare-primire, în contract prevăzându-se modul și
termenul de restituire a acestora, în cazul împrumuturilor contractate cu
persoane ﬁzice;
b) să ﬁe efectuate și restituite doar prin virament bancar, în cazul
împrumuturilor în bani de la persoane ﬁzice și/sau de la institu4ii de credit.
Art. 20. – (1) Este interzisă ﬁnan4area în orice mod a campaniei electorale
de către o autoritate publică, institu4ie publică, regie autonomă, companie
na4ională, societate reglementată de Legea societă4ilor nr. 31/1990,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, ori institu4ie de
credit, la care sunt ac4ionari majoritari statul sau unită4i administrativteritoriale, ori de către societă4i reglementate de Legea nr. 31/1990,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, care desfășoară
activită4i ﬁnan4ate din fonduri publice. Interdic4ia se aplică și în cazul
societă4ilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modiﬁcările
și completările ulterioare, care, cu 12 luni înainte de începerea campaniei
electorale, au desfășurat activită4i ﬁnan4ate din fonduri publice, conform
legii.
(2) Finan4area în orice mod a campaniei electorale de către sindicate,
culte religioase, asocia4ii ori funda4ii de na4ionalitate română sau de altă
na4ionalitate decât cea română este interzisă conform legii.
(3) Este interzisă, conform legii, ﬁnan4area campaniei electorale, în mod
direct sau indirect, din partea unor persoane ﬁzice care nu au cetă4enia
română sau a unor persoane juridice de altă na4ionalitate decât cea română,
cu excep4ia persoanelor ﬁzice cetă4eni ai statelor membre ale Uniunii
Europene care au domiciliul în România și de4in calitatea de membru al
partidului politic la a cărui campanie electorală contribuie ﬁnanciar.
(4) Este interzisă, conform legii, primirea de dona4ii pentru campania
electorală de către candida4i din partea unor persoane juridice sau a unor
persoane ﬁzice care nu au cetă4enia română, cu excep4ia celor primite din
partea cetă4enilor statelor membre ale Uniunii Europene care au domiciliul
în România și de4in calitatea de membru al partidului politic la a cărui
campanie electorală contribuie ﬁnanciar.
(5) Nu pot ﬁ primite dona4ii care au alt obiect decât sume de bani și nu
pot ﬁ acceptate servicii prestate cu titlu gratuit pentru ﬁnan4area campaniei
electorale.
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CAPITOLUL IV
Cheltuielile electorale

Art. 21. – (1) Eﬁcien4a și oportunitatea cheltuielilor pentru campania
electorală se hotărăsc de către partidele politice, organiza4iile cetă4enilor
apar4inând minorită4ilor na4ionale și candida4ii independen4i, cu
respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modiﬁcările și
completările ulterioare.
(2) Cheltuielile aferente campaniei electorale trebuie să respecte
următoarele condi4ii:
a) să provină numai din contribu4ii ale candida4ilor sau ale forma4iunilor
politice;
b) să ﬁe angajate numai cu viza prealabilă a mandatarului ﬁnanciar,
conform prezentului ghid;
c) să se încadreze în limitele prevăzute de Legea nr. 334/2006,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare;
d) să ﬁe efectuate numai pentru promovarea candida4ilor și a
programelor electorale proprii.
(3) Limitele maxime ale cheltuielilor electorale trebuie să se încadreze în
limitele maxime ale contribu4iilor pentru campania electorală pentru ﬁecare
circumscrip4ie electorală și func4ie eligibilă în parte.
(4) Cheltuielile efectuate nu pot ﬁ mai mari decât contribu4iile electorale
depuse.
(5) Limitele maxime ale cheltuielilor care pot ﬁ efectuate în campania
electorală la nivel central prin contul sau subcontul bancar deschis la nivel
central sunt prezentate în tabelul nr. 5.
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TOTAL

Lista de candidați pentru Consiliul General al Municipiului București

Pentru fiecare listă de candidați la consiliul județean

Limitele maxime ale cheltuielilor

50

50

50

Nr. salarii

42

1

41

Nr. liste

2.230

2.230

2.230

Salariul
minim

4.683.000

111.500

4.571.500

Total

— lei —

Pentru fiecare candidat la funcția de primar de sector al municipiului București

Pentru fiecare candidat la funcția de președinte al consiliului județean

14.

13.

Pentru fiecare candidat la funcția de primar al municipiului București

Pentru fiecare candidat la funcția de primar al municipiului reședință de județ

12.

11.

Pentru fiecare candidat la funcția de primar al municipiului

Pentru fiecare candidat la funcția de primar al orașului

Pentru fiecare candidat la funcția de primar al comunei

Pentru fiecare listă de candidați la consiliul județean

Pentru fiecare listă de candidați la Consiliul General al Municipiului București

Pentru fiecare listă de candidați la consiliul de sector al municipiului București

Pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al municipiului reședință de județ

Pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al municipiului

Pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al orașului

Pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al comunei

Limitele maxime ale cheltuielilor care pot fi făcute în campania electorală

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Nr.
crt.

200

200

100

50

10

7

5

100

500

50

30

5

3

1

Nr. salarii

2.230

2.230

2.230

2.230

2.230

2.230

2.230

2.230

2.230

2.230

2.230

2.230

2.230

2.230

Salariul minim

Tabelul nr. 6. Limitele maxime ale cheltuielilor care pot ﬁ făcute în campania electorală

446.000

446.000

223.000

111.500

22.300

15.610

11.150

223.000

1.115.000

111.500

66.900

11.150

6.690

2.230

Total

— lei —

(6) Limitele maxime ale cheltuielilor care pot ﬁ efectuate în campania electorală prin conturile și/sau
subconturile bancare deschise pentru campania electorală sunt prezentate în tabelul nr. 6.

2.

1.

Nr.
crt.

Tabelul nr. 5. Limitele maxime ale cheltuielilor care pot ﬁ făcute în campania electorală la nivel central

Art. 22. – (1) Valoarea maximă a cheltuielilor electorale nu poate depăși
limitele contribu4iilor aferente candidaturilor individuale și listelor de
candida4i rămase deﬁnitive.
(2) Valoarea-limită maximă a cheltuielilor electorale care pot ﬁ efectuate
la nivel central se calculează prin însumarea limitelor maxime admise
pentru ﬁecare listă de candida4i la consiliul jude4ean și pentru Consiliul
General al Municipiului București.
Art. 23. – (1) Cheltuielile electorale pot ﬁ efectuate numai prin
intermediul conturilor și/sau subconturilor bancare deschise pentru
campania electorală la nivel central, la nivel jude4ean, la nivelul municipiului București și la nivelul sectoarelor municipiului București.
(2) Mandatarii ﬁnanciari pot realiza opera4iuni ﬁnanciare aferente
campaniei electorale numai pe baza împuternicirii scrise a organelor de
conducere ale partidelor politice sau ale organiza4iilor cetă4enilor apar4inând minorită4ilor na4ionale, respectiv a candidatului independent. Se
poate acorda o singură împuternicire pentru toate opera4iunile.
(3) Mandatarul ﬁnanciar poate efectua plă4i ale cheltuielilor electorale și
prin intermediul unui card asociat contului bancar de campanie și al
sistemelor electronice de plată la distan4ă de tipul online banking și/sau
mobile banking.
(4) Facturile vor ﬁ întocmite separat pentru ﬁecare tip de cheltuială
electorală și vor men4iona, în mod obligatoriu, circumscrip4ia electorală și
func4ia eligibilă.
(5) Ordinele de plată vor cuprinde în mod obligatoriu men4iuni privind
numărul facturii, tipul de material de propagandă electorală sau serviciu
aferent campaniei electorale, precum și circumscrip4ia electorală și func4ia
eligibilă pentru care se face cheltuiala.
(6) În cel mult 3 zile lucrătoare de la data angajării cheltuielii de către
forma4iunea politică sau de către candidat, după caz, mandatarul ﬁnanciar
coordonator aduce la cunoștin4a Autorită4ii Electorale Permanente valoarea
și destina4ia acesteia conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare.
(7) Emiterea facturilor se va face cel mai târziu până la data încheierii
campaniei electorale, respectiv data de 26 septembrie 2020, ora 7,00.
Facturile emise după această dată nu vor ﬁ luate în considerare pentru
rambursarea cheltuielilor electorale.
Art. 24. – (1) În campania electorală competitorii electorali pot utiliza
contribu4iile pentru campania electorală numai pentru categoriile de
cheltuieli prevăzute în tabelul nr. 7.
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Tabelul nr. 7. Destina1iile contribu1iilor pentru campania electorală
(cheltuielile electorale permise)
— procente —

Tipurile de cheltuieli permise pentru campania electorală

Cheltuieli pentru producția și difuzarea materialelor
de propagandă electorală la radio, televiziune și în
presa scrisă

Procent
admisibil

40%

Cheltuieli pentru producția și difuzarea materialelor
de propagandă electorală online

30%

Cheltuieli pentru afișe electorale

20%

Cheltuieli pentru cercetări sociologice

Cheltuieli pentru broșuri, pliante și alte materiale de
propagandă electorală tipărite

Cheltuieli aferente serviciilor de telefonie și internet,
cheltuieli de transport și cazare ale candidaților,
cheltuieli de hrană, cazare și transport ale voluntarilor
și ale membrilor partidului politic, cheltuieli pentru
închirierea de spații și echipamente, cheltuieli pentru
vestimentația voluntarilor și a membrilor partidului
politic inscripționată cu denumirea sau numele
competitorului electoral, cheltuieli de protocol destinate
organizării de reuniuni electorale, cheltuieli pentru
asistență juridică și alte tipuri de consultanță, precum
și pentru plata serviciilor mandatarilor financiari
Cheltuieli pentru comisioane bancare

30%
50%

30%

Variabil

(2) Plafoanele stabilite în tabelul nr. 7 se determină prin raportare la
ﬁecare jude4, la municipiul București, respectiv la nivel central, prin
raportare la valoarea maximă a cheltuielilor electorale la care are dreptul
competitorul electoral în aceste circumscrip4ii electorale și la nivel central,
după caz. [Exemplu: Se ia în considerare un partid politic care a propus
candidaturi într-un jude4 pentru primarul municipiului reședin4ă de jude4,
două candidaturi pentru primari de municipii, trei candidaturi pentru
primari de orașe, 15 candidaturi pentru primari de comune, o listă de
candida4i pentru consiliul jude4ean, o listă de candida4i pentru consiliul
local al municipiului reședin4ă de jude4, două liste de candida4i pentru
consiliul local de municipiu, două liste de candida4i pentru consiliul local
de oraș și 10 liste de candida4i pentru consiliul local de comună. Valoarea
maximă a contribu4iilor care pot ﬁ depuse în conturile de campanie,
conform candidaturilor/listelor de candida4i depuse, este de 718.060 lei.
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Suma efectivă a contribu4iilor depuse în contul de campanie este de
560.000 lei. Plafoanele de cheltuieli pentru ﬁecare tip de cheltuială se vor
raporta însă la valoarea de 718.060 lei. Astfel, pentru ﬁecare tip de cheltuială
electorală suma maximă care poate ﬁ cheltuită este: 287.224 lei pentru
produc4ia și difuzarea materialelor de propagandă electorală la radio,
televiziune și în presa scrisă (718.060 * 40%), 215.418 lei pentru produc4ia și
difuzarea materialelor de propagandă electorală online (718.060 * 30%),
215.418 lei pentru cercetări sociologice (718.060 * 30%), 143.612 lei pentru
aﬁșe electorale (718.060 * 20%), 359.030 lei pentru broșuri, pliante și alte
materiale de propagandă electorală tipărite (718.060 * 50%) și 215.418 lei
pentru serviciile de telefonie și internet, cheltuielile de transport și cazare
ale candida4ilor, cheltuielile de hrană, cazare și transport ale voluntarilor și
ale membrilor partidului politic, cheltuielile pentru închirierea de spa4ii și
echipamente, cheltuielile pentru vestimenta4ia voluntarilor și a membrilor
partidului politic inscrip4ionată cu denumirea sau numele competitorului
electoral, cheltuielile de protocol destinate organizării de reuniuni
electorale, cheltuielile pentru asisten4ă juridică și alte tipuri de consultan4ă,
precum și pentru plata serviciilor mandatarilor ﬁnanciari (718.060 * 30%).
Valoarea totală a cheltuielilor efective va trebui să ﬁe însă de maximum
560.000 lei.]
(3) Cheltuielile privind realizarea materialelor de propagandă electorală
sunt suportate exclusiv de către partidele politice, organiza4iile cetă4enilor
apar4inând minorită4ilor na4ionale și de către candida4ii independen4i.
(4) Accesul partidelor politice parlamentare, alian4elor politice și
alian4elor electorale ale acestora, precum și al candida4ilor independen4i la
serviciile publice de radiodifuziune și de televiziune, inclusiv la cele ale
studiourilor teritoriale ale acestora, este gratuit, conform art. 68 alin. (1) din
Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorită4ilor administra4iei publice
locale, pentru modiﬁcarea Legii administra4iei publice locale nr. 215/2001,
precum și pentru modiﬁcarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind
Statutul aleșilor locali, cu modiﬁcările și completările ulterioare.
CAPITOLUL V
Materialele de propagandă electorală

Art. 25. – (1) Este considerat material de propagandă electorală orice
material scris, audio sau video, care îndeplinește următoarele condi4ii:
a) se referă în mod direct la un candidat sau partid politic care participă
la alegeri, clar identiﬁcat;
b) este utilizat în perioada 28 august 2020—26 septembrie 2020, ora 7,00;
c) are obiectiv electoral și se adresează publicului larg;
d) depășește limitele activită4ii jurnalistice de informare a publicului.
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(2) În campania electorală, partidele politice, alian4ele politice și
organiza4iile cetă4enilor apar4inând minorită4ilor na4ionale care participă
la alegeri, precum și candida4ii independen4i pot utiliza numai următoarele
tipuri de materiale de propagandă electorală:
a) aﬁșe electorale cu dimensiuni de cel mult 500 mm o latură și 350 mm
cealaltă latură; aﬁșele electorale prin care se convoacă o reuniune electorală
vor avea 400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură și vor ﬁ amplasate în
locurile speciale pentru aﬁșaj stabilite prin dispozi4ie a primarului;
b) spoturi electorale și materiale audiovizuale electorale, difuzate de
mass-media audiovizuală, gratuit sau contra cost, după caz;
c) publicitate în presa scrisă;
d) materiale de propagandă electorală online;
e) broșuri, pliante și alte materiale tipărite din aceeași categorie.
(3) Prin materiale tipărite din aceeași categorie cu broșurile și pliantele
se în4elege materialele tipărite pe suport hârtie, precum calendare, ﬂuturași,
ﬂyere etc.
(4) Următoarele tipuri de ac4iuni și materiale de propagandă electorală
nu sunt permise de prevederile legale în vigoare în timpul campaniei electorale:
a) utilizarea vehiculelor inscrip4ionate sau colantate cu sloganuri de
campanie, imagini ale candida4ilor, precum și orice alte referiri la competitorii electorali;
b) utilizarea vehiculelor care difuzează materiale audio, în mers sau
sta4ionar;
c) spectacole, serbări, focuri de artiﬁcii etc.;
d) bannere, mesh-uri, corturi publicitare, pavilioane publicitare, panouri
publicitare mobile, steaguri publicitare, calcane, ecrane publicitare,
indicatoare publicitare direc4ionale, structuri de publicitate autoportante,
mijloace de publicitate, panouri publicitare, proiecte publicitare speciale,
publicitate luminoasă, publicitate pe vehicule.
(5) Partidele politice, alian4ele politice, organiza4iile cetă4enilor apar4inând minorită4ilor na4ionale și candida4ii independen4i au obliga4ia de a
imprima, în mod vizibil, pe toate materialele de propagandă electorală
tipărite prevăzute la art. 36 alin. (2) lit. a), c) și e) din Legea nr. 334/2006,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, următoarele date:
a) numele candidatului independent, denumirea partidului politic, a
alian4ei electorale/alian4ei politice din care acesta face parte sau a organiza4iei cetă4enilor apar4inând minorită4ilor na4ionale, după caz;
b) denumirea operatorului economic care le-a realizat;
c) codul unic de identiﬁcare atribuit de Autoritatea Electorală
Permanentă la desemnarea mandatarului ﬁnanciar coordonator;
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d) tirajul, pentru materialele prevăzute la art. 36 alin. (2) lit. a) și e) din
Legea nr. 334/2006, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare.
(6) Înainte de difuzarea materialelor de propagandă electorală audio
sau video, mass-media audiovizuală are obliga4ia să comunice datele
prevăzute la alin. (5) lit. a)—c).
Art. 26. – (1) Producerea și difuzarea de materiale de propagandă
electorală în alte condi4ii decât cele prevăzute de Legea nr. 334/2006,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, sunt interzise.
(2) Partidele politice, organiza4iile cetă4enilor apar4inând minorită4ilor
na4ionale și candida4ii independen4i nu pot produce materiale de propagandă electorală în regie proprie.
(3) În campania electorală, partidelor politice, organiza4iilor cetă4enilor
apar4inând minorită4ilor na4ionale și candida4ilor independen4i le sunt
interzise achizi4ionarea, oferirea, distribuirea sau darea, în mod direct sau
indirect, a pixurilor, a cănilor, a ceasurilor, a tricourilor, a jachetelor, a
gecilor, a impermeabilelor, a pelerinelor, a vestelor, a șepcilor, a căciulilor,
a fularelor, a sacoșelor, a pungilor, a umbrelelor, a găle4ilor, a brichetelor,
a chibriturilor, a produselor alimentare, a produselor alcoolice, a 4igărilor
și a altor produse asemenea. Sunt permise cheltuieli pentru vestimenta4ia
voluntarilor și a membrilor partidului politic inscrip4ionată cu denumirea
sau numele competitorului electoral.
(4) Mijloacele folosite în campania electorală nu pot contraveni legii.
(5) Organizarea ac4iunilor de campanie electorală în unită4ile militare,
precum și în spa4iile din școli și universită4i în perioada de desfășurare a
cursurilor este interzisă conform legii.
(6) În termen de 30 de zile de la data încheierii campaniei electorale,
competitorii electorali au obliga4ia de a transmite la Autoritatea Electorală
Permanentă o declara4ie cuprinzând informa4ii privind descrierea
materialelor de propagandă electorală online, produc4ia, perioada și spa4iul
de difuzare a acestora.
CAPITOLUL VI
Raportarea cheltuielilor la Autoritatea Electorală Permanentă

Art. 27. – (1) În termen de 15 zile de la data desfășurării alegerilor,
respectiv până la data de 13 octombrie 2020, ora 17,00, mandatarul ﬁnanciar
coordonator al ﬁecărui partid politic, ﬁecărei organiza4ii a cetă4enilor
apar4inând minorită4ilor na4ionale și ﬁecărui candidat independent este
obligat să depună la Autoritatea Electorală Permanentă, în scris și în format
electronic, următoarele documente:
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a) raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform
modelului prevăzut în anexa nr. 17 la Normele metodologice, care se
semnează și se datează de către mandatarul ﬁnanciar coordonator;
b) declara4ia privind cuantumul total al datoriilor înregistrate în urma
campaniei electorale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18 la
Normele metodologice; declara4ia privind cuantumul total al datoriilor
înregistrate în urma campaniei electorale se întocmește pentru întreaga
forma4iune politică, se semnează, se datează și se ștampilează de către
reprezentantul legal al partidului politic ori al organiza4iei cetă4enilor
apar4inând minorită4ilor na4ionale, de către persoana împuternicită
conform statutului acestora, după caz, sau de către candidatul independent;
c) declara4ia privind numărul de materiale de propagandă electorală
produse și utilizate, defalcat pe categorii, conform modelului prevăzut în
anexa nr. 19 la Normele metodologice; declara4ia privind numărul de
materiale de propagandă electorală produse și utilizate, defalcat pe
categorii, se semnează, se datează și se ștampilează de către reprezentantul
legal al partidului politic ori al organiza4iei cetă4enilor apar4inând minorită4ilor na4ionale, de către persoana împuternicită conform statutului
acestora, după caz, sau de către candidatul independent;
d) declara4ia privind respectarea plafoanelor maxime pentru cheltuielile
electorale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 20 la Normele
metodologice; declara4ia privind respectarea plafoanelor maxime ale
cheltuielilor electorale se semnează, se datează și se ștampilează de către
reprezentantul legal al partidului politic ori al organiza4iei cetă4enilor
apar4inând minorită4ilor na4ionale, de către persoana împuternicită
conform statutului acestora, după caz, sau de către candidatul independent;
e) lista furnizorilor serviciilor și/sau bunurilor utilizate în campania
electorală;
f) declara4iile candidatului privind provenien4a contribu4iilor electorale,
conform modelului prevăzut în anexa nr. 21 la Normele metodologice;
g) formularele de înregistrare a contribuitorilor, al căror model este
prevăzut în anexa nr. 14 la Normele metodologice; se anexează documentele justiﬁcative privind sursa de provenien4ă a contribu4iei electorale,
excep4ie făcând cea provenită din venituri proprii;
h) împuternicirile scrise privind depunerea sau virarea contribu4iilor
electorale ale candidatului;
i) declara4ia reprezentantului legal al partidului politic sau al organiza4iei cetă4enilor români apar4inând minorită4ilor na4ionale, după caz, cu
privire la neefectuarea cheltuielilor electorale din venituri destinate
activită4ii curente.
(2) Raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale întocmit
pentru partidul politic la nivel central va ﬁ semnat și datat de către
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mandatarul ﬁnanciar coordonator și va ﬁ întocmit pe baza declara4iilor și
rapoartelor detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale întocmite de
către mandatarii ﬁnanciari desemna4i la nivel jude4ean, la nivelul
sectoarelor municipiului București și la nivelul municipiului București.
(3) Rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale se
publică de către Autoritatea Electorală Permanentă în Monitorul Oﬁcial al
României, Partea I, și ulterior pe pagina de internet proprie, urmând a
comunica competitorilor electorali publicarea în Monitorul Oﬁcial al
României.
Art. 28. – (1) În situa4ia în care la data depunerii raportului detaliat de
venituri și cheltuieli electorale partidele politice, organiza4iile cetă4enilor
apar4inând minorită4ilor na4ionale și candida4ii independen4i înregistrează
datorii, aceștia au obliga4ia să depună trimestrial la Autoritatea Electorală
Permanentă un raport privind stadiul achitării datoriilor înregistrate în
campania electorală până la data achitării integrale a acestora, conform
modelului prevăzut în anexa nr. 18 la Normele metodologice.
(2) Candida4ilor declara4i aleși nu li se pot valida mandatele dacă
raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale nu a fost depus în
condi4iile legii.
CAPITOLUL VII
Rambursarea cheltuielilor electorale

Art. 29. – (1) Partidele politice și organiza4iile cetă4enilor apar4inând
minorită4ilor na4ionale care ob4in, individual sau într-o alian4ă, cel pu4in
3% din totalul voturilor valabil exprimate rezultat prin însumarea voturilor
exprimate pentru toate consiliile locale și de sector al municipiului
București, consiliile jude4ene, Consiliul General al Municipiului București,
precum și toate candidaturile de primar, respectiv primar general al
municipiului București și care au îndeplinit condi4iile legale au dreptul de
a ob4ine rambursarea cheltuielilor electorale efectuate atât la nivel local, cât
și central.
(2) Partidele politice și organiza4iile cetă4enilor apar4inând minorită4ilor
na4ionale care nu ob4in numărul de voturi prevăzut mai sus, însă ob4in,
individual sau într-o alian4ă, cel pu4in 3% din totalul voturilor valabil
exprimate la nivelul circumscrip4iei electorale jude4ene, rezultat prin
însumarea voturilor valabil exprimate pentru toate consiliile locale și
pentru toate candidaturile de primar din jude4, precum și pentru consiliul
jude4ean, și care au îndeplinit condi4iile legale au dreptul de a ob4ine
rambursarea cheltuielilor electorale efectuate în circumscrip4ia electorală
jude4eană respectivă.
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(3) Partidele politice și organiza4iile cetă4enilor apar4inând minorită4ilor
na4ionale care nu ob4in numărul de voturi prevăzut mai sus, însă ob4in,
individual sau într-o alian4ă, cel pu4in 3% din totalul voturilor valabil
exprimate la nivelul circumscrip4iei electorale de sector, rezultat prin
însumarea voturilor exprimate pentru consiliul local al sectorului și pentru
primarul sectorului, și care au îndeplinit condi4iile legale au dreptul de a
ob4ine rambursarea cheltuielilor electorale efectuate în circumscrip4ia
electorală de sector.
(4) Partidele politice și organiza4iile cetă4enilor apar4inând minorită4ilor
na4ionale care nu ob4in numărul de voturi prevăzut mai sus, însă ob4in,
individual sau într-o alian4ă, cel pu4in 3% din totalul voturilor valabil
exprimate la nivelul circumscrip4iei electorale a municipiului București,
rezultat prin însumarea voturilor exprimate pentru Consiliul General al
Municipiului București și pentru primarul general al municipiului
București, și care au îndeplinit condi4iile legale au dreptul de a ob4ine
rambursarea cheltuielilor electorale efectuate în circumscrip4ia electorală a
municipiului București.
(5) Sumele cheltuite suplimentar, la nivel central, de către partidul politic
și organiza4ia cetă4enilor apar4inând minorită4ilor na4ionale se rambursează
numai în cazul în care acestea au ob4inut minimum 3% din voturile valabil
exprimate la nivel na4ional.
(6) Cheltuielile efectuate într-o circumscrip4ie electorală de către un
candidat independent se rambursează numai dacă acesta a ob4inut cel pu4in
3% din totalul voturilor valabil exprimate pentru func4ia la care a candidat.
Art. 30. – Rambursarea sumelor aferente cheltuielilor efectuate în
circumscrip4iile electorale, precum și celor efectuate la nivel central,
prevăzută la art. 48 alin. (4)—(6) și (8) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, se realizează pentru sumele validate
de către Autoritatea Electorală Permanentă, în limita plafoanelor prevăzute
la art. 37 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare, și conform prevederilor art. 48 alin. (11) din aceeași lege.
Art. 31. – (1) După publicarea rezultatelor alegerilor și validarea
mandatelor, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data alegerilor, respectiv
până la data de 28 octombrie 2020, mandatarul ﬁnanciar coordonator
depune la Autoritatea Electorală Permanentă cererea de rambursare a
cheltuielilor electorale aferentă alegerilor locale din anul 2020, conform
modelului prevăzut în anexa nr. 23 la Normele metodologice, înso4ită de
documentele justiﬁcative.
(2) În cererea de rambursare vor ﬁ incluse numai cheltuielile efectuate
sau angajate pe durata campaniei electorale (28 august 2020—26 septembrie
2020, ora 7,00) și plătite până cel târziu la data depunerii cererii
(28 octombrie 2020).
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(3) Cererea de rambursare a cheltuielilor electorale se depune la Autoritatea Electorală Permanentă de către mandatarul ﬁnanciar coordonator.
(4) Cererea de rambursare depusă după data de 28 octombrie 2020 nu
este luată în considerare.
(5) Dacă pentru veriﬁcarea legalită4ii încasărilor și a plă4ilor efectuate în
campania electorală sunt necesare declara4ii și documente suplimentare
fa4ă de cele men4ionate în prezentul ghid, termenul prevăzut la art. 58 alin. (3)
din Normele metodologice se prelungește cu 15 zile.
(6) Depunerea după data-limită a cererii de rambursare a cheltuielilor
electorale, nesemnarea acesteia de către mandatarul ﬁnanciar coordonator
și de către reprezentantul legal al partidului politic sau împuternicitul
acestuia, conform statutului, încălcarea obliga4iei de a depune documentele
prevăzute de art. 54 din Normele metodologice, lipsa documentelor
justiﬁcative sau caracterul incomplet al acestora, precum și nedepunerea
eventualelor declara4ii și documente suplimentare solicitate de către
Autoritatea Electorală Permanentă atrag nerambursarea totală sau par4ială,
după caz, a sumelor aferente cheltuielilor electorale.
(7) Lipsa rapoartelor, declara4iilor și a documentelor justiﬁcative,
precum și încălcarea prevederilor legale privind ﬁnan4area campaniei
electorale atrag nerambursarea totală sau par4ială, după caz, a sumelor
aferente cheltuielilor electorale.
(8) Nu se rambursează:
a) sumele de bani aferente cheltuielilor care depășesc plafoanele stabilite
conform art. 37 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modiﬁcările și
completările ulterioare;
b) sumele de bani aferente cheltuielilor ﬁnan4ate din alte surse decât cele
prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare;
c) sumele de bani utilizate în campania electorală cu încălcarea
prevederilor art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare;
d) sumele de bani aferente cheltuielilor electorale care au fost ﬁnan4ate
din subven4ii primite de la bugetul de stat.
Art. 32. – (1) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare
deschise pentru campania electorală pentru produc4ia și difuzarea
materialelor de propagandă electorală la radio și televiziune, mandatarii
ﬁnanciari trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un
exemplar original și câte o copie ale următoarelor documente justiﬁcative:
a) extrasul de cont bancar, care va con4ine men4iuni privind factura
plătită;
b) facturile, care vor con4ine men4iuni privind tipul de serviciu furnizat;
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c) ordine de plată, care vor con4ine men4iuni privind tipul cheltuielii,
sau bon ﬁscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul
unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;
d) procese-verbale de recep4ie a materialelor de propagandă electorală
audiovizuale produse sau orice alte documente justiﬁcative care atestă
realitatea cheltuielii;
e) declara4ie privind datele și orele difuzării materialelor de propagandă
electorală la postul de radio/televiziune, conform modelului prevăzut în
anexa nr. 24 la Normele metodologice, sau orice alte documente justiﬁcative
care atestă realitatea cheltuielii.
(2) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru
campania electorală pentru produc4ia și difuzarea materialelor de
propagandă electorală în presa scrisă, mandatarii ﬁnanciari trebuie să
depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o
copie ale următoarelor documente justiﬁcative:
a) extrasul de cont bancar, care va con4ine men4iuni privind factura
plătită;
b) facturile, care vor con4ine men4iuni privind tipul de serviciu furnizat;
c) ordine de plată, care vor con4ine men4iuni privind tipul cheltuielii,
sau bon ﬁscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul
unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;
d) declara4ie privind data apari4iei publica4iei și tirajul, conform
modelului prevăzut în anexa nr. 25 la Normele metodologice, sau orice alte
documente justiﬁcative care atestă realitatea cheltuielii;
e) câte un exemplar al ﬁecărei publica4ii.
(3) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru
campania electorală pentru produc4ia și difuzarea materialelor de
propagandă electorală online, mandatarii ﬁnanciari trebuie să depună la
Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale
următoarelor documente justiﬁcative:
a) extrasul de cont bancar, care va con4ine men4iuni privind tipul
cheltuielii;
b) facturile, care vor con4ine men4iuni privind tipul de serviciu furnizat;
c) ordine de plată, care vor con4ine men4iuni privind tipul cheltuielii,
sau bon ﬁscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul
unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;
d) declara4ie privind postarea pe internet a materialului de propagandă
electorală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 26 la Normele
metodologice, sau orice alte documente justiﬁcative care atestă realitatea
cheltuielii;
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e) câte un exemplar, pe suport electronic, al ﬁecărui material de propagandă electorală online.
(4) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru
campania electorală pentru cercetări sociologice, mandatarii ﬁnanciari
trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar
original și o copie ale următoarelor documente justiﬁcative:
a) extrasul de cont bancar, care va con4ine men4iuni privind factura
plătită;
b) facturile, care vor con4ine men4iuni privind tipul de serviciu furnizat;
c) ordine de plată, care vor con4ine men4iuni privind tipul cheltuielii,
sau bon ﬁscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul
unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;
d) o copie scrisă a rezultatelor cercetării sociologice.
(5) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru
campania electorală pentru produc4ia și difuzarea aﬁșelor electorale,
mandatarii ﬁnanciari trebuie să depună la Autoritatea Electorală
Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justiﬁcative:
a) extrasul de cont bancar, care va con4ine men4iuni privind tipul
cheltuielii;
b) facturile, care vor con4ine men4iuni privind tipul de serviciu furnizat;
c) ordine de plată, care vor con4ine men4iuni privind tipul cheltuielii,
sau bon ﬁscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul
unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;
d) procese-verbale de recep4ie a aﬁșelor electorale sau orice alte
documente justiﬁcative care atestă realitatea cheltuielii;
e) lista de distribu4ie a aﬁșelor electorale, cuprinzând numărul de aﬁșe
electorale din ﬁecare localitate sau orice alte documente justiﬁcative privind
distribu4ia acestora;
f) câte un exemplar al ﬁecărui tip de aﬁș electoral.
(6) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru
campania electorală pentru produc4ia și difuzarea broșurilor, pliantelor și
a altor materiale de propagandă electorală tipărite, mandatarii ﬁnanciari
trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar
original și o copie ale următoarelor documente justiﬁcative:
a) extrasul de cont bancar, care va con4ine men4iuni privind tipul
cheltuielii;
b) facturile, care vor con4ine men4iuni privind tipul de serviciu furnizat;
c) ordine de plată, care vor con4ine men4iuni privind tipul cheltuielii,
sau bon ﬁscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul
unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;
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d) procese-verbale de recep4ie a broșurilor, pliantelor și a altor materiale
de propagandă electorală tipărite sau orice alte documente justiﬁcative care
atestă realitatea cheltuielii;
e) lista de distribu4ie a broșurilor, pliantelor și a altor materiale de
propagandă electorală tipărite sau orice alte documente justiﬁcative privind
distribu4ia acestora;
f) câte un exemplar al ﬁecărui tip de broșură, pliant și material tipărit de
propagandă electorală.
(7) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru
campania electorală pentru închirierea de spa4ii și echipamente, mandatarii
ﬁnanciari trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un
exemplar original și o copie ale următoarelor documente justiﬁcative:
a) extrasul de cont bancar, care va con4ine men4iuni privind tipul
cheltuielii;
b) facturile, care vor con4ine men4iuni privind tipul de serviciu furnizat;
c) ordine de plată, care vor con4ine men4iuni privind tipul cheltuielii,
sau bon ﬁscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul
unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;
d) fotograﬁi ale spa4iilor și ale echipamentelor închiriate.
(8) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru
campania electorală destinate organizării de evenimente cu tematică
politică, economică, culturală sau socială, mandatarii ﬁnanciari trebuie să
depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o
copie ale următoarelor documente justiﬁcative:
a) extrasul de cont bancar, care va con4ine men4iuni privind tipul
cheltuielii;
b) facturile, care vor con4ine men4iuni privind tipul de serviciu sau de
bunuri furnizate;
c) ordine de plată, care vor con4ine men4iuni privind tipul cheltuielii,
sau bon ﬁscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul
unui instrument de plată pe suport magnetic asociat contului bancar pentru
campania electorală;
d) declara4ie a reprezentantului legal al forma4iunii politice privind
numărul de participan4i, conform modelului prevăzut în anexa nr. 27 la
Normele metodologice, sau orice alte documente justiﬁcative privind
organizarea evenimentului, precum liste de prezen4ă.
(9) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru
campania electorală aferente serviciilor de telefonie și internet, mandatarii
ﬁnanciari trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un
exemplar original și o copie ale următoarelor documente justiﬁcative:
a) extrasul de cont bancar, care va con4ine men4iuni privind tipul
cheltuielii;
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b) facturile în original, care vor con4ine men4iuni privind tipul de
serviciu sau de bunuri furnizate;
c) ordine de plată, care vor con4ine men4iuni privind tipul cheltuielii,
sau bon ﬁscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul
unui card asociat contului bancar pentru campania electorală.
(10) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru
campania electorală pentru transportul și cazarea candida4ilor, mandatarii
ﬁnanciari trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un
exemplar original și o copie ale următoarelor documente justiﬁcative:
a) extrasul de cont bancar, care va con4ine men4iuni privind tipul
cheltuielii;
b) facturile în original, care vor con4ine men4iuni privind tipul de
serviciu sau de bunuri furnizate;
c) ordine de plată, care vor con4ine men4iuni privind tipul cheltuielii,
sau bon ﬁscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul
unui card asociat contului bancar pentru campania electorală.
(11) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru
campania electorală pentru hrana, transportul și cazarea voluntarilor și
membrilor partidului politic, mandatarii ﬁnanciari trebuie să depună la
Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale
următoarelor documente justiﬁcative:
a) extrasul de cont bancar, care va con4ine men4iuni privind tipul
cheltuielii;
b) facturile în original, care vor con4ine men4iuni privind tipul de
serviciu sau de bunuri furnizate;
c) ordine de plată, care vor con4ine men4iuni privind tipul cheltuielii,
sau bon ﬁscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul
unui card asociat contului bancar pentru campania electorală.
(12) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru
campania electorală pentru vestimenta4ia voluntarilor și a membrilor
partidului politic, inscrip4ionată cu denumirea sau numele competitorului
electoral, mandatarii ﬁnanciari trebuie să depună la Autoritatea Electorală
Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor
documente justiﬁcative:
a) extrasul de cont bancar, care va con4ine men4iuni privind tipul cheltuielii;
b) facturile în original, care vor con4ine men4iuni privind tipul de
serviciu sau de bunuri furnizate;
c) ordine de plată, care vor con4ine men4iuni privind tipul cheltuielii,
sau bon ﬁscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul
unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;
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d) proces-verbal de recep4ie a vestimenta4iei sau orice alte documente
justiﬁcative care atestă realitatea cheltuielii.
(13) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru
campania electorală pentru asisten4ă juridică și alte tipuri de consultan4ă,
mandatarii ﬁnanciari trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente
justiﬁcative:
a) extrasul de cont bancar, care va con4ine men4iuni privind tipul
cheltuielii;
b) contractele încheiate;
c) facturile în original, care vor con4ine men4iuni privind tipul de
serviciu furnizat;
d) ordine de plată, care vor con4ine men4iuni privind tipul cheltuielii,
sau bon ﬁscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul
unui card asociat contului bancar pentru campania electorală.
(14) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru
campania electorală pentru plata serviciilor mandatarilor ﬁnanciari,
mandatarii ﬁnanciari trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor documente
justiﬁcative:
a) extrasul de cont bancar, care va con4ine men4iuni privind tipul
cheltuielii;
b) facturile sau contractele, care vor con4ine men4iuni privind tipul de
serviciu furnizat;
c) ordine de plată, care vor con4ine men4iuni privind tipul cheltuielii,
sau bon ﬁscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul
unui card asociat contului bancar pentru campania electorală.
(15) În cazul cheltuielilor efectuate din conturile bancare deschise pentru
campania electorală pentru plata comisioanelor bancare, mandatarii
ﬁnanciari trebuie să depună, în original, extrasul de cont bancar, care la
rubrica informa4ii va con4ine men4iuni privind tipul cheltuielii. Aceste
men4iuni pot ﬁ prescurtate.
Art. 33. – (1) Copiile exemplarelor originale ale documentelor justiﬁcative sunt certiﬁcate pentru conformitate cu originalul de către reprezentan4ii
Autorită4ii Electorale Permanente.
(2) Exemplarele originale ale documentelor justiﬁcative se restituie
mandatarilor ﬁnanciari, după ﬁnalizarea controlului veniturilor și cheltuielilor electorale.
(3) Depunerea documentelor și restituirea exemplarelor originale ale
acestora se realizează conform programării stabilite de către Autoritatea
Electorală Permanentă împreună cu mandatarii ﬁnanciari coordonatori.
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Art. 34. – Partidele politice și organiza4iile cetă4enilor apar4inând minorită4ilor na4ionale, prin intermediul mandatarilor ﬁnanciari coordonatori,
au obliga4ia de a restitui candida4ilor, în termen de 30 de zile de la data
rambursării de către Autoritatea Electorală Permanentă, sumele rambursate
și sumele necheltuite, conform listei depuse la Autoritatea Electorală
Permanentă.
CAPITOLUL VIII
Alian1ele politice și electorale

Art. 35. – Prevederile prezentului ghid se aplică în mod corespunzător
alian4elor politice.
Art. 36. – Partidele politice care fac parte din aceeași alian4ă electorală
desemnează împreună un singur mandatar ﬁnanciar coordonator, cu
aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentului ghid.
Art. 37. – (1) Mandatarii ﬁnanciari ai partidelor politice și ai
organiza4iilor cetă4enilor apar4inând minorită4ilor na4ionale care fac parte
din alian4e electorale vor întocmi, vor semna și vor data raportul detaliat al
veniturilor și cheltuielilor electorale pentru forma4iunea pe care o
reprezintă.
(2) Raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale întocmit
pentru o alian4ă electorală va ﬁ semnat și datat de către mandatarul
ﬁnanciar coordonator al alian4ei electorale și va ﬁ întocmit pe baza
declara4iilor și rapoartelor detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale
întocmite de către mandatarii ﬁnanciari ai ﬁecărui partid politic care face
parte din alian4a electorală.
(3) Pentru func4iile de primar și președinte al consiliului jude4ean,
precum și pentru listele de consilieri, ﬁecare partid politic și/sau organiza4ie
a cetă4enilor apar4inând minorită4ilor na4ionale care face parte din alian4a
electorală poate depune contribu4ii, în conturile bancare pentru campania
electorală, propor4ional cu numărul de candida4i propuși din listă.
(4) Pe materialele de propagandă electorală tipărite ale alian4elor
electorale se va imprima codul unic de identiﬁcare al partidului politic care
face cheltuiala.
CAPITOLUL IX
Contraven1ii și sanc1iuni

Art. 38. – Faptele care constituie contraven4ii potrivit Legii nr. 334/2006,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, și sanc4iunile
aferente, în contextul alegerilor pentru autorită4ile administra4iei publice
locale din anul 2020, sunt descrise în anexa nr. 1 la prezentul ghid.
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CAPITOLUL X
Dispozi1ii ﬁnale

Art. 39. – Documentele prevăzute la cap. VII și VIII care sunt transmise
Autorită4ii Electorale Permanente prin intermediul poștei electronice
trebuie să ﬁe semnate sau certiﬁcate pe ﬁecare pagină, cu semnătură
electronică avansată, în condi4iile art. 5 alin. (3) din Ordonan4a de urgen4ă
a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă
electronică la nivelul autorită4ilor și institu4iilor publice sau cu semnătură
electronică caliﬁcată, după caz.
Art. 40. – (1) Documentele și raportările prevăzute de prezentul ghid se
depun sau se transmit la Autoritatea Electorală Permanentă după cum
urmează:
a) documentele și raportările pe suport hârtie ale forma4iunilor politice
și ale mandatarilor ﬁnanciari ai acestora privind ﬁnan4area campaniei
electorale prin conturile bancare deschise la nivel central pot ﬁ depuse la
sediul central al Autorită4ii Electorale Permanente;
b) documentele și raportările pe suport hârtie ale forma4iunilor politice
și ale mandatarilor ﬁnanciari ai acestora privind ﬁnan4area campaniei
electorale prin conturile bancare deschise la nivel jude4ean, la nivelul
sectoarelor municipiului București și la nivelul municipiului București pot
ﬁ depuse la sediile birourilor teritoriale ale Autorită4ii Electorale
Permanente;
c) documentele și comunicările pe suport hârtie ale candida4ilor
independen4i și ale mandatarilor ﬁnanciari ai acestora se depun la sediile
birourilor teritoriale ale Autorită4ii Electorale Permanente;
d) documentele și raportările electronice prevăzute la lit. a) se transmit
la adresa de e-mail raportaricentral@ﬁnantarepartide.ro;
e) documentele și raportările electronice prevăzute la lit. b) și c) se
transmit la adresele de e-mail ale birourilor teritoriale ale Autorită4ii
Electorale Permanente, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ghid.
(2) Solicitările de clariﬁcare și întrebările forma4iunilor politice, ale
candida4ilor independen4i și ale mandatarilor ﬁnanciari pot ﬁ adresate la
numărul de telefon 0213100760.
Art. 41. – Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ghid.
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Descrierea faptei

Sancțiunea

Avertisment sau amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei

virării unei sume de bani în contul bancar notificat pentru campania electorală

sau amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei,
sau virarea în conturile bancare pentru campania electorală a Avertismentsumelor
7. Depunerea
de bani ce fac obiectul contravenției
unor contribuții/transferuri pentru campanie care provin din surse nelegale confiscarea
și nerambursarea cheltuielilor electorale
Încălcarea obligației de către candidat sau partidul politic de a preda
mandatarului
financiar o declarație cu indicarea sursei contribuției, conform Avertisment sau amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei
8. modelului legal
aprobat, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii sau

Depășirea limitelor maxime ale contribuțiilor candidaților pentru campania Avertisment sau amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei și
6. electorală
confiscarea sumelor de bani ce fac obiectul contravenției

5. Transferul în conturile bancare pentru campania electorală al aportului Avertisment sau amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei și
financiar al formațiunii nepolitice asociate cu partidul politic
confiscarea sumelor de bani ce fac obiectul contravenției

4. Nedeclararea transferurilor fondurilor în contul bancar de campanie

Depunerea sau virarea contribuțiilor pentru campania electorală de către alte
3. persoane decât candidații cărora aceste contribuții le aparțin/mandatarul Avertisment sau amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei
financiar coordonator

Nerespectarea obligației privind încasarea contribuțiilor electorale și plata
2. cheltuielilor electorale numai prin intermediul conturilor bancare notificate în Avertisment sau amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei
prealabil Autorității Electorale Permanente

Nerespectarea condițiilor privind cheltuielile aferente campaniilor electorale,
respectiv:
a) să provină numai din contribuții ale candidaților sau ale formațiunilor
politice;
Avertisment sau amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei și
1. b) să fie angajate numai cu viza prealabilă a mandatarului financiar confiscarea
sumelor de bani ce fac obiectul contravenției
coordonator;
c) să se încadreze în limitele prevăzute de lege;
d) să fie efectuate de competitori electorali numai pentru promovarea
candidaților și a programelor electorale proprii.

Nr.
crt.

Contraven1ii și sanc1iuni

ANEXA Nr. 1
la ghid
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Finanțarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid, a unei alianțe Avertisment sau amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei și
14. a acestora sau a unui candidat independent de către sindicate, culte confiscarea
sumelor de bani ce fac obiectul contravenției
religioase, asociații ori fundații

Finanțarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid, a unei alianțe
a acestora sau a unui candidat independent de către o autoritate publică,
instituție publică, regie autonomă, companie națională, societate
reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și Avertisment sau amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei și
13. completările ulterioare, ori instituție de credit, la care sunt acționari majoritari confiscarea
sumelor de bani ce fac obiectul contravenției
statul sau unități administrativ-teritoriale, ori de către societăți reglementate
de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
care, cu 12 luni înainte de începerea campaniei electorale, au desfășurat
activități finanțate din fonduri publice

Finanțarea campaniei electorale, în mod direct sau indirect, de către
persoane fizice care nu au cetățenia română sau de către persoane juridice
altă naționalitate decât cea română, cu excepția finanțării de către cetățenii Avertisment sau amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei și
12. de
statelor membre ale Uniunii Europene care au domiciliul în România și dețin confiscarea sumelor de bani ce fac obiectul contravenției
calitatea de membru al partidului politic la a cărui campanie electorală
contribuie financiar

Depășirea limitelor maxime ale contribuțiilor pentru campania electorală de Avertisment sau amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei și
11. către
competitorii electorali
confiscarea sumelor de bani ce fac obiectul contravenției

Depunerea și utilizarea contribuțiilor electorale pentru efectuarea de cheltuieli Avertisment sau amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei și
10. în conturile bancare pentru campania electorală după data de 26 septembrie confiscarea sumelor de bani ce fac obiectul contravenției
2020, ora 7,00

Încălcarea obligației mandatarului financiar coordonator de a aduce la
cunoștința Autorității Electorale Permanente, în cel mult 3 zile lucrătoare de
9. la data angajării cheltuielii de către formațiunea politică sau de către candidat, Avertisment sau amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei
după caz, a valorii și destinației acesteia conform art. 38 alin. (2) din Legea
nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare
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Descrierea faptei

Sancțiunea

Avertisment sau amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei,
confiscarea sumelor de bani ce fac obiectul contravenției
și nerambursarea cheltuielilor electorale

Avertisment sau amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei,
22. Utilizarea contribuțiilor pentru campania electorală cu depășirea confiscarea sumelor de bani ce fac obiectul contravenției
cuantumurilor admise pentru destinațiile prevăzute în mod expres de lege
și nerambursarea cheltuielilor electorale

Avertisment sau amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei,
Utilizarea contribuțiilor în campania electorală pentru alte destinații decât cele confiscarea
21. prevăzute
sumelor de bani ce fac obiectul contravenției
în mod expres de lege
și nerambursarea cheltuielilor electorale

20. Nerespectarea obligației de a efectua cheltuieli electorale numai prin conturile Avertisment sau amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei și
deschise pentru campania electorală
confiscarea sumelor de bani ce fac obiectul contravenției

19. Depășirea limitelor maxime ale cheltuielilor electorale

Încălcarea de către competitorii electorali a obligației de a declara Autorității
Electorale Permanente, prin mandatarul financiar coordonator, numărul de Avertisment sau amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei
18. materiale
de propagandă electorală produse și utilizate, defalcat pe categorii,
până cel mai târziu în data de 13 octombrie 2020

de către competitorii electorali a materialelor de propagandă electorală Avertisment sau amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei și
17. Utilizarea
ale căror costuri au fost suportate parțial sau integral de alte persoane
confiscarea sumelor de bani ce fac obiectul contravenției

16. Încălcarea de către competitorii electorali a obligației de a imprima pe Avertisment sau amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei
materialele de propagandă electorală mențiunile obligatorii prevăzute de lege

Utilizarea de către competitorii electorali a oricăror tipuri de materiale de Avertisment sau amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei,
15. propagandă electorală în campania electorală care nu sunt prevăzute de confiscarea sumelor de bani ce fac obiectul contravenției
Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare
și nerambursarea cheltuielilor electorale

Nr.
crt.
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Avertisment sau amendă de la 15.000 lei la 25.000 lei

Încălcarea obligației de a raporta trimestrial Autorității Electorale Permanente
31. stadiul achitării datoriilor înregistrate în campania electorală până la data Avertisment sau amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei
achitării integrale a acestora

30. Neînregistrarea mandatarului financiar în termenul prevăzut de lege

sau îndeplinirea necorespunzătoare de către mandatarul Avertisment sau amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei
29. Neîndeplinirea
financiar a atribuțiilor care îi revin potrivit legii

Încălcarea de către partidele politice, alianțele politice și organizațiile
cetățenilor români aparținând minorităților naționale a obligației de a restitui Avertisment sau amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei
28. candidaților
sumele de bani necheltuite și/sau rambursate de către
Autoritatea Electorală Permanentă

Încălcarea de către mandatarii financiari coordonatori a obligației de a depune
27. la Autoritatea Electorală Permanentă declarațiile privind indicarea sursei Avertisment sau amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei
contribuțiilor electorale

Nedepunerea la Autoritatea Electorală Permanentă, în termen de 30 zile de
la data încheierii campaniei electorale, de către competitorii electorali a
26. declarației cuprinzând informații privind descrierea materialelor de propagandă Avertisment sau amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei
electorală online, producția, perioada și spațiul de difuzare a acestora

Încălcarea de către mandatarii financiari coordonatori a obligației de a depune
Autoritatea Electorală Permanentă documentele obligatorii prevăzute la
25. la
art. 47 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și Avertisment sau amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei
completările ulterioare, în termen de 15 zile de la data desfășurării alegerilor

Încălcarea de către competitorii electorali, mandatarii financiari și/sau terțele
24. persoane fizice/juridice a obligației de a pune la dispoziția reprezentanților Avertisment sau amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei
Autorității Electorale Permanente documentele și informațiile solicitate, în
termen de cel mult 15 zile de la data solicitării

Încălcarea de către competitorii electorali a obligației de a depune la
Autoritatea Electorală Permanentă o declarație privind respectarea
23. plafoanelor de cheltuieli prevăzute de lege, conform modelului legal aprobat, Avertisment sau amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei
până cel mai târziu la data de 13.10.2020

LISTA
adreselor de e-mail ale birourilor teritoriale
ale Autorită1ii Electorale Permanente
Nr.
crt.

Numele județului

Adresa de e-mail

1. Alba

bj.alba@finantarepartide.ro

3. Arges

bj.arges@finantarepartide.ro

2. Arad

4. Bacău
5. Bihor

6. Bistrita-Năsăud
7. Botoșani
8. Brăila

9. Brașov

10. București
11. Buzău

12. Călărași

13. Caraș-Severin
14. Cluj

15. Constanța
16. Covasna

17. Dâmbovița
18. Dolj

19. Galați

20. Giurgiu
21. Gorj

22. Harghita

23. Hunedoara
24. Ialomița
25. Iași

26. Ilfov

27. Maramureș
28. Mehedinți
29. Mureș

30. Neamț
31. Olt

32. Prahova
33. Sălaj

34. Satu Mare
35. Sibiu

36. Suceava

37. Teleorman
38. Timiș

39. Tulcea
40. Vaslui

41. Vâlcea

42. Vrancea

bj.arad@finantarepartide.ro

bj.bacau@finantarepartide.ro
bj.bihor@finantarepartide.ro

bj.bistritanasaud@finantarepartide.ro
bj botosani.@finantarepartide.ro
bj.braila@finantarepartide.ro

bj.brasov@finantarepartide.ro

bm.bucuresti@finantarepartide.ro
bj.buzau@finantarepartide.ro

bj.calarasi@finantarepartide.ro

bj.carasseverin@finantarepartide.ro
bj.cluj@finantarepartide.ro

bj.constanta@finantarepartide.ro
bj.covasna@finantarepartide.ro

bj.dimbovita@finantarepartide.ro
bj.dolj@finantarepartide.ro

bj.galati@finantarepartide.ro

bj.giurgiu@finantarepartide.ro
bj.gorj@finantarepartide.ro

bj.harghita@finantarepartide.ro

bj.hunedoara@finantarepartide.ro
bj.ialomita@finantarepartide.ro
bj.iasi@finantarepartide.ro

bj.ilfov@finantarepartide.ro

bj.maramures@finantarepartide.ro
bj.mehedinti@finantarepartide.ro
bj.mures@finantarepartide.ro

bj.neamt@finantarepartide.ro
bj.olt@finantarepartide.ro

bj.prahova@finantarepartide.ro
bj.salaj@finantarepartide.ro

bj.satumare@finantarepartide.ro
bj.sibiu@finantarepartide.ro

bj.suceava@finantarepartide.ro

bj.teleorman@finantarepartide.ro
bj.timis@finantarepartide.ro

bj.tulcea@finantarepartide.ro
bj.vaslui@finantarepartide.ro

bj.valcea@finantarepartide.ro

bj.vrancea@finantarepartide.ro
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ANEXA Nr. 2
la ghid

LEGEA nr. 334*
din 17 iulie 2006

privind ﬁnan5area activită5ii partidelor politice
și a campaniilor electorale

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 632 din 21 iulie 2006

Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 22 iulie 2010
Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 23 iunie 2015

CAPITOLUL I
Dispozi5ii generale

Art. 1. — (1) Prezenta lege reglementează ﬁnan3area activită3ii partidelor
politice și a campaniilor electorale, precum și controlul ﬁnan3ării activită3ii
partidelor politice și a campaniilor electorale.
(2) Principiile ﬁnan3ării activită3ii partidelor politice și a campaniilor
electorale sunt următoarele:
a) principiul legalită3ii;

* Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 113/2015 pentru modificarea și completarea
Legii nr. 334/2006 privind finan3area activită3ii partidelor politice și a campaniilor electorale,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 18 mai 2015, dându-se textelor
o nouă numerotare.
Legea nr. 334/2006 a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 510 din 22 iulie 2010 și a mai fost modificată și completată prin:
— Legea nr. 124/2011 pentru completarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind
finan3area activită3ii partidelor politice și a campaniilor electorale, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 21 iunie 2011;
— Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012.
Ulterior ultimei republicări, Legea nr. 334/2006 a fost modificată prin Legea nr. 78/2016,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 28 aprilie 2016, O.U.G. nr.
44/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 2 septembrie 2016,
Legea nr. 183/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 19 octombrie 2016, Legea nr. 3/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din
17 ianuarie 2017, prin Legea nr. 34/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 55 din 18 ianuarie 2018, prin O.U.G. nr. 29/2019, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 358 din 8 mai 2019, și prin Legea nr. 148/2019, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 25 iulie 2019.

Legea nr. 334/2006 45

b) principiul egalită3ii de șanse;
c) principiul transparen3ei veniturilor și cheltuielilor;
d) principiul independen3ei partidelor politice și a candida3ilor fa3ă de
ﬁnan3atori;
e) principiul integrită3ii competi3iei politice și electorale.
Art. 2. — Partidele politice pot de3ine, în condi3iile legii, bunuri mobile
și imobile care sunt necesare realizării activită3ii speciﬁce.
Art. 3. — (1) Sursele de ﬁnan3are a activită3ii unui partid politic sunt:
a) cotiza3ii ale membrilor de partid;
b) dona3ii, legate și alte liberalită3i;
c) venituri provenite din activită3i proprii, conform art. 16;
d) subven3ii de la bugetul de stat;
e) împrumuturi în bani de la persoane ﬁzice și juridice.
(2) Partidele politice pot contracta împrumuturi în bani numai prin acte
autentice notariale, sub sanc3iunea nulită3ii absolute, înso3ite de documente
de predare-primire, în contract prevăzându-se modul și termenul de
restituire a acestora.
(3) Termenul de restituire prevăzut la alin. (2) nu poate ﬁ mai mare de
3 ani.
(4) Împrumuturile în bani și restituirea acestora se pot face numai prin
virament bancar.
(5) Împrumuturile în bani care nu sunt restituite în termenul prevăzut
la alin. (3) se pot constitui în dona3ii numai cu acordul păr3ilor și numai
dacă nu s-a atins în anul respectiv plafonul pentru dona3ii prevăzut la
art. 6 alin. (1), până la concuren3a acestui plafon.
(6) Împrumuturile care au o valoare mai mare de 100 de salarii de bază
minime brute pe 3ară se supun condi3iilor de publicitate prevăzute la art. 13.
(7) Acordarea de împrumuturi de către partide politice, alian3e politice
sau electorale și candida3i independen3i către persoane ﬁzice sau juridice
este interzisă.
(8) Partidele politice și organiza3iile teritoriale ale acestora, inclusiv
cele constituite la nivelul sectoarelor municipiului București, au obliga3ia de
a-și organiza contabilitate proprie, conform reglementărilor contabile
aplicabile.
(9) Opera3iunile de încasări și plă3i ale partidelor politice și ale organiza3iilor teritoriale ale acestora se efectuează prin conturi bancare, în lei și în
valută, deschise la bănci cu sediul în România și în numerar potrivit legii.
(10) Veniturile realizate din activită3ile prevăzute la alin. (1) lit. c) sunt
scutite de impozite și taxe.
Art. 4. — Eﬁcien3a și oportunitatea cheltuielilor partidelor politice,
alian3elor politice și ale organiza3iilor cetă3enilor apar3inând minorită3ilor
na3ionale se hotărăsc de către organele de conducere ale acestora, potrivit
statutului lor.
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CAPITOLUL II
Finan5area privată
Seciunea 1
Cotiza!ii

Art. 5. — (1) Cuantumul cotiza3iilor, repartizarea și utilizarea acestora
se stabilesc prin hotărâri ale partidului politic, potrivit statutului propriu.
(2) Veniturile totale provenite din cotiza3ii sunt neplafonate.
(3) Suma cotiza3iilor plătite într-un an de un membru de partid nu poate
depăși 48 de salarii minime brute pe 3ară. Salariul de bază minim brut pe
3ară luat ca referin3ă este cel existent la data de 1 ianuarie a anului respectiv.
(4) Partidele politice au obliga3ia de a publica în Monitorul Oﬁcial al
României, Partea I, până la data de 30 aprilie a anului următor, cuantumul
total al veniturilor din cotiza3ii ob3inute în anul ﬁscal precedent, precum și
lista membrilor de partid care au plătit în anul ﬁscal precedent cotiza3ii a
căror valoare însumată depășește 10 salarii minime brute pe 3ară.
(5) Lista prevăzută la alin. (4) trebuie să cuprindă următoarele elemente:
numele și prenumele membrului de partid, cetă3enia, valoarea și data la care
a fost plătită cotiza3ia.
Seciunea a 2-a
Dona!ii

Art. 6. — (1) Dona3iile primite de un partid politic într-un an ﬁscal nu pot
depăși 0,025% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.
(2) Dona3iile primite de la o persoană ﬁzică într-un an pot ﬁ de până la
200 de salarii de bază minime brute pe 3ară, la valoarea existentă la data de
1 ianuarie a anului respectiv.
(3) Dona3iile primite de la o persoană juridică într-un an pot ﬁ de până
la 500 de salarii de bază minime brute pe 3ară, la valoarea existentă la data
de 1 ianuarie a anului respectiv.
(4) Suma totală a dona3iilor făcute de persoanele juridice controlate
direct sau indirect de o altă persoană ori de un grup de persoane ﬁzice sau
juridice nu poate depăși limitele prevăzute la alin. (2) și (3).
(5) Valoarea de pia3ă a bunurilor mobile și imobile donate partidului,
precum și a serviciilor prestate acestuia cu titlu gratuit se include în
valoarea dona3iilor, în limitele prevăzute la alin. (1), (2) și (3).
(6) Evaluarea bunurilor și serviciilor prevăzute la alin. (5) se efectuează
de către evaluatori autoriza3i potrivit Ordonan3ei Guvernului nr. 24/2011
privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu
modiﬁcări prin Legea nr. 99/2013, cu modiﬁcările și completările ulterioare.
(7) Se interzice persoanelor juridice care, la data efectuării dona3iei, au
datorii exigibile mai vechi de 60 de zile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor
Legea nr. 334/2006 47

sociale sau la bugetele locale să facă dona3ii partidelor politice, cu excep3ia
situa3iei când au de recuperat sume mai mari decât datoria proprie.
(8) La efectuarea dona3iei, partidul politic are obliga3ia de a solicita
persoanei juridice donatoare prezentarea unei declara3ii pe propria
răspundere privind respectarea condi3iei prevăzute la alin. (7).
(9) Este interzisă acceptarea sub orice formă, directă sau indirectă, de
către partidele politice, a dona3iilor de bunuri materiale ori sume de bani
sau prestarea de servicii gratuite făcute cu scopul evident de a ob3ine un
avantaj economic sau cu încălcarea dispozi3iilor alin. (8).
Art. 7. — (1) Sumele de bani care fac obiectul împrumuturilor primite de
către un partid politic într-un an ﬁscal nu pot depăși 0,025% din veniturile
prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.
(2) Sumele de bani care fac obiectul împrumuturilor primite de către un
partid politic de la o persoană ﬁzică într-un an pot ﬁ de până la 200 de
salarii de bază minime brute pe 3ară, la valoarea existentă la data de
1 ianuarie a anului respectiv.
(3) Sumele de bani care fac obiectul împrumuturilor primite de către un
partid politic de la o persoană juridică într-un an pot ﬁ de până la 500 de
salarii de bază minime brute pe 3ară, la valoarea existentă la data de
1 ianuarie a anului respectiv.
(4) Valoarea totală a sumelor de bani care fac obiectul împrumuturilor
acordate partidelor politice de către persoanele juridice controlate direct
sau indirect de o altă persoană ori de un grup de persoane ﬁzice sau juridice
nu poate depăși limitele prevăzute la alin. (1)—(3).
(5) Prevederile art. 6 alin. (7)—(9), precum și ale art. 14 alin. (1) —(3)
se aplică în mod corespunzător.
Art. 8. — (1) Dona3iile care au ca obiect imobile cu destina3ia de sedii ale
partidelor politice sunt exceptate de la condi3iile prevăzute la art. 6 alin. (2),
(3), (4) și (5).
(2) Dona3iile în bani cu sarcina de a achizi3iona clădiri cu destina3ia de
sediu al partidului politic sunt exceptate de la condi3iile prevăzute la art. 6
alin. (2), (3), (4) și (5).
(3) Partidul politic are obliga3ia de a îndeplini sarcina prevăzută la alin. (2)
în termenul și condi3iile prevăzute de contractul de dona3ie.
(4) Termenul de îndeplinire al sarcinii prevăzut la alin. (3) nu poate ﬁ
mai mare de 2 ani.
(5) Neîndeplinirea termenului prevăzut la alin. (4) atrage după sine
anularea excep3iilor prevăzute la alin. (1) și (2).
Art. 9. — Dona3iile în bani a căror valoare depășește 10 salarii de bază
minime brute pe 3ară se vor efectua numai prin conturi bancare.
Art. 10. — Reducerile de pre3 care depășesc 20% din valoarea bunurilor
sau serviciilor oferite partidelor politice și candida3ilor independen3i se vor
considera dona3ii și se vor înregistra distinct în contabilitatea proprie a
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partidului ori a candidatului independent, conform normelor emise de
Ministerul Finan3elor Publice.
Art. 11. — (1) La primirea dona3iei sunt obligatorii veriﬁcarea și înregistrarea identită3ii donatorului, indiferent de caracterul public sau conﬁden3ial
al acesteia.
(2) La solicitarea scrisă a donatorului, identitatea sa rămâne conﬁden3ială, în situa3ia în care dona3ia se situează în limita sumei anuale de
10 salarii de bază minime brute pe 3ară.
(3) Suma totală primită de un partid politic ca dona3ii conﬁden3iale nu
poate depăși echivalentul a 0,006% din veniturile prevăzute în bugetul de
stat pe anul respectiv.
Art. 12. — (1) Toate dona3iile, inclusiv cele conﬁden3iale, vor ﬁ înregistrate și eviden3iate în mod corespunzător în documentele contabile, cu
men3ionarea datei la care au fost făcute și a altor informa3ii care să permită
identiﬁcarea surselor de ﬁnan3are și a donatorilor.
(2) Dona3iile de bunuri și servicii prestate cu titlu gratuit vor ﬁ reﬂectate
în contabilitate la valoarea de pia3ă de la momentul dona3iei.
(3) Nu sunt considerate dona3ii activită3ile prestate pe bază de voluntariat în condi3iile legii.
Art. 13. — (1) Partidele politice au obliga3ia de a publica în Monitorul
Oﬁcial al României, Partea I, lista persoanelor ﬁzice și juridice care au făcut
în anul ﬁscal precedent dona3ii a căror valoare cumulată depășește 10 salarii
de bază minime brute pe 3ară, lista persoanelor ﬁzice și juridice care au
acordat împrumuturi a căror valoare depășește 100 de salarii de bază
minime brute pe 3ară, precum și suma totală a dona3iilor conﬁden3iale,
respectiv suma totală a împrumuturilor cu o valoare de sub 100 de salarii
de bază minime pe 3ară primite, până la data de 30 aprilie a anului următor.
(2) Lista prevăzută la alin. (1) trebuie să con3ină următoarele elemente:
a) pentru persoanele ﬁzice: numele și prenumele donatorului sau
împrumutătorului, cetă3enia, valoarea, felul dona3iei sau împrumutului și
data la care a fost efectuată dona3ia sau împrumutul. În cazul împrumutului se va men3iona și termenul de restituire al acestuia;
b) pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, na3ionalitatea, codul unic
de înregistrare, valoarea, felul dona3iei sau a împrumutului și data la care
a fost efectuată dona3ia sau împrumutul. În cazul împrumutului se va
men3iona și termenul de restituire al acestuia.
Art. 14. — (1) Este interzisă folosirea resurselor ﬁnanciare, umane și
tehnice apar3inând institu3iilor publice, regiilor autonome, companiilor
na3ionale, societă3ilor reglementate de Legea societă3ilor nr. 31/1990,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, sau institu3iilor de
credit la care sunt ac3ionari majoritari statul ori unită3i administrativteritoriale, pentru sprijinirea activită3ii partidelor politice sau a campaniei
electorale a acestora, altfel decât în condi3iile stabilite de legile electorale.
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(2) Partidele politice nu pot accepta dona3ii sau servicii prestate cu titlu
gratuit de la o autoritate ori institu3ie publică, de la o regie autonomă, de
la o companie na3ională, societate reglementată de Legea nr. 31/1990,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, sau institu3ie de
credit cu capital integral ori majoritar de stat.
(3) Este interzisă acceptarea dona3iilor din partea unui sindicat sau a
unui cult religios, indiferent de natura acestora.
(4) Sumele primite cu încălcarea prevederilor alin. (2) și (3) se conﬁscă
și se fac venit la bugetul de stat.
(5) Prevederile alin. (1)—(4) se aplică în mod corespunzător alian3elor
politice, alian3elor electorale, precum și candida3ilor independen3i.
(6) Prevederile alin. (1)—(4) se aplică în mod corespunzător și
organiza3iilor cetă3enilor apar3inând minorită3ilor na3ionale, pentru
ﬁnan3area campaniilor electorale.
Art. 15. — (1) Acceptarea dona3iilor din partea altor state ori a organiza3iilor din străinătate, precum și din partea persoanelor ﬁzice care nu au
cetă3enia română sau de către persoane juridice de altă na3ionalitate decât
cea română este interzisă, cu excep3ia celor primite de la cetă3enii statelor
membre ale Uniunii Europene care au domiciliul în România și de3in
calitatea de membru al partidului politic căruia i-a acordat dona3ia.
(2) Fac excep3ie de la prevederile alin. (1) dona3iile constând în bunuri
materiale necesare activită3ii politice, dar care nu sunt materiale de propagandă electorală, primite de la organiza3ii politice interna3ionale la care
partidul politic respectiv este aﬁliat sau de la partide politice ori forma3iuni
politice aﬂate în rela3ii de colaborare politică. Pot ﬁ primite și materiale de
propagandă care se folosesc numai în cadrul campaniei electorale pentru
alegerea reprezentan3ilor României în Parlamentul European.
(3) Dona3iile prevăzute la alin. (2) se publică în Monitorul Oﬁcial al
României, Partea I, până la data de 30 aprilie a anului următor.
(4) Dona3iile prevăzute la alin. (2) sunt scutite de plata taxelor vamale,
cu excep3ia mijloacelor de transport.
(5) Sumele primite cu încălcarea prevederilor alin. (1) se conﬁscă și se fac
venit la bugetul de stat.
Seciunea a 3-a
Alte surse de venituri

Art. 16. — (1) Partidele politice nu pot desfășura activită3i speciﬁce
societă3ilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modiﬁcările
și completările ulterioare. Fac excep3ie următoarele activită3i din care
partidele politice pot ob3ine venituri:
a) editarea, realizarea și difuzarea publica3iilor ori a altor materiale de
propagandă și cultură politică proprii;
50 Finanarea acvităii pardelor police și a campaniilor electorale
pentru alegerea autorităilor administraiei publice locale din anul 2020

b) vânzarea de bilete, taxe de participare sau altele asemenea la ac3iuni
culturale, sportive, precum și la întruniri și seminare cu tematică politică,
economică sau socială;
c) vânzarea materialelor tipărite cu însemnele partidului politic;
d) serviciile oferite către membrii partidului pentru organizarea
evenimentelor prevăzute la lit. b);
e) închirierea spa5iilor aﬂate în patrimoniul propriu, fără a aduce
atingere moralei publice, ordinii sau imaginii partidului politic;*
f) înstrăinarea terenurilor și clădirilor din patrimoniu, dar numai după
cel pu3in 10 ani de la înregistrarea în patrimoniu, cu excep3ia partidelor
politice aﬂate în curs de dizolvare. Termenul de 10 ani nu se aplică în
situa3ia bunurilor imobiliare moștenite;
g) înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu, numai dacă nu
reprezintă activită3i de produc3ie, comer3 sau prestări de servicii;
h) subînchirierea spa3iilor primite conform prevederilor art. 26 alin.
(1)—(3), pentru organizarea birourilor parlamentare, fără ca valoarea chiriei
lunare prevăzute în contractul de subînchiriere să depășească valoarea
chiriei lunare prevăzute în contractul de închiriere încheiat cu autorită3ile
locale. Cheltuielile de între3inere aferente spa3iului subînchiriat revin
biroului parlamentar, conform contractului încheiat;
i) emiterea carnetelor/legitima3iilor de membru al partidului politic.
(2) Partidele politice pot ob3ine venituri din dobânzi bancare.
(3) Până la data de 30 aprilie a ﬁecărui an, partidele politice au obliga3ia
de a publica în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I, cuantumurile totale
ale veniturilor ob3inute în anul ﬁscal precedent din activită3ile prevăzute la
alin. (1) și din sursele prevăzute la alin. (2), defalcate pe ﬁecare tip de
activitate și sursă.
Art. 17. — (1) Dacă un partid este asociat, conform legii, cu o forma3iune
nepolitică, aportul ﬁnanciar al acesteia din urmă la forma respectivă de
asociere nu poate depăși într-un an ﬁscal valoarea de 500 de salarii de bază
minime brute pe 3ară, la data de 1 ianuarie a anului respectiv.
(2) Aportul ﬁnanciar total în forme de asociere cu forma3iuni nepolitice
nu poate avea într-un an o valoare mai mare decât echivalentul a 0,006% din
veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.
(3) Sumele primite cu încălcarea prevederilor alin. (1) și (2) se conﬁscă
și se fac venit la bugetul de stat.
(4) Partidele politice au obliga3ia de a publica în Monitorul Oﬁcial al
României, Partea I, cuantumul total al sumelor ce fac obiectul alin. (1), până
la data de 30 aprilie a anului următor.
* Modificată prin Legea nr. 78/2016.
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CAPITOLUL III
Finan5area publică

Subven!ii de la bugetul de stat

Art. 18. — (1) Partidele politice primesc anual subven3ie de la bugetul de
stat, în condi3iile legii.
(2) Suma alocată anual partidelor politice de la bugetul de stat este de
cel pu5in 0,01% și de cel mult 0,04% din produsul intern brut. Pentru
partidele politice care promovează femei pe listele electorale, pe locuri
eligibile, suma alocată de la bugetul de stat va ﬁ majorată dublu propor5ional cu numărul mandatelor ob5inute în alegeri de candida5ii femei.*
(3) Subven3ia de la bugetul de stat se acordă în func3ie de următoarele
criterii:
a) numărul de voturi primite la alegerile generale pentru Camera
Deputa3ilor și Senat;
b) numărul de voturi primite la alegerile generale pentru autorită3ile
administra3iei publice locale.
(4) În cazul alian3elor politice sau electorale, subven3ia se va împăr3i
între membrii alian3ei după numărul de mandate ob3inute.
Art. 19. — 75% din bugetul anual acordat partidelor politice vor ﬁ
împăr3ite partidelor politice, propor3ional cu numărul de voturi primite la
alegerile parlamentare, respectiv media voturilor valabil exprimate pentru
Camera Deputa3ilor și Senat, dacă au realizat pragul electoral.
Art. 20. — 25% din bugetul anual acordat partidelor politice vor ﬁ împăr3ite partidelor politice, propor3ional cu numărul de voturi valabil exprimate,
primite la alegerile locale pentru alegerea consilierilor jude3eni și consilierilor
din cadrul municipiului București, dacă au ob3inut cel pu3in 50 de mandate de
consilier jude3ean și de consilier din cadrul municipiului București.
Art. 21. — La solicitarea Autorită3ii Electorale Permanente, Biroul
Electoral Central are obliga3ia să comunice numărul de voturi ob3inute de
partidele politice, alian3ele politice și alian3ele electorale la alegerile parlamentare generale, numărul de candida3i declara3i aleși, pe partide și/sau
alian3e și sexe, numărul de voturi ob3inute de partidele politice, alian3ele
politice și alian3ele electorale la alegerile generale pentru consilierii jude3eni
și consilierii municipiului București, precum și numărul de candida3i
declara3i aleși la aceste alegeri pe partide și/sau alian3e și sexe.
Art. 22. — Forma3iunile politice și alian3ele politice sau electorale
primesc anual subven3ii de la bugetul de stat în condi3iile legii.
Art. 23. — (1) Subven3ia de la bugetul de stat se varsă lunar, prin bugetul
Autorită3ii Electorale Permanente, într-un cont special deschis de către
* Modificat prin Legea nr. 34/2018.
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ﬁecare partid politic. Veniturile din subven3ii de la bugetul de stat se
reﬂectă distinct în eviden3a contabilă a partidelor politice.
(2) La nivelul Autorită3ii Electorale Permanente se constituie un
compartiment specializat pentru alocarea subven3iei de la bugetul de stat.
(3) Subven3iile de la bugetul de stat acordate partidelor politice au statut
de afecta3iune specială și nu sunt supuse executării silite prin poprire.
Art. 24. — (1) Acordarea subven3iei de la bugetul de stat poate ﬁ suspendată temporar, prin decizie a Autorită3ii Electorale Permanente, pentru
încălcarea dispozi3iilor prevăzute la art. 3 alin. (8), art. 5 alin. (4), art. 13,
art. 15 alin. (3), art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (4), art. 25 alin. (1) și (2), art. 50
și art. 51 alin. (2), până la îndeplinirea cerin3elor legale.
(2) Autoritatea Electorală Permanentă notiﬁcă în prealabil partidului
politic neregulile constatate și termenul de remediere a acestora.
(3) Termenul acordat partidelor politice pentru remedierea neregulilor
constatate nu poate ﬁ mai mare de 15 zile.
(4) Decizia de suspendare temporară a acordării tranșelor lunare de la
bugetul de stat poate ﬁ contestată în termen de 15 zile de la comunicare, la
instan3a de contencios administrativ competentă, care trebuie să se pronun3e
în termen de 15 zile de la sesizare. Hotărârea instan3ei este deﬁnitivă.
(5) Pe durata suspendării temporare a subven3iei, aceasta este păstrată
de către Autoritatea Electorală Permanentă în sume de mandat, până la
pronun3area deﬁnitivă a instan3ei, acestea nefăcând obiectul rambursării la
sfârșitul anului la bugetul de stat.
(6) În termen de 10 zile de la notiﬁcarea scrisă a partidului politic
referitoare la remedierea neregulilor constatate, Autoritatea Electorală
Permanentă se pronun3ă asupra ridicării suspendării tranșelor lunare.
Art. 25. — (1) Veniturile care provin din subven5ii de la bugetul de
stat pot avea următoarele destina5ii:
a) cheltuieli materiale pentru între5inerea și func5ionarea sediilor;
b) cheltuieli de personal;
c) cheltuieli pentru presă și propagandă;
d) cheltuieli privind organizarea de activită5i cu caracter politic;
e) cheltuieli de deplasare în 5ară și în străinătate;
f) cheltuieli pentru telecomunica5ii;
g) cheltuieli cu delega5iile din străinătate;
h) cheltuieli cu cotiza5iile datorate organiza5iilor politice interna5ionale la care este aﬁliat partidul politic;
i) investi5ii în bunuri mobile și imobile, necesare activită5ii partidelor
respective;
j) cheltuieli de protocol;
k) cheltuieli de birotică;
l) cheltuieli cu comisioane bancare;
m) cheltuieli cu chiriile și utilită5ile sediilor;
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n) cheltuieli de între5inere și repara5ii auto;
o) cheltuieli cu prime de asigurare;
p) cheltuieli de transport;
q) cheltuieli cu combustibili și carburan5i;
r) cheltuieli cu produc5ia și difuzarea de spoturi publicitare;
s) cheltuieli cu consultan5a politică;
t) cheltuieli cu consultan5a juridică;
u) cheltuieli cu sondajele de opinie na5ionale și locale;
v) cheltuieli cu onorariile avoca5ilor, executorilor și exper5ilor;
w) cheltuieli cu taxele de timbru;
x) cheltuieli cu taxele mărcilor înregistrate;
y) cheltuieli cu penalită5ile.*
(2) Este interzisă folosirea veniturilor provenite din subven3ii de la
bugetul de stat pentru oricare alte destina3ii decât cele prevăzute la alin. (1).
(3) Eﬁcien3a și oportunitatea acestor cheltuieli se hotărăsc de organele de
conducere ale partidelor politice, potrivit statutului lor și dispozi3iilor legale.
Art. 26. — (1) Autorită3ile administra3iei publice centrale și locale pot
asigura spa3ii pentru sediile centrale și locale ale partidelor politice, precum
și terenurile aferente, la cererea motivată a acestora.
(2) Partidele politice pot primi cel mult câte un sediu pe unitate administrativ-teritorială.
(3) Închirierea de către autorită3ile locale a spa3iilor destinate sediilor
partidelor politice urmează regimul juridic prevăzut pentru închirierea
spa3iilor cu destina3ie de locuin3ă.
(4) Partidele politice care își încetează activitatea ca urmare a reorganizării, autodizolvării sau dizolvării pronun3ate prin hotărâri deﬁnitive ale
instan3elor judecătorești sunt obligate să predea autorită3ilor administra3iei
publice locale, în termen de 30 de zile, spa3iile pe care le-au de3inut cu
contract de închiriere încheiat cu acestea. Spa3iile de3inute în proprietate
vor ﬁ transmise în condi3iile legii.
(5) În termen de 30 de zile, Tribunalul București va comunica Ministerului Dezvoltării Regionale și Administra3iei Publice și Autorită3ii Electorale
Permanente încetarea activită3ii partidului politic.
(6) În termen de 15 zile de la primirea comunicării, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administra3iei Publice va transmite respectivele hotărâri
către institu3ia prefectului din toate jude3ele și din municipiul București, în
vederea preluării sediilor închiriate de autorită3ile publice, prin executorii
judecătorești, dacă nu au fost predate în termenul legal.
Art. 27. — Plata tuturor cheltuielilor legate de telecomunica3ii, energie
electrică și termică, gaze, apă, canal etc. ale unui partid cade în sarcina
exclusivă a acestuia și se face la tariful spa3iilor cu destina3ie de locuin3ă.
* Modificat prin Legea nr. 3/2017.
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CAPITOLUL IV
Finan5area în timpul campaniilor electorale
Seciunea 1
Contribu!iile pentru campania electorală

Art. 28. — (1) Cheltuielile aferente campaniilor electorale trebuie să
respecte următoarele condi5ii:
a) să provină numai din contribu5ii ale candida5ilor sau ale
forma5iunilor politice;
b) să ﬁe angajate numai cu viza prealabilă a mandatarului ﬁnanciar
competent;
c) să se încadreze în limitele prevăzute de prezenta lege;
d) să ﬁe efectuate de competitori electorali numai pentru promovarea
candida5ilor și a programelor electorale proprii.
(2) Încasarea contribu5iilor electorale și plata cheltuielilor electorale
pot ﬁ efectuate numai prin intermediul conturilor bancare notiﬁcate în
prealabil Autorită5ii Electorale Permanente.
(3) La alegerile parlamentare, partidele politice și candida5ii independen5i vor utiliza pentru ﬁnan5area campaniei electorale câte un cont
bancar distinct pentru ﬁecare circumscrip5ie electorală în care participă la
alegeri. Organiza5iile cetă5enilor români apar5inând minorită5ilor
na5ionale, care propun candida5i numai la nivel na5ional, utilizează un
cont bancar la nivel na5ional.
(4) La alegerile locale, partidele politice și candida5ii independen5i vor
utiliza pentru ﬁnan5area campaniei electorale câte un cont bancar distinct
pentru ﬁecare jude5 și pentru municipiul București, unde participă la
alegeri.
(5) La alegerile pentru Parlamentul European și la alegerile pentru
Președintele României, partidele politice și candida5ii independen5i vor
utiliza pentru ﬁnan5area campaniei electorale un singur cont bancar.
(6) Contribu5iile pentru campania electorală se depun sau se virează
în conturile prevăzute la alin. (2)—(4) numai de către candida5i, partide
politice sau de către mandatarii ﬁnanciari ai acestora.
(7) Prin excep5ie de la alin. (5), la alegerile pentru Președintele
României, candidatul propus de o forma5iune politică are posibilitatea de
a primi contribu5ii electorale și de a efectua cheltuieli electorale prin
intermediul unui cont bancar distinct de cel notiﬁcat de forma5iunea
politică, cu aplicarea corespunzătoare a alin. (2) și (6). Cheltuielile
electorale efectuate de candidat și de forma5iunea politică care l-a propus
nu pot depăși limita prevăzută la alin. (12) lit. p).
(8) Prin excep5ie de la prevederile art. 25 alin. (1) și (2), campania
electorală pentru alegerea Parlamentului European și a Președintelui
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României poate ﬁ ﬁnan5ată din veniturile prevăzute la art. 3 alin. (1)
lit. d), în acest caz, prin excep5ie de la prevederile alin. (5), ﬁind utilizat
un cont bancar distinct.
(9) În cel mult 3 zile lucrătoare de la data angajării cheltuielii de către
forma5iunea politică sau de către candidat, după caz, mandatarul
ﬁnanciar competent aduce la cunoștin5a Autorită5ii Electorale Permanente
valoarea și destina5ia acesteia conform art. 38 alin. (2).
(10) Contribu5iile pentru campania electorală au statut de afecta5iune
specială și nu sunt supuse executării.
(11) Contribu5iile candida5ilor pentru campania electorală proprie sau
a forma5iunii politice care i-a propus pot proveni numai din dona5ii
primite de candida5i de la persoane ﬁzice, din venituri proprii ale acestora
sau din împrumuturi contractate de aceștia de la persoane ﬁzice sau
institu5ii de credit.
(12) Limitele maxime ale contribu5iilor candida5ilor pentru campania
electorală sunt următoarele:
a) 60 de salarii de bază minime brute pe 5ară pentru ﬁecare candidat
la func5ia de deputat sau de senator;
b) un salariu de bază minim brut pe 5ară pentru ﬁecare listă de
candida5i la consiliul local al comunei;
c) 3 salarii de bază minime brute pe 5ară pentru ﬁecare listă de
candida5i la consiliul local al orașului;
d) 5 salarii de bază minime brute pe 5ară pentru ﬁecare listă de
candida5i la consiliul local al municipiului;
e) 30 de salarii de bază minime brute pe 5ară pentru ﬁecare listă de
candida5i la consiliul local al municipiului reședin5ă de jude5;
f) 50 de salarii de bază minime brute pe 5ară pentru ﬁecare listă de
candida5i la consiliul de sector al municipiului București;
g) 500 de salarii de bază minime brute pe 5ară pentru ﬁecare listă de
candida5i la Consiliul General al Municipiului București;
h) 100 de salarii de bază minime brute pe 5ară pentru ﬁecare listă de
candida5i la consiliul jude5ean;
i) 5 salarii de bază minime brute pe 5ară pentru ﬁecare candidat la
func5ia de primar al comunei;
j) 7 salarii de bază minime brute pe 5ară pentru ﬁecare candidat la
func5ia de primar al orașului;
k) 10 salarii de bază minime brute pe 5ară pentru ﬁecare candidat la
func5ia de primar al municipiului;
l) 50 de salarii de bază minime brute pe 5ară pentru ﬁecare candidat la
func5ia de primar al municipiului reședin5ă de jude5;
m) 100 de salarii de bază minime brute pe 5ară pentru ﬁecare candidat
la func5ia de primar de sector al municipiului București;
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n) 200 de salarii de bază minime brute pe 5ară pentru ﬁecare candidat
la func5ia de președinte al consiliului jude5ean și de primar al
municipiului București;
o) 750 de salarii de bază minime brute pe 5ară pentru ﬁecare candidat
la func5ia de parlamentar european;
p) 20.000 de salarii de bază minime brute pe 5ară pentru candidatul la
func5ia de Președinte al României.
(13) În cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii sau virării unei
sume de bani în contul bancar notiﬁcat pentru campania electorală,
candidatul sau partidul politic, după caz, are obliga5ia de a preda
mandatarului ﬁnanciar competent o declara5ie cu indicarea sursei
contribu5iei.
(14) Contribu5ia pentru campania electorală este declarată Autorită5ii
Electorale Permanente de către mandatarul ﬁnanciar competent, în cel
mult 3 zile lucrătoare de la data încasării în contul bancar notiﬁcat
Autorită5ii Electorale Permanente.
(15) Contribu5iile pentru campania electorală pot ﬁ depuse în
conturile bancare notiﬁcate Autorită5ii Electorale Permanente, numai
până la data încheierii campaniei electorale.
(16) În cazul săvârșirii unei contraven5ii prevăzute de prezenta lege,
prin încălcarea prezentului articol, se conﬁscă și se fac venit la bugetul de
stat sumele de bani aferente cheltuielilor electorale efectuate cu
încălcarea alin. (1).*
Art. 29. — Primirea altor materiale de propagandă electorală decât cele
prevăzute la art. 15 alin. (2) de către partidele politice, alian3ele politice,
alian3ele electorale și candida3ii independen3i este interzisă.
Art. 30. — (1) Partidul politic, alian5a politică sau organiza5ia
cetă5enilor apar5inând minorită5ilor na5ionale poate contribui cu sume
de bani la campania electorală proprie până la concuren5a limitelor totale
prevăzute la art. 28 alin. (12), după caz.
(2) Suplimentar fa5ă de contribu5iile electorale prevăzute la alin. (1),
partidul politic, alian5a politică sau organiza5ia cetă5enilor apar5inând
minorită5ilor na5ionale poate contribui la campania electorală proprie cu
până la 10 salarii de bază minime brute pe 5ară pentru ﬁecare candidat la
func5ia de deputat sau de senator, respectiv cu până la 50 de salarii de
bază minime brute pe 5ară pentru ﬁecare listă de candida5i la consiliul
jude5ean și Consiliul General al Municipiului București.
(3) Contribu5iile forma5iunilor politice pentru campania electorală pot
proveni numai din fondurile ob5inute în condi5iile art. 3.*
Art. 31. — (1) În cel mult 5 zile de la data începerii campaniei pentru
referendum, partidul politic, prin mandatar ﬁnanciar, deschide câte un cont
* Modificat prin Legea nr. 148/2019.
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bancar la nivel na3ional în cazul referendumului na3ional sau la nivel
jude3ean/al municipiului București în cazul referendumului local.
(2) Contribu3iile destinate campaniei pentru referendum care sunt
depuse de către partidul politic pot proveni numai din transferuri ale
fondurilor provenite din afara campaniei electorale.
(3) Limitele maxime ale contribu3iilor destinate campaniei pentru
referendum sunt următoarele:
a) 5 salarii de bază minime brute pe 3ară pentru referendumul pentru
demiterea consiliului local sau a primarului comunei;
b) 7 salarii de bază minime brute pe 3ară pentru referendumul pentru
demiterea consiliului local sau a primarului orașului;
c) 10 salarii de bază minime brute pe 3ară pentru referendumul pentru
demiterea consiliului local sau a primarului municipiului;
d) 30 de salarii de bază minime brute pe 3ară pentru referendumul
pentru demiterea consiliului local sau a primarului municipiului reședin3ă
de jude3/sectorului municipiului București;
e) 100 de salarii de bază minime brute pe 3ară pentru referendumul
pentru demiterea Consiliului General al Municipiului București sau a
primarului general al municipiului București;
f) 100 de salarii de bază minime brute pe 3ară pentru referendumul
pentru demiterea consiliului jude3ean;
g) 20.000 de salarii de bază minime brute pe 3ară pentru referendumul
pentru demiterea Președintelui României, pentru referendumul pentru
probleme de interes na3ional sau pentru referendumul pentru revizuirea
Constitu3iei.
(4) Prevederile art. 28 alin. (9)–(13) se aplică în mod corespunzător
contribu5iilor destinate campaniei pentru referendum.*
Art. 32. — (1) Este interzisă ﬁnan3area campaniei electorale, în mod
direct sau indirect, de către persoane ﬁzice care nu au cetă3enia română sau
de către persoane juridice de altă na3ionalitate decât cea română, cu
excep3ia ﬁnan3ării de către cetă3enii statelor membre ale Uniunii Europene
care au domiciliul în România și de3in calitatea de membru al partidului
politic la a cărui campanie electorală contribuie ﬁnanciar.
(2) Sumele astfel primite se conﬁscă și se fac venit la bugetul de stat.
Art. 33. — (1) Se interzice ﬁnan3area în orice mod a campaniei electorale
a unui partid, a unei alian3e a acestora sau a unui candidat independent de
către o autoritate publică, institu3ie publică, regie autonomă, companie
na3ională, societate reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, ori institu3ie de credit, la care sunt
ac3ionari majoritari statul sau unită3i administrativ-teritoriale, ori de către
societă3i reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modiﬁcările și
* Modificat prin Legea nr. 78/2016.
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completările ulterioare, care desfășoară activită3i ﬁnan3ate din fonduri
publice. Interdic3ia se aplică în cazul societă3ilor reglementate de Legea nr.
31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care,
cu 12 luni înainte de începerea campaniei electorale, au desfășurat activită3i
ﬁnan3ate din fonduri publice.
(2) Se interzice ﬁnan5area în orice mod a campaniei electorale a unui
partid politic, a unei alian5e politice, a unei alian5e electorale, a unei
organiza5ii a cetă5enilor apar5inând minorită5ilor na5ionale și a unui
candidat independent de către sindicate, culte religioase, asocia5ii ori
funda5ii de na5ionalitate română sau de altă na5ionalitate decât cea română.*
(3) Sumele primite cu încălcarea alin. (1) și (2) se conﬁscă și se fac venit
la bugetul de stat.
Seciunea a 2-a
Mandatarul financiar

Art. 34. — (1) Eviden3a contribu3iilor și a cheltuielilor pentru campania
electorală apar3inând partidelor politice și candida3ilor independen3i este
organizată exclusiv de către mandatari ﬁnanciari.
(2) Eﬁcien3a și oportunitatea cheltuielilor pentru campania electorală se
hotărăsc de către organele de conducere ale partidelor politice, potrivit
statutului lor, respectiv de către candida3ii independen3i.
(3) Mandatarul ﬁnanciar este numit de conducerea partidelor politice,
alian3elor politice, organiza3iilor cetă3enilor români apar3inând minorită3ilor na3ionale sau de către candida3ii independen3i.
(4) Un partid politic, o alian5ă politică, o organiza5ie a cetă5enilor
apar5inând minorită5ilor na5ionale sau un candidat independent va numi
un mandatar ﬁnanciar coordonator. În cazul numirii mai multor mandatari ﬁnanciari, se va numi un singur mandatar ﬁnanciar coordonator.**
(5) Mandatarul ﬁnanciar coordonator are următoarele atribu5ii:
a) asigură eviden5a opera5iunilor ﬁnanciare;
b) supervizează activitatea celorlal5i mandatari ﬁnanciari ai partidului
politic și centralizează eviden5ele acestora;
c) întocmește raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale;
d) transmite Autorită5ii Electorale Permanente documentele și
rapoartele prevăzute de prezenta lege, în scris și în format electronic.**
(6) Mandatarul ﬁnanciar numit pe lângă mandatarul ﬁnanciar
coordonator organizează eviden5a opera5iunilor ﬁnanciare efectuate în
campania electorală și veriﬁcă legalitatea acestora, la nivelul la care a fost
desemnat.**
* Modificat prin Legea nr. 78/2016.
** Modificat prin Legea nr. 148/2019.
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(7) Mandatarul ﬁnanciar răspunde solidar cu partidul politic care l-a
desemnat de legalitatea opera3iunilor ﬁnanciare efectuate în perioada
campaniei electorale și de respectarea prevederilor art. 28—33.
(8) Pot ﬁ desemnate ca mandatari ﬁnanciari coordonatori numai persoanele ﬁzice care au calitatea de expert contabil sau contabil autorizat, respectiv
numai persoanele juridice care oferă servicii specializate de contabilitate.
(9) Partidele politice, alian3ele politice și candida3ii independen3i care
au desemnat mandatari ﬁnanciari care nu au calitatea de expert contabil
sau contabil autorizat au obliga3ia de a încheia contract de asisten3ă de
specialitate cu persoane ﬁzice autorizate sau persoane juridice, specializate
în oferirea de servicii de contabilitate.
(10) Autoritatea Electorală Permanentă poate solicita, în cazul în care
este necesar, documente suplimentare sau explica3ii mandatarilor ﬁnanciari.
(11) Mai multe partide nu pot folosi serviciile aceluiași mandatar, cu
excep3ia situa3iei în care partidele fac parte din aceeași alian3ă politică sau
electorală.
(12) Calitatea de mandatar ﬁnanciar se dobândește numai după
înregistrarea oﬁcială la Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza
împuternicirii partidului politic sau a organiza5iei cetă5enilor apar5inând
minorită5ilor na5ionale și a acceptului acestuia. Înregistrarea mandatarului ﬁnanciar se realizează în intervalul dintre momentul aducerii la
cunoștin5ă publică a datei alegerilor și începerea campaniei electorale,
făcându-se publică pe pagina de internet a Autorită5ii Electorale
Permanente.*
(13) La data înregistrării oﬁciale, mandatarul ﬁnanciar coordonator
primește de la Autoritatea Electorală Permanentă un cod unic de
identiﬁcare al partidului politic sau al candidatului independent, care va
ﬁ imprimat pe toate materialele de propagandă electorală apar5inând
partidului politic sau candidatului independent pe care îl reprezintă.*
(14) Candida3ii nu pot ﬁ mandatari ﬁnanciari.
Art. 341. — Atribu5iile mandatarilor ﬁnanciari pot ﬁ realizate în baza
unui contract cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, după caz.**
Art. 342. — Mandatarii ﬁnanciari înregistra5i la Autoritatea Electorală
Permanentă pot ﬁ înlocui5i oricând de către partidele politice, alian5ele
politice, organiza5iile cetă5enilor apar5inând minorită5ilor na5ionale și
candida5ii independen5i care i-au desemnat, cu aplicarea corespunzătoare
a prevederilor art. 34.**
* Modificat prin Legea nr. 148/2019.
** Introdus prin Legea nr. 78/2016.
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Art. 35. — Cheltuielile legate de organizarea și desfășurarea opera3iunilor electorale se suportă de la bugetul de stat ori, după caz, de la bugetele
locale sau jude3ene, potrivit dispozi3iilor legilor electorale.
Art. 36. — (1) În campania electorală, candida3ii, partidele politice,
alian3ele politice, alian3ele electorale, organiza3iile cetă3enilor apar3inând
minorită3ilor na3ionale, precum și cetă3enii cu drept de vot au dreptul să își
exprime opiniile în mod liber și fără nicio discriminare, prin mitinguri,
adunări, comunicare directă cu alegătorii, utilizare a televiziunii, a radioului, a presei scrise, a mijloacelor electronice și a celorlalte mijloace de
informare în masă.
(2) În campania electorală pot ﬁ utilizate numai următoarele tipuri de
materiale de propagandă electorală:
a) aﬁșe electorale cu dimensiunile de cel mult 500 mm o latură și 350 mm
cealaltă latură; aﬁșele electorale prin care se convoacă o reuniune electorală
vor avea 400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură și vor ﬁ amplasate în
locurile speciale pentru aﬁșaj;
b) materiale de propagandă electorală audio sau video, difuzate de
mass-media audiovizuală;
c) publicitate în presa scrisă;
d) materiale de propagandă electorală online;
e) broșuri, pliante și alte materiale tipărite.
(3) Partidele și alian5ele politice, precum și candida5ii independen5i care
au comandat materialele de propagandă electorală prevăzute la alin. (2)
lit. a), c) și e) au obliga5ia de a imprima pe acestea următoarele date:
a) numele candidatului independent, denumirea partidului politic, a
alian5ei electorale din care acesta face parte sau a alian5ei politice, după caz;
b) denumirea operatorului economic care le-a realizat;
c) codul unic de identiﬁcare prevăzut la art. 34 alin. (13);
d) tirajul, pentru materialele prevăzute la alin. (2) lit. a) și e).*
(31) Înainte de difuzarea materialelor de propagandă electorală
prevăzute la alin. (2) lit. b), mass-media audiovizuală are obliga5ia să
comunice datele prevăzute la alin. (3) lit. a), b) și c).**
(32) În termen de 30 de zile de la data încheierii campaniei electorale,
competitorii electorali au obliga5ia de a transmite la Autoritatea Electorală
Permanentă o declara5ie cuprinzând informa5ii privind descrierea materialelor de propagandă electorală online, produc5ia, perioada și spa5iul de
difuzare a acestora.**
(4) Cheltuielile privitoare la realizarea materialelor de propagandă
electorală sunt suportate exclusiv de beneﬁciarii acestora — candida3i independen3i, partide politice sau alian3e politice.
* Modificat prin Legea nr. 183/2016.
** Introdus prin Legea nr. 183/2016.
Legea nr. 334/2006 61

(5) Producerea și difuzarea de materiale de propagandă electorală în
alte condi3ii decât cele prevăzute de prezenta lege este interzisă.
(6) Partidele și alian3ele politice, precum și candida3ii independen3i sunt
obliga3i să declare Autorită3ii Electorale Permanente, prin mandatar ﬁnanciar,
numărul de materiale de propagandă electorală produse și utilizate, defalcat
pe categorii, în cel mult 15 zile de la data alegerilor sau a referendumului.
(7) Este considerat material de propagandă electorală orice material
scris, audio sau video, care îndeplinește următoarele condi3ii:
a) se referă în mod direct la un candidat sau partid politic care participă
la alegeri sau referendum, clar identiﬁcat;
b) este utilizat în perioada campaniei electorale, stabilită potrivit legilor
privitoare la organizarea alegerilor;
c) are obiectiv electoral și se adresează publicului larg;
d) depășește limitele activită3ii jurnalistice de informare a publicului.
Seciunea a 3-a
Limitele maxime ale cheltuielilor

Art. 37. — Limitele maxime ale cheltuielilor care pot ﬁ efectuate în
campania electorală sau pentru referendum într-o circumscrip3ie electorală
na3ională sau într-o circumscrip3ie electorală jude3eană/a municipiului
București/externă, după caz, trebuie să se încadreze în limitele maxime ale
contribu3iilor pentru campania electorală sau pentru referendum, prevăzute la art. 28—31 pentru circumscrip3ia electorală respectivă.
Art. 38. — (1) Cheltuielile aferente campaniei electorale pot ﬁ efectuate
numai prin intermediul conturilor prevăzute la art. 28 și 30.
(2) Contribu3iile pentru campania electorală pot avea numai următoarele destina3ii:
a) cheltuieli pentru produc3ia și difuzarea materialelor de propagandă
electorală la radio, televiziune și în presa scrisă în cuantum de maximum
40% din totalul cheltuielilor care pot ﬁ efectuate în campania electorală;
b) cheltuieli pentru produc3ia și difuzarea materialelor de propagandă
electorală online, în cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilor
care pot ﬁ efectuate în campania electorală;
c) cheltuieli pentru cercetări sociologice, în cuantum de maximum 30%
din totalul cheltuielilor care pot ﬁ efectuate în campania electorală;
d) cheltuieli pentru aﬁșe electorale, în cuantum de maximum 20% din
totalul cheltuielilor care pot ﬁ efectuate în campania electorală;
e) cheltuieli pentru broșuri, pliante și alte materiale de propagandă
electorală tipărite, în cuantum de maximum 50% din totalul cheltuielilor
care pot ﬁ efectuate în campania electorală;
f) cheltuieli aferente serviciilor de telefonie și internet, cheltuieli de
transport și cazare ale candida5ilor, cheltuieli de hrană, cazare și transport
ale voluntarilor și ale membrilor partidului politic, cheltuieli pentru
închirierea de spa5ii și echipamente, cheltuieli pentru vestimenta5ia
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voluntarilor și a membrilor partidului politic inscrip5ionată cu denumirea sau numele competitorului electoral, cheltuieli de protocol
destinate organizării de reuniuni electorale, cheltuieli pentru asisten5ă
juridică și alte tipuri de consultan5ă, precum și pentru plata serviciilor
mandatarilor ﬁnanciari, în cuantum de maximum 30% din totalul
cheltuielilor care pot ﬁ efectuate în campania electorală;*
g) cheltuieli pentru comisioane bancare.
(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător campaniei
pentru referendum.
(4) Sumele de bani primite de la candida3ii propuși pentru alegeri de un
partid politic sunt considerate dona3ii și li se aplică în mod corespunzător
prevederile prezentei legi.
(5) Dispozi3iile prezentei legi nu se aplică depozitelor constituite în
vederea depunerii candidaturilor pentru func3ia de deputat sau senator,
prevăzute la art. 29 alin. (5)—(7) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea
Camerei Deputa3ilor și a Senatului și pentru modiﬁcarea și completarea
Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorită3ilor administra3iei publice locale,
a Legii administra3iei publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004
privind Statutul aleșilor locali, cu modiﬁcările și completările ulterioare.
Art. 39. — (1) În termen de 15 zile de la data desfășurării alegerilor,
partidele politice, alian3ele politice și candida3ii independen3i vor depune
la Autoritatea Electorală Permanentă o declara3ie privind respectarea
plafoanelor prevăzute la art. 37.
(2) Sumele ce depășesc plafoanele prevăzute la art. 37 se fac venit la
bugetul de stat.
Art. 40. — Atunci când un candidat este propus pentru mai multe func3ii
într-o campanie electorală, limita maximă a cheltuielilor ce pot ﬁ efectuate
se stabilește la valoarea cea mai mare, potrivit art. 37.
Art. 41. — Veniturile și cheltuielile alian3elor electorale se încasează,
respectiv se efectuează numai de către partidele politice, alian3ele politice sau
organiza3iile cetă3enilor apar3inând minorită3ilor na3ionale care le compun.
Art. 411. — În cazul campaniei electorale aferente unui nou tur de
scrutin din cadrul aceluiași proces electoral, limitele contribu5iilor
electorale și ale cheltuielilor electorale se reduc la jumătate.**
CAPITOLUL V
Controlul finan5ării partidelor politice
și a campaniilor electorale

Art. 42. — (1) Autoritatea Electorală Permanentă este abilitată să controleze respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile
* Modificată prin O.U.G. nr. 29/2019.
** Introdus prin Legea nr. 78/2016.
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partidelor politice, ale alian3elor politice sau electorale, ale candida3ilor
independen3i, precum și legalitatea ﬁnan3ării campaniilor electorale.
(2) Controlul privind subven5iile de la bugetul de stat va ﬁ efectuat și
de Curtea de Conturi, conform dispozi5iilor Legii nr. 94/1992 privind
organizarea și func5ionarea Cur5ii de Conturi, republicată, cu modiﬁcările
și completările ulterioare.*
(21) Curtea de Conturi poate controla legalitatea validării sumelor în
vederea rambursării către competitorii electorali în termen de 30 de zile
de la data ﬁnalizării controlului ﬁnan5ării campaniei electorale de către
Autoritatea Electorală Permanentă.**
(22) În cazul efectuării de către Curtea de Conturi a controlului prevăzut
la alin. (21), termenele pentru rambursarea cheltuielilor electorale
prevăzute la art. 48 se prelungesc cu 30 de zile.**
(3) În cadrul Autorită3ii Electorale Permanente se înﬁin3ează, în termen
de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Departamentul
de control al ﬁnan3ării partidelor politice și a campaniilor electorale, prin
suplimentarea schemei de personal existente.
(4) Întreg personalul Autorită3ii Electorale Permanente beneﬁciază de
un spor pentru complexitate a muncii de 30%, aplicat la salariul de bază
brut lunar. Prevederile art. 22 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modiﬁcările
și completările ulterioare, nu se aplică Autorită3ii Electorale Permanente.
(5) Documentele și informa3iile pe care le poate solicita Autoritatea
Electorală Permanentă pot ﬁ în legătură exclusiv cu activită3ile partidelor
politice care privesc ob3inerea de venituri și realizarea de cheltuieli.
(6) Poate ﬁ numit director general al Departamentului de control al
ﬁnan3ării partidelor politice și a campaniilor electorale orice persoană care
îndeplinește cumulativ următoarele condi3ii:
a) poate ocupa o func3ie, în condi3iile stabilite la art. 12 alin. (1)
lit. a)—h) din Legea nr. 7/2006 privind statutul func3ionarului public parlamentar, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare;
b) are studii superioare în domeniul știin3elor economice sau juridice;
c) nu a fost membru al unui partid politic în ultimii 5 ani.
(7) Concursul pentru ocuparea func3iei prevăzute la alin. (5) este organizat de o comisie specială, formată din 7 membri, numită în termen de
30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin ordin al președintelui Autorită3ii Electorale Permanente, alcătuită din cadre didactice cu
pregătire economică sau juridică.
(8) Comisia prevăzută la alin. (7) va stabili regulamentul de concurs și
va desemna candidatul câștigător al concursului, care va ﬁ numit în func3ie
* Modificat prin O.U.G. nr. 29/2019.
** Introdus prin Legea nr. 183/2016.
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de către președintele Autorită3ii Electorale Permanente, în termen de 15 zile
de la desemnare.
(9) Directorul general al Departamentului de control al ﬁnan3ării partidelor politice și a campaniilor electorale are următoarele atribu3ii exclusive:
a) organizează activitatea de control al ﬁnan3ării partidelor politice;
b) coordonează activitatea personalului din subordine;
c) propune președintelui Autorită3ii Electorale Permanente aplicarea
sanc3iunilor prevăzute de prezenta lege.
Art. 43. — (1) Pentru a veriﬁca legalitatea veniturilor și cheltuielilor
partidelor politice, Autoritatea Electorală Permanentă poate solicita documente și informa3ii de la persoanele ﬁzice și juridice care au prestat servicii,
gratuit sau contra cost, partidelor politice, precum și de la orice institu3ie
publică.
(2) Persoanele ﬁzice și juridice prevăzute la alin. (1) au obliga3ia să pună
la dispozi3ia reprezentan3ilor Autorită3ii Electorale Permanente documentele și informa3iile solicitate.
(3) Partidele politice au obliga3ia de a permite accesul organelor de
control ale Autorită3ii Electorale Permanente în sediile lor.
(4) Partidele politice și persoanele prevăzute la alin. (1) au obliga3ia de
a prezenta Autorită3ii Electorale Permanente toate documentele și
informa3iile solicitate în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.
Art. 44. — (1) Anual și ori de câte ori este sesizată, Autoritatea Electorală
Permanentă veriﬁcă pentru ﬁecare partid respectarea prevederilor legale
referitoare la veniturile și cheltuielile partidelor politice.
(2) Autoritatea Electorală Permanentă poate ﬁ sesizată de către orice
persoană care prezintă dovezi cu privire la nerespectarea prevederilor
legale referitoare la ﬁnan3area partidelor politice și a campaniilor electorale.
(3) Raportul anual se publică în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I,
și pe pagina de internet a Autorită3ii Electorale Permanente, până la data de
30 aprilie a anului următor.
(4) Autoritatea Electorală Permanentă poate controla respectarea prevederilor legale referitoare la ﬁnan3area partidelor politice și a campaniilor
electorale și atunci când există suspiciuni de încălcare a prevederilor legale
privitoare la ﬁnan3area partidelor politice și a campaniilor electorale, la
sesizarea oricăror persoane interesate sau din oﬁciu.
(5) În cazul în care în cadrul controlului efectuat de către Autoritatea
Electorală Permanentă privind respectarea prevederilor legale referitoare la
ﬁnan3area partidelor politice și a campaniilor electorale apar suspiciuni
privind săvârșirea unor fapte de natură penală, Autoritatea Electorală
Permanentă sesizează organele de urmărire penală.
(6) Rezultatele ﬁecărui control efectuat se publică în Monitorul Oﬁcial al
României, Partea I, și pe pagina de internet a Autorită3ii Electorale Permanente, în termen de 45 de zile de la efectuare.
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Art. 45. — (1) Situa3iile ﬁnanciare anuale întocmite de partidele politice
care primesc subven3ii de la bugetul de stat sunt supuse auditului statutar,
care se efectuează de către auditorii statutari, persoane ﬁzice sau juridice
autorizate, în condi3iile legii.
(2) În cel mult 60 de zile de la data efectuării auditului, partidele politice
prevăzute la alin. (1) transmit Autorită3ii Electorale Permanente o copie a
raportului de audit.
Art. 46. — Autorită3ile publice au obliga3ia de a sprijini Autoritatea
Electorală Permanentă în efectuarea controlului ﬁnan3ării partidelor politice.
Art. 47. — (1) În termen de 15 zile de la data desfășurării alegerilor,
mandatarii ﬁnanciari coordonatori sunt obliga5i să depună la Autoritatea
Electorală Permanentă rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor
electorale ale partidelor politice, alian5elor politice, alian5elor electorale,
organiza5iilor cetă5enilor români apar5inând minorită5ilor na5ionale și ale
candida5ilor independen5i, precum și cuantumul datoriilor înregistrate ca
urmare a campaniei, înso5ite de declara5iile prevăzute la art. 28 alin. (13).*
(2) Autoritatea Electorală Permanentă asigură aducerea la cunoștin3ă
publică a listei partidelor politice, alian3elor politice, alian3elor electorale,
organiza3iilor cetă3enilor români apar3inând minorită3ilor na3ionale și a
candida3ilor independen3i care au depus rapoartele detaliate ale veniturilor
și cheltuielilor electorale, pe măsură ce acestea sunt depuse, prin publicări
succesive în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I.
(3) Rapoartele prevăzute la alin. (1) și (2), precum și cuantumul datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei electorale se publică de Autoritatea
Electorală Permanentă în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I, în termen
de 60 de zile de la publicarea rezultatului alegerilor.
(4) În situa3ia în care, la data depunerii raportului detaliat de venituri și
cheltuieli electorale, candida3ii independen3i sau partidele politice înregistrează datorii, aceștia au obliga3ia să raporteze trimestrial Autorită3ii
Electorale Permanente stadiul achitării datoriilor înregistrate în campania
electorală până la data achitării integrale a acestora.
(5) Candida3ilor declara3i aleși nu li se pot valida mandatele dacă
raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale pentru ﬁecare partid
politic sau candidat independent nu a fost depus în condi3iile legii.
Art. 48. — (1) În cel mult 90 de zile de la data alegerilor pentru Camera
Deputa3ilor și Senat, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează
partidelor politice, alian3elor politice și organiza3iilor cetă3enilor apar3inând
minorită3ilor na3ionale, pe baza documentelor justiﬁcative furnizate de
mandatarul ﬁnanciar în cel mult 30 de zile de la data alegerilor, sumele
aferente cheltuielilor efectuate în toate circumscrip3iile electorale, precum
și cele efectuate la nivel central, în cazul în care partidul politic, alian3a
* Modificat prin Legea nr. 148/2019.
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politică, alian3a electorală sau organiza3ia cetă3enilor apar3inând minorită3ilor na3ionale a ob3inut minimum 3% din voturile valabil exprimate la
nivel na3ional, pentru ﬁecare dintre cele două Camere ale Parlamentului.
(2) În cazul în care partidul politic, alian3a politică, organiza3ia cetă3enilor apar3inând minorită3ilor na3ionale care participă la alegerile pentru
Camera Deputa3ilor sau pentru Senat nu a ob3inut minimum 3% din
voturile valabil exprimate la nivel na3ional, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează acestora, pe baza documentelor justiﬁcative furnizate
de mandatarul ﬁnanciar, numai sumele aferente cheltuielilor efectuate la
nivelul circumscrip3iei electorale în care acesta a ob3inut minimum 3% din
voturile valabil exprimate.
(3) În cel mult 90 de zile de la data alegerilor pentru Parlamentul European
și Președintele României, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează
partidelor politice, alian3elor politice, organiza3iilor cetă3enilor apar3inând
minorită3ilor na3ionale, respectiv candida3ilor independen3i, pe baza documentelor justiﬁcative furnizate de mandatarul ﬁnanciar în cel mult 30 de zile
de la data alegerilor, sumele aferente cheltuielilor efectuate la nivel na3ional în
cazul în care partidul politic, alian3a politică, alian3a electorală, organiza3ia
cetă3enilor apar3inând minorită3ilor na3ionale, respectiv candidatul independent a ob3inut minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivel na3ional.
(4) În cel mult 90 de zile de la data alegerilor locale, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează partidelor politice, alian3elor politice,
organiza3iilor cetă3enilor apar3inând minorită3ilor na3ionale pe baza
documentelor justiﬁcative furnizate de mandatarul ﬁnanciar în cel mult
30 de zile de la data alegerilor sumele aferente cheltuielilor efectuate în
toate circumscrip3iile electorale, precum și cele efectuate la nivel central, în
cazul în care partidul politic, alian3a politică, alian3a electorală sau
organiza3ia cetă3enilor apar3inând minorită3ilor na3ionale a ob3inut
minimum 3% din voturile valabil exprimate prin cumularea voturilor
exprimate pentru toate consiliile locale și de sector ale municipiului
București, consiliile jude3ene, Consiliul General al Municipiului București,
precum și toate candidaturile de primar, respectiv primar general al
municipiului București.
(5) În cazul în care partidul politic, alian3a politică, organiza3ia cetă3enilor apar3inând minorită3ilor na3ionale care participă la alegerile locale nu
a ob3inut minimum 3% din voturile valabil exprimate prevăzute la alin. (4)
la nivel na3ional, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează acestora,
pe baza documentelor justiﬁcative furnizate de mandatarul ﬁnanciar,
numai sumele aferente cheltuielilor efectuate la nivelul circumscrip3iei
electorale jude3ene, de sector sau a municipiului București, în care acesta a
ob3inut minimum 3% din voturile respective, după caz.
(6) Sumele cheltuite suplimentar, la nivel central, de către partidul
politic, alian3a politică și organiza3ia cetă3enilor apar3inând minorită3ilor
Legea nr. 334/2006 67

na3ionale se rambursează numai în cazul în care acestea au ob3inut
minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivel na3ional.
(7) În cel mult 90 de zile de la data alegerilor pentru Camera Deputa3ilor
și Senat, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează candida3ilor
independen3i, pe baza documentelor justiﬁcative furnizate de mandatarul
ﬁnanciar în cel mult 30 de zile de la data alegerilor, sumele aferente
cheltuielilor de campanie, dacă au ob3inut minimum 3% din voturile valabil
exprimate la nivelul circumscrip3iei electorale în care au candidat.
(8) În cazul alegerilor locale, cheltuielile efectuate într-o circumscrip3ie
electorală de către un candidat independent se rambursează numai dacă
acesta a ob3inut minimum 3% din voturile valabil exprimate pentru func3ia
la care a candidat.
(9) În cel mult 90 de zile de la data alegerilor pentru Camera Deputa3ilor,
Autoritatea Electorală Permanentă rambursează sumele aferente cheltuielilor de campanie organiza3iei cetă3enilor apar3inând minorită3ilor
na3ionale care a ob3inut un mandat de deputat, la nivel na3ional, pe baza
documentelor justiﬁcative furnizate de mandatarul ﬁnanciar în cel mult
30 de zile de la data alegerilor.
(10) Partidele politice, prin intermediul mandatarilor ﬁnanciari, au
obliga5ia de a restitui candida5ilor, în termen de 30 de zile de la data
rambursării de către Autoritatea Electorală Permanentă, sumele rambursate și/sau sumele necheltuite conform contribu5iilor pe care aceștia le-au
depus.*
(11) Nu se rambursează:
a) sumele de bani aferente cheltuielilor care depășesc plafoanele
stabilite conform art. 37;
b) sumele de bani aferente cheltuielilor ﬁnan5ate din alte surse decât
cele prevăzute de prezenta lege;
c) sumele de bani utilizate în campania electorală cu încălcarea
prevederilor art. 38 alin. (2);
d) sumele de bani aferente cheltuielilor electorale care au fost
ﬁnan5ate din veniturile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d).**
(12) Autoritatea Electorală Permanentă validează și rambursează, în
limita plafoanelor stabilite la art. 37 și art. 38 alin. (2), sumele aferente
cheltuielilor efectuate în circumscrip5iile electorale, precum și cele
efectuate la nivel central, pentru care s-a constatat că respectă destina5iile
prevăzute de art. 38 alin. (2) și nu sunt ﬁnan5ate din alte surse decât cele
prevăzute de lege.***
* Modificat prin O.U.G. nr. 44/2016.
** Modificat prin Legea nr. 148/2019.
*** Introdus prin Legea nr. 78/2016 și modificat prin. O.U.G. nr. 44/2016.
68 Finanarea acvităii pardelor police și a campaniilor electorale
pentru alegerea autorităilor administraiei publice locale din anul 2020

(13) Eventualele neconcordan5e și/sau erori din documentele justiﬁcative pot ﬁ corectate de competitorul electoral până la ﬁnalizarea
controlului Autorită5ii Electorale Permanente. În cazul în care erorile nu
sunt corectate din proprie ini5iativă sau la cererea autorită5ii de control,
suma con5inută în documentul justiﬁcativ respectiv nu va mai ﬁ validată
și rambursată de Autoritatea Electorală Permanentă.*
Art. 481. — (1) Prin documentele justiﬁcative prevăzute la art. 48
alin. (1)—(5), (7) și (9) se în5elege facturi emise în conformitate cu
prevederile legisla5iei na5ionale sau a statului în care acestea au fost
emise ori alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează
obliga5ia de plată, precum și documente privind efectuarea plă5ilor.
(2) În situa5ia în care din documentele justiﬁcative prevăzute de
alin. (1), depuse de către mandatarii ﬁnanciari, nu rezultă în mod clar
legalitatea și realitatea cheltuielilor, Autoritatea Electorală Permanentă
poate solicita declara5ii, clariﬁcări sau documente justiﬁcative suplimentare.**
Art. 49. — (1) Anual, până la data de 30 aprilie, partidele politice au
obliga3ia de a depune la Autoritatea Electorală Permanentă un raport
detaliat al veniturilor și cheltuielilor realizate în anul precedent.
(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) vor include și detalieri ale veniturilor
și cheltuielilor structurilor interne ale partidelor politice prevăzute la art. 4
alin. (4) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată, ale veniturilor
și cheltuielilor persoanelor aﬂate în legătură directă sau indirectă cu
partidul politic, precum și ale formelor de asociere prevăzute la art. 17 din
prezenta lege.
(3) Partidele politice au obliga3ia de a depune la Autoritatea Electorală
Permanentă situa3iile ﬁnanciare anuale în cel mult 15 zile de la înregistrarea la organul ﬁscal competent.
(4) Autoritatea Electorală Permanentă va publica pe pagina proprie de
internet rapoartele prevăzute la alin. (1), situa3iile ﬁnanciare anuale, precum
și variante rezumate ale acestora, în termen de 5 zile de la data depunerii
acestora.
(5) Contabilitatea partidelor politice se organizează și se conduce,
la nivel na3ional și jude3ean, conform prevederilor Legii contabilită3ii
nr. 82/1991, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare.
Art. 50. — (1) Pentru veriﬁcarea legalită3ii încasărilor și a plă3ilor efectuate de partidele politice și candida3ii independen3i în campania electorală,
Autoritatea Electorală Permanentă poate solicita declara3iile și documentele
suplimentare pe care le consideră necesare.
* Introdus prin Legea nr. 183/2016.
** Introdus prin O.U.G. nr. 44/2016.
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(2) Partidele politice și candida3ii independen3i au obliga3ia de a prezenta
în termen de 15 zile reprezentan3ilor Autorită3ii Electorale Permanente
documentele solicitate, conform alin. (1).
(3) Dacă se constată nereguli, se vor aplica sanc3iunile prevăzute de
prezenta lege.
(4) Organiza3iile cetă3enilor apar3inând minorită3ilor na3ionale care
participă la alegeri fac subiectul controlului Autorită3ii Electorale Permanente numai în ceea ce privește perioada electorală și numai în legătură cu
aceasta.
Art. 51. — (1) Autoritatea Electorală Permanentă are obliga3ia de a publica
pe pagina de internet proprie toate raportările obligatorii a ﬁ publicate în
Monitorul Oﬁcial al României, Partea I, conform art. 5 alin. (4), art. 13 alin. (1)
și (2), art. 15 alin. (3), art. 16 alin. (3), art. 17 alin. (4) și art. 47 alin. (3), precum
și declara3iile prevăzute la art. 28.
(2) Partidele politice au obliga3ia să furnizeze în format electronic datele
prevăzute la alin. (1).
CAPITOLUL VI
Sanc5iuni

Art. 52. — (1) Constituie contraven5ii, dacă nu au fost săvârșite în astfel
de condi5ii încât să ﬁe considerate, potrivit legii penale, infrac5iuni, și se
sanc5ionează cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei încălcarea dispozi5iilor
prevăzute la art. 5 alin. (3)—(5), art. 6, 7, art. 8 alin. (1), (2) și (4), art. 9, 10, 11,
12, 13, art. 14 alin. (2) și (3), art. 15 alin. (1) și (3), art. 16 alin. (1) și (3),
art. 17 alin. (1), (2) și (4), art. 31, art. 32 alin. (1), art. 33 alin. (1) și (2), art. 34
alin. (5), (6), (8), (9), (11), (12) și (14), art. 36 alin. (2)—(4) și (6), art. 39
alin. (1), art. 47 alin. (4), art. 51 alin. (2) și art. 60 alin. (3).*
(2) Constituie contraven5ii, dacă nu au fost săvârșite în astfel de
condi5ii încât să ﬁe considerate, potrivit legii penale, infrac5iuni, și se
sanc5ionează cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei încălcarea
dispozi5iilor prevăzute la art. 3 alin. (2)—(4) și (6)—(10), art. 25 alin. (2),
art. 28, 29, 30, 37, 38, art. 43 alin. (2)—(4), art. 45, art. 47 alin. (1), (2) și (5),
art. 49 alin. (1)—(3) și (5) și art. 50 alin. (2).*
(3) Constituie contraven3ie, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condi3ii
încât să ﬁe considerate, potrivit legii penale, infrac3iuni, și se sanc3ionează
cu amendă de la 100.000 lei la 200.000 lei încălcarea dispozi3iilor prevăzute
la art. 8 alin. (3).
(4) Sanc5iunile se pot aplica, după caz, partidului politic, alian5ei politice,
organiza5iei cetă5enilor apar5inând minorită5ilor na5ionale, candidatului
independent, mandatarului ﬁnanciar și/sau donatorului, precum și altor
persoane care au încălcat dispozi5iile prevăzute la alin. (1)—(3).*
* Modificat prin Legea nr. 78/2016.
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(5) Aplicarea sanc3iunilor prevăzute la alin. (1)—(3) se prescrie în termen
de 3 ani de la data săvârșirii faptelor.
(6) În cazul contraven3iilor continue termenul prevăzut la alin. (5) curge
de la data încetării săvârșirii faptei.
Art. 53. — (1) În situa3iile prevăzute la art. 52 alin. (1)—(3), contravenientul varsă la bugetul de stat sumele de bani și/sau contravaloarea în
bani a bunurilor și serviciilor care au constituit obiectul contraven3iei, pe
baza hotărârii Autorită3ii Electorale Permanente.
(2) În același mod se fac venit la bugetul de stat dona3iile acceptate de un
partid politic în curs de dizolvare sau de un partid politic care ac3ionează
în baza statutului modiﬁcat, deși modiﬁcările nu au fost comunicate
Tribunalului București, conform prevederilor legale, sau instan3a a respins
cererea de încuviin3are a modiﬁcării statutului.
Art. 54. — (1) Contraven3iile prevăzute la art. 52 se constată de către
reprezentan3ii Autorită3ii Electorale Permanente, iar sanc3iunea se aplică
prin decizie a Autorită3ii Electorale Permanente.
(2) Decizia Autorită3ii Electorale Permanente poate ﬁ atacată la instan3a
competentă, în condi3iile legii.
Art. 55. — Prevederile art. 52 și 54 se completează cu dispozi3iile
Ordonan3ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven3iilor,
aprobată cu modiﬁcări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu
modiﬁcările și completările ulterioare.
Art. 56. — (1) În termen de 30 de zile de la data rămânerii deﬁnitive a
hotărârii judecătorești pronun3ate asupra procesului-verbal de constatare a
contraven3iei sau, după caz, de la expirarea termenului de contestare a
procesului-verbal de constatare a contraven3iei, sumele echivalente
amenzilor neachitate se pot re3ine din tranșele lunare ce urmează a ﬁ
achitate cu titlu de ﬁnan3are publică, cu aplicarea în mod corespunzător a
procedurii privind executarea silită prin poprire, prevăzută de Ordonan3a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură ﬁscală, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare.
(2) Ministerul Finan3elor Publice, prin organele sale abilitate, informează
Autoritatea Electorală Permanentă despre neachitarea în termenul prevăzut
la alin. (1) a amenzilor aplicate de Autoritatea Electorală Permanentă.
Art. 57. — (1) În cazul în care, prin hotărâre judecătorească deﬁnitivă,
unul sau mai mul3i candida3i declara3i aleși ai unui partid politic au fost
condamna3i pentru o infrac3iune în legătură cu ﬁnan3area partidului politic
ori, după caz, a campaniei electorale, aceștia devin incompatibili cu statutul
de parlamentar sau de ales local pentru mandatul ob3inut, care este anulat.
(2) Prin hotărâri ale Camerelor Parlamentului ori, după caz, ale
consiliului jude3ean sau local, se constată starea de incompatibilitate, iar
locurile de deputa3i, senatori ori consilieri devenite vacante vor ﬁ ocupate
de suplean3ii de pe lista partidului politic respectiv.
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(3) Dispozi3iile alin. (1) și (2) se aplică și alian3elor politice, alian3elor
electorale și candida3ilor independen3i, în acest caz locul devenit vacant
urmând a ﬁ ocupat de supleantul de pe lista partidului politic ori alian3ei
electorale care a ob3inut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate.
Art. 58. — Prin regulamentele Camerelor Parlamentului, precum și prin
regulamentele consiliilor jude3ene și locale se va reglementa procedura de
aplicare a măsurilor prevăzute la art. 57.
CAPITOLUL VII
Dispozi5ii tranzitorii și ﬁnale

Art. 59. — (1) Dispozi3iile prezentei legi se aplică în mod corespunzător
organiza3iilor cetă3enilor apar3inând minorită3ilor na3ionale care au ob3inut
mandate în alegeri sau care propun candida3i.
(2) Organiza3iilor cetă3enilor apar3inând minorită3ilor na3ionale care au
ob3inut câte un singur mandat de deputat, în condi3iile legii electorale,
respectiv câte un singur mandat de consilier într-o circumscrip3ie electorală,
li se aplică numai prevederile legale privind ﬁnan3area campaniei electorale.
(3) Dispozi3iile prezentei legi se aplică în mod corespunzător candida3ilor independen3i.
Art. 60. — (1) Autoritatea Electorală Permanentă păstrează un registru
ﬁscal al partidelor politice în care vor ﬁ trecute următoarele:
a) numele și prenumele, codurile numerice personale, domiciliile și
datele de contact ale persoanelor responsabile de administrarea fondurilor
partidului politic, la nivel na3ional și jude3ean;
b) adresele sediilor centrale, ale organiza3iilor teritoriale și ale structurilor interne ale partidelor politice prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr.
14/2003, republicată;
c) numele și prenumele, codurile numerice personale, domiciliile și
datele de contact ale persoanelor îndreptă3ite să reprezinte partidele politice
la nivel central și jude3ean;
d) datele referitoare la activitatea ﬁnanciară a partidelor politice;
e) sanc3iunile aplicate.
(2) Autoritatea Electorală Permanentă păstrează un registru ﬁscal al
candida3ilor independen3i în care vor ﬁ trecute numele și prenumele, codurile numerice personale, domiciliile și datele de contact ale acestora, datele
referitoare la activitatea ﬁnanciară desfășurată în campaniile electorale și
sanc3iunile aplicate.
(3) Partidele politice au obliga3ia de a aduce la cunoștin3a Autorită3ii
Electorale Permanente orice modiﬁcare a datelor prevăzute la alin. (1), în cel
mult 45 de zile de la data producerii acestora.
Art. 61. — Datele cu caracter personal prelucrate de Autoritatea Electorală Permanentă sunt protejate de legea specială și nu pot ﬁ utilizate în
alte scopuri decât cele prevăzute de aceasta.
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Art. 62. — Prin hotărâre a birourilor permanente ale celor două Camere ale
Parlamentului se aprobă noua structură organizatorică a Autorită3ii Electorale
Permanente, în vederea asigurării func3ionării Departamentului de control al
ﬁnan3ării partidelor politice și a campaniilor electorale și a compartimentului
specializat pentru alocarea subven3iei de la bugetul de stat.
Art. 63. — (1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei
legi* se vor elabora și supune aprobării, prin hotărâre a Guvernului, la
propunerea Autorită3ii Electorale Permanente, normele metodologice de
aplicare a prevederilor prezentei legi.
(2) Normele metodologice reglementează în mod obligatoriu:
a) modalită3ile și formatul de înregistrare, eviden3ă și publicitate a
dona3iilor, cotiza3iilor, împrumuturilor și veniturilor proprii, precum și a
cheltuielilor partidelor politice;
b) acordarea și utilizarea subven3iilor de la bugetul de stat;
c) modalită3ile și formatul speciﬁce de înregistrare, eviden3ă și
publicitate a veniturilor și cheltuielilor în campania electorală;
d) înregistrarea și atribu3iile mandatarului ﬁnanciar;
e) procedura și metodologia controlului;
f) categoriile de documente justiﬁcative și metodologia de rambursare
a sumelor cheltuite pentru campania electorală.
Art. 64. — (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea
în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I, cu excep3ia următoarelor
dispozi3ii, care intră în vigoare la data de 1 iulie 2007, referitoare la:
a) acordarea subven3iilor de la bugetul de stat;
b) Autoritatea Electorală Permanentă, cu excep3ia art. 42 alin. (3) și (5)—(9)**.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 43/2003 privind
ﬁnan3area activită3ii partidelor politice și a campaniilor electorale, publicată
în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I, nr. 54 din 30 ianuarie 2003, cu
modiﬁcările ulterioare, se abrogă, cu excep3ia dispozi3iilor referitoare la
acordarea subven3iilor de la bugetul de stat și la Curtea de Conturi, care se
abrogă la data de 1 iulie 2007.
N O T Ă:
Reproducem mai jos prevederile:

– art. II și III din Legea nr. 113/2015 pentru modiﬁcarea și completarea
Legii nr. 334/2006 privind ﬁnan3area activită3ii partidelor politice și a
campaniilor electorale, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii
nr. 334/2006 și care se aplică, în continuare, ca dispozi3ii proprii ale acesteia:
* Termenul de 90 de zile începe să curgă de la data intrării în vigoare a Legii nr. 113/2015,
conform art. II din aceeași lege.
** Anterior republicării, art. 42 alin. (3) și (5)—(9) era art. 35 alin. (3)—(8).
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„Art. II. — Termenul prevăzut la art. 52* alin. (1) din Legea nr. 334/2006,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse
prin prezenta lege, începe să curgă de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
Art. III. — În cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei
legi, partidele politice au obliga3ia de a furniza Autorită3ii Electorale
Permanente datele prevăzute la art. 49** alin. (1) din Legea nr. 334/2006,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, precum și cu cele
aduse prin prezenta lege.”
– art. II. din O.U.G. nr. 44/2016 pentru modiﬁcarea și completarea Legii
nr. 334/2006 privind ﬁnan3area activită3ii partidelor politice și a campaniilor
electorale, care nu sunt încorporate în forma actualizată a Legii nr. 334/2006
și care se aplică, în continuare, ca dispozi3ii proprii ale acesteia:
„Art. II. — Termenul pentru rambursarea de către Autoritatea Electorală
Permanentă a sumelor aferente cheltuielilor efectuate pentru campania
electorală la alegerile locale din anul 2016, prevăzut la art. 48 alin. (4) din
Legea nr. 334/2006 privind ﬁnan3area activită3ii partidelor politice și a
campaniilor electorale, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare, se prelungește cu 45 de zile.”

* Art. 52 a devenit, prin renumerotare, art. 63.
** Art. 49 a devenit, prin renumerotare, art. 60.
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HOTĂRÂREA GUVERNULUI
ROMÂNIEI nr. 10*
din 13 ianuarie 2016

pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 334/2006
privind finan5area activită5ii partidelor politice
și a campaniilor electorale

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 26 ianuarie 2016

În temeiul art. 108 din Constitu3ia României, republicată, și al art. 63 din
Legea nr. 334/2006 privind ﬁnan3area activită3ii partidelor politice și a
campaniilor electorale, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006
privind ﬁnan3area activită3ii partidelor politice și a campaniilor electorale,
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. — (1) Constituie contraven3ii, dacă nu au fost săvârșite în astfel de
condi3ii încât să ﬁe considerate, potrivit legii penale, infrac3iuni, următoarele
fapte:
a) utilizarea de către partidele politice a altor surse de venit decât cele
prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată;
b) încălcarea de către partidele politice a obliga3iei de a păstra o durată
de minimum 3 ani declara3iile persoanelor juridice care au calitatea de
donator sau împrumutător;
c) încălcarea de către partidele politice, alian3ele politice și organiza3iile
cetă3enilor apar3inând minorită3ilor na3ionale a obliga3iei de a restitui
candida3ilor sumele de bani necheltuite sau rambursate de către Autoritatea
Electorală Permanentă.
(2) Faptele prevăzute la alin. (1) se sanc3ionează cu amendă de la
10.000 lei la 50.000 lei.
* H.G. nr. 10/2016 a fost modificată prin H.G. nr. 78/2018, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 207 din 7 martie 2018.
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(3) Contraven3iile prevăzute la alin. (1) se constată de controlorii
Autorită3ii Electorale Permanente, iar sanc3iunile se aplică prin decizie a
Autorită3ii Electorale Permanente.
(4) În situa3iile prevăzute la alin. (1) contravenientul varsă la bugetul de
stat sumele de bani și/sau contravaloarea în bani a bunurilor și serviciilor
care au constituit obiectul contraven3iei, pe baza hotărârii Autorită3ii
Electorale Permanente.
Art. 3. — Contraven3iilor prevăzute la art. 2 le sunt aplicabile dispozi3iile
Ordonan3ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven3iilor, aprobată cu modiﬁcări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu
modiﬁcările și completările ulterioare.
Art. 4. — Prevederile art. 2 intră în vigoare la 10 zile de la data intrării
în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 5. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă
Hotărârea Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind ﬁnan3area activită3ii
partidelor politice și a campaniilor electorale, publicată în Monitorul Oﬁcial
al României, Partea I, nr. 493 din 24 iulie 2007, cu modiﬁcările ulterioare.
ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind ﬁnan5area activită5ii partidelor
politice și a campaniilor electorale
CAPITOLUL I
Dispozi5ii generale

Art. 1. — Prezentele norme metodologice reglementează modul de
aplicare a Legii nr. 334/2006 privind ﬁnan3area activită3ii partidelor politice
și a campaniilor electorale, republicată.
Art. 2. — (1) Partidele politice pot ob3ine venituri și efectua cheltuieli
numai în condi3iile Legii nr. 334/2006, republicată.
(2) Campaniile electorale sunt ﬁnan3ate numai în condi3iile prevăzute de
Legea nr. 334/2006, republicată.
Art. 3. — (1) Finan3area activită3ii curente a partidelor politice trebuie să
respecte principiul egalită3ii de șanse, după cum urmează:
a) dona3iile și împrumuturile pentru activitatea curentă a partidelor
politice sunt plafonate, conform legii;
b) cotiza3iile individuale ale membrilor de partid sunt plafonate, conform legii;
c) folosirea, sub orice formă, a resurselor ﬁnanciare, umane și tehnice
apar3inând institu3iilor publice, regiilor autonome, companiilor na3ionale,
societă3ilor reglementate de Legea societă3ilor nr. 31/1990, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, sau institu3iilor de credit la care sunt
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ac3ionari majoritari statul ori unită3i administrativ-teritoriale, pentru
sprijinirea activită3ii curente a partidelor politice, este interzisă, cu excep3iile
prevăzute de lege;
d) acceptarea de către partidele politice a dona3iilor, împrumuturilor sau
serviciilor prestate cu titlu gratuit, de la o autoritate ori institu3ie publică,
de la o regie autonomă, de la o companie na3ională, societate reglementată
de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare,
sau institu3ie de credit cu capital integral ori majoritar de stat, este interzisă;
e) acceptarea de către partidele politice a dona3iilor și împrumuturilor,
din partea unui sindicat sau a unui cult religios, indiferent de natura
acestora, este interzisă;
f) acceptarea dona3iilor din partea altor state ori a organiza3iilor din
străinătate, precum și din partea persoanelor ﬁzice care nu au cetă3enia
română sau a persoanelor juridice de altă na3ionalitate decât cea română
este interzisă, cu excep3ia celor primite de la cetă3enii statelor membre ale
Uniunii Europene care au domiciliul în România și de3in calitatea de
membru al partidului politic căruia i-au acordat dona3ia.
(2) Finan3area campaniilor electorale trebuie să respecte principiul
egalită3ii de șanse, după cum urmează:
a) împrumuturile și dona3iile primite pentru campania electorală de
către candida3ii aceluiași partid politic, aceleiași alian3e politice sau
organiza3ii a cetă3enilor apar3inând minorită3ilor na3ionale de la o persoană
nu pot depăși plafoanele stabilite de lege pentru împrumuturile și dona3iile
destinate activită3ii partidelor politice;
b) cheltuielile pentru campania electorală efectuate de către un partid
politic, o alian3ă politică, o organiza3ie a cetă3enilor apar3inând minorită3ilor
na3ionale sau un candidat independent nu pot ﬁ mai mari decât contribu3iile pentru campania electorală primite de către acesta;
c) este interzisă ﬁnan3area în orice mod a campaniei electorale de către
o autoritate publică, institu3ie publică, regie autonomă, companie na3ională,
societate reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modiﬁcările și
completările ulterioare, ori institu3ie de credit, la care sunt ac3ionari majoritari statul sau unită3i administrativ-teritoriale, ori de către societă3i
reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare;
d) este interzisă primirea de dona3ii pentru campania electorală de către
candida3i din partea unor persoane ﬁzice care nu au cetă3enia română, cu
excep3ia celor primite din partea cetă3enilor statelor membre ale Uniunii
Europene care au domiciliul în România și de3in calitatea de membru al
partidului politic la a cărui campanie electorală contribuie ﬁnanciar sau a
unor persoane juridice;
e) ﬁnan3area în orice formă a campaniei electorale de către sindicate,
culte religioase, asocia3ii ori funda3ii de altă na3ionalitate decât cea română
este interzisă.
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Art. 4. — (1) Transparen3a veniturilor și cheltuielilor pentru activitatea
partidelor politice și campaniile electorale se realizează prin publicarea pe
site-ul Autorită3ii Electorale Permanente și în Monitorul Oﬁcial al României,
Partea I, a declara3iilor și rapoartelor prevăzute de lege.
(2) Autoritatea Electorală Permanentă asigură publicarea pe site-ul
propriu a valorilor absolute ale limitelor prevăzute de lege pentru dona3ii,
împrumuturi și cotiza3ii.
(3) Orice persoană are dreptul să ob3ină de la Autoritatea Electorală
Permanentă, în condi3iile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informa3iile de interes public, cu modiﬁcările și completările ulterioare,
informa3ii privind veniturile și cheltuielile partidelor politice, alian3elor
politice, alian3elor electorale, organiza3iilor cetă3enilor apar3inând minorită3ilor na3ionale și ale candida3ilor independen3i.
(4) Cu ocazia controalelor efectuate conform Legii nr. 334/2006,
republicată, partidele politice sunt obligate să prezinte toate documentele
referitoare la sursele lor de ﬁnan3are și la cheltuielile efectuate.
Art. 5. — (1) Finan3area activită3ii partidelor politice și a campaniilor
electorale nu trebuie să afecteze independen3a acestora sau să obstruc3ioneze campaniile electorale.
(2) Destina3ia cheltuielilor pentru activitatea curentă a partidelor politice
și a cheltuielilor pentru campania electorală poate ﬁ stabilită numai de către
organele statutare ale partidelor politice sau de către candida3ii independen3i, după caz.
Art. 6. — Este interzisă acceptarea, directă sau indirectă, de către
partidele politice a dona3iilor sau a împrumuturilor făcute cu scopul evident
de a ob3ine un avantaj economic.
CAPITOLUL II
Finan5area privată a activită5ii partidelor politice
Seciunea 1
Cotiza!ii

Art. 7. — (1) Membrii partidelor politice pot depune cotiza3ii prin
conturi bancare sau în numerar, potrivit legii.
(2) Cotiza3iile sunt înregistrate și eviden3iate în documentele contabile
ale partidelor politice, potrivit reglementărilor aplicabile.
(3) Ordinele de plată și foile de vărsământ ale cotiza3iilor vor cuprinde în
mod obligatoriu datele de identiﬁcare ale depunătorilor, men3iunea privind
cotiza3ia și partidul politic căruia i se plătește cotiza3ia, precum și, în cazul
în care depunătorul este altă persoană decât membrul partidului politic
pentru care se plătește cotiza3ia, datele de identiﬁcare ale acestuia din urmă.
(4) Cotiza3iile în numerar se încasează pe bază de chitan3e, care vor
cuprinde datele de identiﬁcare ale depunătorului, men3iunea privind
cotiza3ia și partidul politic căruia i se plătește cotiza3ia, precum și, în cazul
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în care depunătorul este altă persoană decât membrul partidului politic
pentru care se plătește cotiza3ia, datele de identiﬁcare ale acestuia din urmă.
(5) Prin datele de identiﬁcare prevăzute de prezentul articol se în3elege
numele și prenumele, data nașterii, seria și numărul actului de identitate și
domiciliul.
Art. 8. — Până la data de 30 aprilie a ﬁecărui an, partidele politice au
obliga3ia de a publica în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I, următoarele:
a) situa3ia cuantumului total al cotiza3iilor ob3inute în anul precedent,
conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;
b) lista membrilor care au plătit în anul precedent cotiza3ii a căror
valoare totală depășește 10 salarii de bază minime brute pe 3ară, conform
modelului prevăzut în anexa nr. 2.
Seciunea a 2-a
Dona!ii

Art. 9. — Nu sunt considerate dona3ii activită3ile prestate pe bază de
voluntariat în condi3iile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activită3ii
de voluntariat în România sau liberalită3ile care nu respectă condi3iile de
validitate prevăzute de lege.
Art. 10. — (1) La acceptarea dona3iilor, indiferent de modul și forma în
care au fost făcute, partidele politice sunt obligate să veriﬁce și să înregistreze identitatea donatorilor, potrivit prezentelor norme metodologice.
(2) În cazul donatorului persoană ﬁzică, partidele politice sunt obligate
să asigure veriﬁcarea și înregistrarea identită3ii donatorului în formularul
al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.
(3) În cazul donatorului persoană juridică, partidele politice sunt
obligate să asigure veriﬁcarea și înregistrarea identită3ii donatorului în
formularul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.
(4) Toate dona3iile, indiferent de valoarea, forma și obiectul lor, sunt
înregistrate și eviden3iate de către partidele politice în documentele contabile corespunzătoare, potrivit reglementărilor aplicabile, cu înregistrarea
datei la care a fost încheiat contractul de dona3ie, a numelor și prenumelor
donatorilor, a datelor de identiﬁcare ale acestora sau a denumirilor persoanelor juridice, a codurilor unice de înregistrare sau de identiﬁcare ﬁscală
ale acestora, a cetă3eniei sau na3ionalită3ii acestora, după caz.
(5) Toate dona3iile având alt obiect decât sume de bani vor ﬁ înregistrate
în documentele contabile la valoarea de pia3ă de la data încheierii contractului de dona3ie, stabilită prin rapoartele de evaluare întocmite de către
evaluatori autoriza3i potrivit legii.
Art. 11. — (1) Partidele politice pot primi dona3ii în bani din partea
aceleiași persoane, în cazul în care valoarea totală anuală a acestora depășește 10 salarii de bază minime brute pe 3ară, numai prin conturile bancare
proprii.
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(2) Ordinele de plată și foile de vărsământ ale dona3iilor efectuate prin
conturi bancare vor cuprinde în mod obligatoriu men3iunea privind
dona3ia și partidul politic căruia îi este acordată, datele de identiﬁcare ale
donatorilor persoane ﬁzice sau denumirile persoanelor juridice, codurile
unice de înregistrare sau de identiﬁcare ﬁscală ale acestora, cetă3enia sau
na3ionalitatea acestora, după caz.
Art. 12. — (1) Partidele politice pot primi dona3ii în bani din partea aceleiași
persoane, în cazul în care valoarea totală anuală a acestora este mai mică de
10 salarii de bază minime brute pe 3ară, în numerar, în condi3iile Legii
nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei ﬁnanciare privind opera3iunile de
încasări și plă3i în numerar și pentru modiﬁcarea și completarea Ordonan3ei
de urgen3ă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor
moderne de plată.
(2) Toate dona3iile în numerar se încasează numai pe bază de chitan3e
care vor cuprinde men3iunea privind dona3ia și partidul politic căruia îi
este acordată, datele de identiﬁcare ale donatorilor persoane ﬁzice sau
denumirile persoanelor juridice, codurile unice de înregistrare sau de
identiﬁcare ﬁscală ale acestora, după caz.
Art. 13. — Partidul politic are obliga3ia de a solicita persoanei juridice
donatoare prezentarea unei declara3ii privind datoriile exigibile la bugetul
de stat, bugetul asigurărilor sociale sau bugetele locale, precum și de a păstra
această declara3ie un termen de cel pu3in 3 ani de la data efectuării dona3iei.
Art. 14. — (1) Neîndeplinirea sarcinii de a achizi3iona clădiri cu destina3ia
de sediu al partidului politic în termen de 2 ani de la data încheierii
contractului de dona3ie și în condi3iile prevăzute de contractul de dona3ie
atrage anularea excep3iilor de la prevederile legale privind limitele dona3iilor,
prevăzute la art. 6 alin. (2)—(5) din Legea nr. 334/2006, republicată.
(2) Anularea excep3iilor de la prevederile legale privind limitele dona3iilor se raportează la anul efectuării dona3iei.
Art. 15. — Până la data de 30 aprilie a ﬁecărui an, partidele politice au
obliga3ia de a publica în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I, următoarele:
a) lista persoanelor ﬁzice care au făcut în anul precedent dona3ii a căror
valoare cumulată depășește 10 salarii de bază minime brute pe 3ară,
conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;
b) lista persoanelor juridice care au făcut în anul precedent dona3ii a
căror valoare cumulată depășește 10 salarii de bază minime brute pe 3ară,
conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;
c) situa3ia privind suma totală a dona3iilor conﬁden3iale primite în anul
precedent, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7;
d) situa3ia centralizată a dona3iilor constând în bunuri materiale necesare
activită3ii politice, dar care nu sunt materiale de propagandă electorală,
primite de la organiza3ii politice interna3ionale la care partidul politic
respectiv este aﬁliat sau de la partide politice ori forma3iuni politice aﬂate în
rela3ii de colaborare politică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.
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Seciunea a 3-a
Împrumuturi

Art. 16. — (1) Partidele politice pot încheia contracte de împrumut de
consuma3ie având ca obiect sume de bani, conform legii, numai prin
înscrisuri autentice notariale.
(2) Partidul politic are obliga3ia de a solicita persoanei juridice care are
calitatea de împrumutător prezentarea unei declara3ii privind datoriile
exigibile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale sau bugetele locale,
precum și de a păstra această declara3ie un termen de cel pu3in 3 ani de la
data acordării împrumutului.
(3) Partidele politice pot avea numai calitatea de împrumutat.
(4) Dovada predării-primirii împrumutului se poate face prin orice
înscrisuri sub semnătură privată care atestă viramentul bancar.
(5) Sumele de bani care fac obiectul împrumuturilor, nerestituite în
termenul prevăzut de contract, se pot constitui în dona3ii cu acordul
păr3ilor, numai dacă nu s-a atins în anul respectiv plafonul pentru dona3ii
prevăzut de art. 6 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, până la
concuren3a acestui plafon.
(6) Plata împrumutului se dovedește cu ordinul de plată semnat de
debitor și vizat de institu3ia de credit plătitoare.
Art. 17. — Până la data de 30 aprilie a ﬁecărui an, partidele politice au
obliga3ia de a publica în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I, următoarele:
a) lista persoanelor ﬁzice care au acordat în anul precedent împrumuturi
a căror valoare cumulată depășește 100 de salarii de bază minime brute pe
3ară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9;
b) lista persoanelor juridice care au acordat în anul precedent împrumuturi a căror valoare cumulată depășește 100 de salarii de bază minime
brute pe 3ară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10;
c) situa3ia privind suma totală a împrumuturilor cu o valoare mai mică
de 100 de salarii de bază minime brute pe 3ară, primite în anul precedent,
conform modelului prevăzut în anexa nr. 11.
Seciunea a 4-a
Veniturile proprii ale partidelor politice

Art. 18. — Partidele politice nu pot exercita activită3i cu scop lucrativ și
activită3i speciﬁce profesioniștilor, cu excep3iile prevăzute în mod strict de lege.
Art. 19. — Partidele politice pot ob3ine venituri proprii numai din
activită3ile prevăzute la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată.
Art. 20. — Până la data de 30 aprilie a ﬁecărui an, partidele politice au
obliga3ia de a publica în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I, situa3ia
centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor ob3inute în anul precedent din activită3ile prevăzute la art. 16 din Legea nr. 334/2006, republicată,
defalcate pe ﬁecare tip de activitate generatoare de venit și sursă, potrivit
modelului stabilit în anexa nr. 12.
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Art. 21. — Până la data de 30 aprilie a ﬁecărui an, partidele politice au
obliga3ia de a publica în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I, situa3ia
cuantumurilor totale ale sumelor ce fac obiectul aportului ﬁnanciar în
asocierea cu forma3iuni nepolitice din anul precedent, conform modelului
prevăzut în anexa nr. 13.
CAPITOLUL III
Finan5area publică a activită5ii partidelor politice

Art. 22. — (1) Partidele politice primesc anual subven3ie de la bugetul de
stat, în condi3iile art. 18—23 din Legea nr. 334/2006, republicată.
(2) Subven5ia de la bugetul de stat acordată partidelor politice ai căror
candida5i de gen feminin au ob5inut mandate în alegeri se majorează
conform art. 18 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modiﬁcările
și completările ulterioare.*
(3) Pentru alian3ele politice sau electorale subven3ia se împarte între membrii
lor, potrivit dispozi3iilor art. 18 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, republicată.
(4) În urma alegerilor parlamentare generale, subven3ia se va acorda în
func3ie de numărul de voturi primite la aceste alegeri și în func3ie de
numărul de mandate ob3inute de candida3ii femei, în cuantumurile prevăzute de lege, începând cu luna următoare publicării rezultatelor alegerilor
în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I.
(5) În urma alegerilor generale pentru autorită3ile administra3iei publice
locale, subven3ia se va acorda în func3ie de numărul de voturi primite la aceste
alegeri pentru consiliile jude3ene și pentru Consiliul General al Municipiului
București și în func3ie de numărul de mandate ob3inute de candida3ii femei,
în cuantumurile prevăzute de lege, începând cu luna următoare publicării
rezultatelor alegerilor în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I.
Art. 23. — (1) Partidele politice primesc subven3ia de la bugetul de stat
prin bugetul Autorită3ii Electorale Permanente și au obliga3ia să înregistreze
distinct în eviden3a contabilă proprie subven3ia primită.
(2) Subven3ia anuală acordată partidelor politice se împarte în
propor3iile stabilite la art. 19 și 20 din Legea nr. 334/2006, republicată.
Art. 24. — Subven3iile de la bugetul de stat se alocă și se distribuie
ﬁecărui partid politic, cu încadrarea în prevederile trimestriale, aprobate
potrivit Legii nr. 500/2002 privind ﬁnan3ele publice, cu modiﬁcările și
completările ulterioare, pe baza următorului algoritm:
S_a —> trimestrializare —> S_t1,... S_t4,
unde:
S_a = subven3ie anuală;
S_tx = subven3ie pentru trimestrul x.
Calcul subven3ie lunară:
S_l = S_tx/3
1. Calculul subven3iei conform rezultatelor din alegerile parlamentare
* Modificat.

82 Finanarea acvităii pardelor police și a campaniilor electorale
pentru alegerea autorităilor administraiei publice locale din anul 2020

Subven3ia ce se repartizează forma3iunilor/alian3elor/ partidelor politice
care au realizat pragul electoral:
S_p = S_l x 75/100
1.1. Calculul subven5iei majorate dublu propor5ional cu numărul de
mandate de parlamentar ob5inute în alegeri de candida5i de gen feminin
a) Coeﬁcient de majorare dublu propor5ională a subven5iei pentru
forma5iunile/alian5ele/partidele politice ai căror candida5i de gen feminin
au ob5inut în alegeri mandate de parlamentar:
k = 2 x P_f/P_t,
unde:
P_f = numărul total de mandate de parlamentar ob5inute în alegeri de
candida5i de gen feminin;
P_t = numărul total de mandate de parlamentar ob5inute în alegeri.
b) Determinarea valorii pentru majorarea subven5iei pentru
forma5iunile/alian5ele/partidele politice ai căror candida5i de gen feminin
au ob5inut în alegeri mandate de parlamentar:
M_spf = S_p x k
c) Coeﬁcien5ii de repartizare a majorării dublu propor5ionale cu
numărul de mandate de parlamentar ob5inute în alegeri de către candida5ii de gen feminin pentru ﬁecare forma5iune/alian5ă/partid politic:
z_p1 = P_f(p1)/Pf
…
z_pn = P_f(pn)/Pf,
unde:
P_f(x) = numărul total de mandate de parlamentar ob5inute în alegeri
de candida5i de gen feminin pentru forma5iunea/alian5a/partidul politic
p1, ... pn.
d) Calculul valorii pentru majorarea dublu propor5ională cu numărul de
mandate de parlamentar ob5inute în alegeri de către candida5ii de gen
feminin la nivel de forma5iune/alian5ă/partid politic:
M_spf(p1) = M_spf x z_p1
…
M_spf(pn) = M_spf x z_pn*
1.2. Calculul subven3iei propor3ional cu media numărului de voturi
valabile exprimate
a) Valoarea subven3iei de repartizat conform numărului de voturi
valabil exprimate în alegerile parlamentare:
S_rp = (1 – k) x S_p
b) Media pentru ﬁecare forma3iune/alian3ă/partid politic care a realizat
pragul electoral între numărul de voturi valabil exprimate ob3inute la
alegerile pentru Senat și numărul de voturi valabil exprimate ob3inute la
alegerile pentru Camera Deputa3ilor:
M_vp(p1) = [V_s(p1) + V_cd(p1)]/2
...
M_vp(pn) = [V_s(pn) + V_cd(pn)]/2,
* Modificat.
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unde:
V_s(x) = numărul de voturi valabil exprimate ob3inute de forma3iunea/
alian3a/partidul politic p1, ... pn la alegerile pentru Senat, dacă a realizat
pragul electoral; dacă forma3iunea/alian3a/partidul politic p1, ... pn nu a
realizat pragul electoral la alegerile pentru Senat, numărul de voturi valabil
exprimate care se va introduce în algoritm la aceste alegeri este zero;
V_cd(x) = numărul de voturi valabil exprimate ob3inute de forma3iunea/alian3a/partidul politic p1, ... pn la alegerile pentru Camera
Deputa3ilor, dacă a realizat pragul electoral; dacă forma3iunea/alian3a/
partidul politic p1, ... pn nu a realizat pragul electoral la alegerile pentru
Camera Deputa3ilor, numărul de voturi valabil exprimate care se va
introduce în algoritm la aceste alegeri este zero.
c) Suma mediilor numărului de voturi valabil exprimate ob3inute la
alegerile pentru Camera Deputa3ilor și Senat:
T_vp = M_vp(p1) +... + M_vp(pn)
d) Coeﬁcien3ii de repartizare a subven3iei conform numărului de voturi
valabil exprimate în favoarea ﬁecărei/ﬁecărui forma3iuni/alian3e/partid
politic care a realizat pragul electoral:
q_p1 = V(p1)/T_vp
...
q_pn = V(pn)/T_vp
e) Stabilirea valorii subven3iei conform numărului de voturi valabil
exprimate în favoarea ﬁecărei/ﬁecărui forma3iuni/alian3e/partid politic care
a realizat pragul electoral:
S_rp(p1) = S_rp x q_p1
...
S_rp(pn) = S_rp x q_pn
1.3. Calculul subven3iei totale pentru ﬁecare partid politic care a realizat
pragul electoral
a) Total subven3ie pentru ﬁecare forma3iune/alian3ă/partid politic:
T_sp(p1) = S_rp(p1) + M_spf(p1)
...
T_sp(pn) = S_rp(pn) + M_spf(pn)
b) În cazul alian3elor, calculul subven3iei pentru ﬁecare partid politic
membru al alian3ei se face propor3ional cu numărul de parlamentari ai
ﬁecărui partid.
2. Calculul subven3iei conform rezultatelor la alegerile generale pentru
autorită3ile administra3iei publice locale pentru consiliile jude3ene și pentru
Consiliul General al Municipiului București
Subven3ia acordată forma3iunilor/alian3elor/partidelor politice care au
ob3inut la nivelul 3ării cel pu3in 50 de mandate de consilier jude3ean și de
consilier din cadrul municipiului București:
S_cj = S_l x 25/100
2.1. Calculul subven5iei majorate dublu propor5ional cu numărul de
mandate de consilier jude5ean și de consilier general al municipiului
București ob5inute în alegeri de candida5ii de gen feminin ai forma5iunilor/
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alian5elor/partidelor politice care au ob5inut la nivelul 5ării cel pu5in 50 de
mandate de consilier jude5ean și de consilier general al municipiului
București
a) Coeﬁcient de majorare dublu propor5ională a subven5iei pentru
forma5iunile/alian5ele/partidele politice ai căror candida5i de gen feminin
au ob5inut în alegeri mandate de consilier jude5ean și de consilier general
al municipiului București:
k_cj = 2 x C_ jf / C_ jt,
unde
C_ jf = numărul total de mandate de consilier jude5ean și de consilier
general al municipiului București ob5inute în alegeri de candida5ii de
gen feminin ai forma5iunilor/alian5elor/partidelor politice care au ob5inut
la nivelul 5ării cel pu5in 50 de mandate de consilier jude5ean și de
consilier general al municipiului București;
C_ jt = numărul total de mandate de consilier jude5ean și de consilier
general al municipiului București ob5inute de candida5ii forma5iunilor/
alian5elor/partidelor politice care au ob5inut la nivelul 5ării cel pu5in 50
de mandate de consilier jude5ean și de consilier general al municipiului
București.
b) Determinarea valorii pentru majorarea subven5iei pentru forma5iunile/alian5ele/partidele politice ai căror candida5i de gen feminin au
ob5inut în alegeri mandate de consilier jude5ean și de consilier general al
municipiului București:
M_scjf = S_cj x k_cj
c) Coeﬁcien5ii de repartizare a majorării dublu propor5ionale cu numărul de mandate de consilier jude5ean și de consilier general al municipiului
București ob5inute în alegeri de către candida5ii de gen feminin pentru
ﬁecare forma5iune/alian5ă/partid politic care a ob5inut la nivelul 5ării cel
pu5in 50 de mandate de consilier jude5ean și de consilier general al
municipiului București:
z_cj1 = C_ jf(p1)/C_ jf
...
z_cjn = C_ jf(pn) / C_ jf,
unde:
C_ jf(x) = numărul total de mandate de consilier jude5ean și de consilier general al municipiului București ob5inute în alegeri de candida5ii
de gen feminin pentru forma5iunea/alian5a/partidul politic p1, ... pn.
d) Calculul valorii pentru majorarea dublu propor5ională a subven5iei
cu numărul de mandate de consilier jude5ean și de consilier general al
municipiului București ob5inute în alegeri de către candida5ii de gen
feminin la nivel de forma5iune/alian5ă/partid politic:
M_scjf(p1) = M_scjf x z_cj1
...
M_scjf(pn) = M_scjf x z_cjn*
* Modificat.
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2.2. Calculul subven3iei propor3ional cu numărul de voturi valabil
exprimate la alegerile generale pentru autorită3ile administra3iei publice
locale pentru consiliile jude3ene și pentru Consiliul General al Municipiului
București
a) Valoarea subven3iei de repartizat conform numărului de voturi
valabil exprimate ob3inute de forma3iunile/alian3ele/partidele politice care
au ob3inut la nivelul 3ării cel pu3in 50 de mandate de consilier jude3ean și
de consilier în cadrul municipiului București la alegerile generale pentru
autorită3ile administra3iei publice locale pentru consiliile jude3ene și pentru
Consiliul General al Municipiului București:
S_rcj = (1 – k_cj) x S_cj
b) Numărul total de voturi valabil exprimate pentru candida3ii aleși
consilieri jude3eni și ai municipiului București din partea partidelor care
au ob3inut la nivelul 3ării cel pu3in 50 de mandate de consilier jude3ean și
de consilier din cadrul municipiului București la alegerile generale pentru
autorită3ile administra3iei publice locale pentru consiliile jude3ene și pentru
Consiliul General al Municipiului București:
T_vcj = V_cj(p1) +... + V_cj(pn),
unde:
V_cj(x) = numărul de voturi valabil exprimate pentru consilieri jude3eni
și ai municipiului București pentru forma3iunea/alian3a/partidul politic
p1, ... pn.
c) Calculul coeﬁcien3ilor de repartizare a subven3iei conform numărului
de voturi valabil exprimate în favoarea ﬁecărei/ﬁecărui forma3iuni/alian3e/
partid politic care a ob3inut la nivelul 3ării cel pu3in 50 de mandate de
consilier jude3ean și de consilier din cadrul municipiului București la
alegerile generale pentru autorită3ile administra3iei publice locale pentru
consiliile jude3ene și pentru Consiliul General al Municipiului București:
q_cj1 = V_cj(p1)/T_vcj
...
q_cjn = V_cj(pn)/T_vcj
d) Valoarea subven3iei calculate conform numărului de voturi valabil
exprimate în favoarea ﬁecărei/ﬁecărui forma3iuni/alian3e/partid politic care
a ob3inut la nivelul 3ării cel pu3in 50 de mandate de consilier jude3ean și de
consilier din cadrul municipiului București la alegerile generale pentru
autorită3ile administra3iei publice locale pentru consiliile jude3ene și pentru
Consiliul General al Municipiului București:
S_rcj(p1) = S_rcj x q_cj1
...
S_rcj(pn) = S_rcj x q_cjn
2.3. Calculul subven3iei totale pentru ﬁecare partid politic care a ob3inut
la nivelul 3ării cel pu3in 50 de mandate de consilier jude3ean și de consilier
din cadrul municipiului București la alegerile generale pentru autorită3ile
administra3iei publice locale pentru consiliile jude3ene și pentru Consiliul
General al Municipiului București
a) Total subven3ie pentru ﬁecare forma3iune/alian3ă/partid politic:
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T_scj(p1) = S_rcj(p1) + M_scjf(p1)
...
T_scj(pn) = S_rcj(pn) + M_scjf(pn)
b) În cazul alian3elor, calculul subven3iei pentru ﬁecare partid politic
membru al alian3ei se face propor3ional cu numărul de consilieri jude3eni
și ai municipiului București ai ﬁecărui partid.
3. Calcul total al subven3iei de la bugetul de stat
Valoarea totală a subven3iei alocate de la bugetul de stat pentru ﬁecare
partid politic:
T_s(p1) = T_sp(p1) + T_scj(p1)
...
T_s(pn) = T_sp(pn) + T_scj(pn)
Art. 25. — (1) Subven3iile de la bugetul de stat pentru activitatea curentă
a partidelor politice se acordă partidelor politice pe baza cererii semnate
de către reprezentantul partidului politic.
(2) Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă denumirea
integrală și prescurtată a partidului, însemnul partidului, adresa sediului
central, contul bancar în care urmează să ﬁe depusă subven3ia de la bugetul
de stat și societatea bancară la care este deschis, codul de identiﬁcare ﬁscală
și datele de contact ale reprezentantului partidului politic.
(3) Cererea trebuie să ﬁe înso3ită de un extras din Registrul partidelor
politice eliberat de către Tribunalul București.
Art. 26. — (1) Subven3ia se acordă în prima decadă a ﬁecărei luni, în
tranșe lunare.
(2) Autoritatea Electorală Permanentă solicită lunar Ministerului
Finan3elor Publice deschiderea de credite bugetare pentru acordarea
subven3iilor pentru luna următoare.
(3) Pentru acordarea subven3iei prevăzute la alin. (2), Autoritatea
Electorală Permanentă emite ordine de plată pentru ﬁecare partid politic.
Art. 27. — (1) Acordarea subven3iei de la bugetul de stat poate ﬁ
suspendată prin decizie a Autorită3ii Electorale Permanente, conform legii.
(2) Anterior emiterii deciziei, Autoritatea Electorală Permanentă, în
urma controlului efectuat, notiﬁcă partidului politic neregulile constatate și
termenul de remediere a acestora.
(3) Decizia de suspendare temporară a acordării tranșelor lunare de la
bugetul de stat poate ﬁ contestată la instan3a de contencios administrativ
competentă, în termenul prevăzut la art. 24 alin. (4) din Legea nr. 334/2006,
republicată.
(4) În termen de 10 zile de la comunicarea scrisă a partidului politic
referitoare la remedierea neregulilor constatate, Autoritatea Electorală
Permanentă se pronun3ă, prin decizie, asupra ridicării suspendării alocării
lunare a subven3iei de la bugetul de stat. Decizia de men3inere sau de ridicare
a suspendării se comunică partidului în termen de 5 zile de la adoptare.
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CAPITOLUL IV
Finan5area campaniilor electorale
și a campaniilor pentru referendum

Seciunea 1
Contribu!iile candida!ilor pentru campania electorală

Art. 28. — (1) Contribu3iile candida3ilor pentru campania electorală pot
proveni exclusiv din următoarele surse:
a) venituri proprii;
b) dona3ii primite de la persoane ﬁzice;
c) împrumuturi de la persoane ﬁzice sau contractate cu institu3ii de credit.
(2) Dona3iile care vor ﬁ folosite de către candida3i drept contribu3ii
pentru campania electorală trebuie să îndeplinească următoarele condi3ii:
a) să respecte plafoanele stabilite de lege pentru dona3iile către partidele
politice;
b) să ﬁe primite numai în conturile bancare proprii, în cazul în care
valoarea acestora este mai mare de 10 salarii de bază minime brute pe 3ară;
c) să ﬁe înso3ite de declara3ii ale donatorilor privind sursa acestora, în
cazul în care nu provin din veniturile proprii.
d) să respecte procedura prevăzută la art. 10 alin. (1)—(3).
(3) Împrumuturile care vor ﬁ folosite de către candida3i drept contribu3ii
pentru campania electorală trebuie să respecte următoarele condi3ii:
a) să respecte plafoanele stabilite de lege pentru împrumuturile către
partidele politice;
b) să ﬁe efectuate numai prin conturi bancare.
(4) Contribu3iile candida3ilor pentru campania electorală pot ﬁ depuse
sau virate de către candida3i în conturile bancare deschise pentru campania
electorală, după data rămânerii deﬁnitive a candidaturilor.
(5) Contribu3iile candida3ilor pentru campania electorală pot ﬁ depuse
sau virate de către mandatarii ﬁnanciari în conturile bancare deschise
pentru campania electorală, pe baza împuternicirii scrise a candida3ilor,
conform legii.
(6) În cazul prevăzut la alin. (5), împuternicirea scrisă va cuprinde codul
numeric personal al candidatului, func3ia pentru care candidează, circumscrip3ia electorală și jude3ul, după caz, aceasta urmând să înso3ească
raportul detaliat privind veniturile și cheltuielile din campania electorală.
(7) Ordinele de plată și foile de vărsământ ale contribu3iilor candida3ilor
pentru campania electorală vor cuprinde în mod obligatoriu men3iunea
privind contribu3ia pentru campania electorală, numele și prenumele,
precum și datele de identiﬁcare ale candida3ilor pentru care se depun
contribu3iile pentru campania electorală.
(8) În cel mult 48 de ore de la data depunerii sau virării unei sume în
unul dintre conturile deschise pentru campania electorală, conform alin. (4)
sau (5), după caz, candidatul are obliga3ia de a preda mandatarului
ﬁnanciar jude3ean, de sector sau al municipiului București, după caz, o
declara3ie cu indicarea sursei contribu3iei.
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(9) La depunerea contribu3iei electorale, mandatarul ﬁnanciar are
obliga3ia de a asigura veriﬁcarea și înregistrarea contribuitorului în
formularul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 14.
Art. 29. — (1) Între data înregistrării mandatarului ﬁnanciar coordonator
și data începerii campaniei electorale pentru Camera Deputa3ilor și Senat,
partidele politice și alian3ele politice care participă la alegeri deschid prin
mandatarii ﬁnanciari câte un cont bancar la nivelul ﬁecărei circumscrip3ii
electorale jude3ene și a municipiului București, precum și un cont bancar la
nivel central.
(2) Între data înregistrării mandatarului ﬁnanciar coordonator și data
începerii campaniei electorale pentru autorită3ile administra3iei publice
locale, partidele politice și alian3ele politice care participă la alegeri deschid
prin mandatarii ﬁnanciari câte un cont bancar la nivelul ﬁecărei circumscrip3ii electorale jude3ene și a sectorului municipiului București sau a
municipiului București, precum și un cont bancar la nivel central.
(3) Între data înregistrării mandatarului ﬁnanciar coordonator și data
începerii campaniei electorale, candidatul independent deschide prin
mandatarul său ﬁnanciar un cont bancar la nivelul jude3ului, sectorului
municipiului București sau al municipiului București unde candidează.
(4) Între data înregistrării mandatarului ﬁnanciar coordonator și data
începerii campaniei electorale, organiza3iile cetă3enilor români apar3inând
minorită3ilor na3ionale, care propun candida3i pentru Camera Deputa3ilor
numai la nivel na3ional, deschid prin mandatarul ﬁnanciar un cont bancar
la nivel central.
(5) Limitele maxime ale contribu3iilor pentru campania electorală care
pot ﬁ depuse ori virate de către candida3i sau de către mandatarul ﬁnanciar
sunt următoarele:
a) 60 de salarii de bază minime brute pe 3ară pentru ﬁecare candidat la
func3ia de deputat sau de senator;
b) un salariu de bază minim brut pe 3ară pentru ﬁecare listă de candida3i
la consiliul local al comunei;
c) 3 salarii de bază minime brute pe 3ară pentru ﬁecare listă de candida3i
la consiliul local al orașului;
d) 5 salarii de bază minime brute pe 3ară pentru ﬁecare listă de candida3i
la consiliul local al municipiului;
e) 30 de salarii de bază minime brute pe 3ară pentru ﬁecare listă de
candida3i la consiliul local al municipiului reședin3ă de jude3;
f) 50 de salarii de bază minime brute pe 3ară pentru ﬁecare listă de
candida3i la consiliul de sector al municipiului București;
g) 500 de salarii de bază minime brute pe 3ară pentru ﬁecare listă de
candida3i la Consiliul General al Municipiului București;
h) 100 de salarii de bază minime brute pe 3ară pentru ﬁecare listă de
candida3i la consiliul jude3ean;
i) 5 salarii de bază minime brute pe 3ară pentru ﬁecare candidat la
func3ia de primar al comunei;
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j) 7 salarii de bază minime brute pe 3ară pentru ﬁecare candidat la
func3ia de primar al orașului;
k) 10 salarii de bază minime brute pe 3ară pentru ﬁecare candidat la
func3ia de primar al municipiului;
l) 50 de salarii de bază minime brute pe 3ară pentru ﬁecare candidat la
func3ia de primar al municipiului reședin3ă de jude3;
m) 100 de salarii de bază minime brute pe 3ară pentru ﬁecare candidat
la func3ia de primar de sector al municipiului București;
n) 150 de salarii de bază minime brute pe 3ară pentru ﬁecare candidat la
func3ia de primar al municipiului București;
o) 750 de salarii de bază minime brute pe 3ară pentru ﬁecare candidat la
func3ia de parlamentar european;
p) 20.000 de salarii de bază minime brute pe 3ară pentru candidatul la
func3ia de Președinte al României.
(6) Contribu3iile pentru campania electorală în limitele prevăzute la
alin. (5) pot ﬁ depuse de către candida3i numai pentru circumscrip3ia electorală unde participă la alegeri.
(7) În cazul alegerilor pentru consiliul local, consiliul jude3ean sau
Consiliul General al Municipiului București, contribu3iile prevăzute la
alin. (5) pot ﬁ depuse de către orice candidat din lista forma3iunii politice.
(8) În cazul alegerilor pentru consiliul local, consiliul jude3ean sau
Consiliul General al Municipiului București, limitele contribu3iilor
candida3ilor independen3i pentru campania electorală sunt egale cu limitele
prevăzute la alin. (5).
Art. 30. — (1) Contribu3iile candida3ilor pentru campania electorală pot
ﬁ folosite numai după data declarării acestora la Autoritatea Electorală
Permanentă de către mandatarul ﬁnanciar coordonator și numai pentru
campania electorală.
(2) Contribu3iile candida3ilor pentru campania electorală pot ﬁ depuse
în conturile pentru campania electorală numai până la data încheierii
campaniei electorale.
Seciunea a 2-a
Contribu!iile partidului politic pentru campania electorală

Art. 31. — (1) La nivel central, suplimentar fa3ă de contribu3iile
candida3ilor pentru campania electorală, partidul politic care participă la
alegeri individual sau într-o alian3ă, respectiv organiza3ia cetă3enilor
români apar3inând minorită3ilor na3ionale poate depune fonduri provenite
din afara campaniei electorale într-un cont bancar deschis la nivel central
de către mandatarul ﬁnanciar coordonator, de la data înregistrării mandatarului ﬁnanciar până la data începerii campaniei electorale.
(2) Limitele maxime ale fondurilor care pot ﬁ transferate de către
partidul politic în contul bancar prevăzut la alin. (1) sunt următoarele:
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a) 10 salarii de bază minime brute pe 3ară pentru ﬁecare candidat la
func3ia de deputat sau de senator;
b) 50 de salarii de bază minime brute pe 3ară pentru ﬁecare listă de
candida3i la consiliul jude3ean și Consiliul General al Municipiului București.
(3) În cazul în care partidul politic participă la alegeri într-o alian3ă, limitele
maxime ale fondurilor care pot ﬁ transferate de către acesta în contul prevăzut
la alin. (1) sunt propor3ionale cu numărul candida3ilor propuși de acesta.
Art. 32. — (1) Partidul politic, prin mandatarul ﬁnanciar coordonator,
poate transfera, prin virament bancar, sume de bani din contul bancar deschis
la nivel central în conturile bancare deschise la nivel jude3ean, al municipiului
București sau la nivelul sectoarelor acestuia, cu respectarea nivelului legal
maxim al contribu3iilor electorale din circumscrip3ia electorală respectivă.
(2) Fondurile ob3inute de către partidul politic sau alian3a politică în
afara campaniei electorale, care au fost transferate din contul bancar al
partidului politic sau al alian3ei politice în contul bancar pentru campania
electorală deschis la nivel central sau din contul bancar pentru campania
electorală deschis la nivel central în conturile bancare pentru campania
electorală deschise la nivel jude3ean, al municipiului București sau la
nivelul sectoarelor acestuia trebuie declarate la Autoritatea Electorală
Permanentă, de către mandatarul ﬁnanciar coordonator, în termen de 5 zile
de la data efectuării transferului.
(3) Fondurile provenite din afara campaniei electorale transferate în contul
bancar deschis la nivel central pentru campania electorală pot ﬁ folosite pentru
campania electorală numai după data declarării acestora la Autoritatea
Electorală Permanentă, de către mandatarul ﬁnanciar coordonator.
Art. 33. — (1) În cazul alegerilor parlamentare, contribu3iile candida3ilor
pentru campania electorală, precum și sumele de bani transferate de la nivel
central se cumulează la nivelul circumscrip3iei electorale fără a putea depăși
nivelul legal maxim al contribu3iilor electorale din circumscrip3ia electorală
respectivă.
(2) În cazul alegerilor locale, contribu3iile candida3ilor pentru campania
electorală, precum și sumele de bani transferate de la nivel central se
cumulează la nivelul circumscrip3iei electorale jude3ene sau a municipiului
București, cu încadrarea în limitele prevăzute de lege, și pot ﬁ redistribuite
pentru cheltuieli în circumscrip3iile electorale locale, respectiv în cele jude3ene,
prin decizie scrisă a partidelor politice, a partidelor sau a organiza3iilor
cetă3enilor apar3inând minorită3ilor na3ionale de la nivel jude3ean.
(3) Sumele transferate potrivit alin. (1) și (2) intră în calculul limitelor
maxime ale cheltuielilor electorale care pot ﬁ efectuate la nivel central.
(4) În cel mult 48 de ore de la data transferului unei sume de bani
provenite din afara campaniei electorale în contul bancar pentru campania
electorală deschis la nivel central, partidul politic sau alian3a politică, după
caz, are obliga3ia de a preda mandatarului ﬁnanciar coordonator o
declara3ie cu indicarea sursei contribu3iei.
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Art. 34. — În cazul campaniei electorale pentru Camera Deputa3ilor și
Senat, în contul bancar deschis la nivel central pot ﬁ depuse și contribu3iile
candida3ilor la func3ia de deputat și de senator în circumscrip3ia electorală
a românilor cu domiciliul sau reședin3a în străinătate, care nu pot face
obiectul transferului prevăzut de art. 32 alin. (1).
Seciunea a 3-a
Contribu!iile pentru campania pentru referendum

Art. 35. — (1) În cel mult 5 zile de la data începerii campaniei pentru
referendum, partidul politic care participă la campania pentru referendum
deschide, prin mandatar ﬁnanciar, câte un cont bancar la nivel na3ional, în
cazul referendumului na3ional, sau la nivel jude3ean ori al municipiului
București, în cazul referendumului local.
(2) Contribu3iile destinate campaniei pentru referendum care sunt
depuse de către partidul politic pot proveni numai din transferuri ale
fondurilor provenite din afara campaniei electorale.
(3) Limitele maxime ale contribu3iilor destinate campaniei pentru
referendum sunt următoarele:
a) 5 salarii de bază minime brute pe 3ară pentru referendumul pentru
demiterea consiliului local sau a primarului comunei;
b) 7 salarii de bază minime brute pe 3ară pentru referendumul pentru
demiterea consiliului local sau a primarului orașului;
c) 10 salarii de bază minime brute pe 3ară pentru referendumul pentru
demiterea consiliului local sau a primarului municipiului;
d) 30 de salarii de bază minime brute pe 3ară pentru referendumul
pentru demiterea consiliului local sau a primarului municipiului reședin3ă
de jude3/sectorului municipiului București;
e) 100 de salarii de bază minime brute pe 3ară pentru referendumul
pentru demiterea Consiliului General al Municipiului București sau a
primarului general al municipiului București;
f) 100 de salarii de bază minime brute pe 3ară pentru referendumul
pentru demiterea consiliului jude3ean;
g) 20.000 de salarii de bază minime brute pe 3ară pentru referendumul
pentru demiterea Președintelui României, pentru referendumul pentru
probleme de interes na3ional sau pentru referendumul pentru revizuirea
Constitu3iei.
Seciunea a 4-a
Cheltuielile electorale

Art. 36. — (1) Cheltuielile electorale pot ﬁ efectuate numai prin
intermediul conturilor bancare pentru campania electorală deschise la nivel
central, jude3ean, al sectorului municipiului București sau al municipiului
București.
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(2) Plata cheltuielilor electorale poate ﬁ efectuată numai prin virament
bancar, din conturile prevăzute la alin. (1).
(3) Ordinele de plată vor cuprinde în mod obligatoriu men3iunea
privind numărul facturii și tipul de material de propagandă electorală sau
de serviciu aferent campaniei electorale.
(4) Prin intermediul conturilor bancare prevăzute la alin. (1) pot ﬁ
efectuate exclusiv plă3i ale cheltuielilor electorale.
(5) Eﬁcien3a și oportunitatea cheltuielilor electorale se hotărăsc de către
organele de conducere ale partidelor politice, potrivit statutului lor,
respectiv de către candida3ii independen3i.
(6) Mandatarii ﬁnanciari realizează opera3iunile bancare necesare campaniei electorale, numai pe baza împuternicirii scrise a organelor sau
candida3ilor prevăzu3i la alin. (5).
(7) În campania electorală, partidele politice, alian3ele politice, alian3ele
electorale, organiza3iile cetă3enilor apar3inând minorită3ilor na3ionale și
candida3ii independen3i nu pot produce materiale de propagandă electorală în regie proprie.
Art. 37. — (1) Limitele maxime ale cheltuielilor care pot ﬁ efectuate de
către partidele politice, alian3ele politice și organiza3iile cetă3enilor
apar3inând minorită3ilor na3ionale sunt următoarele:
a) 60 de salarii de bază minime brute pe 3ară pentru ﬁecare candidat la
func3ia de deputat sau de senator;
b) un salariu de bază minim brut pe 3ară pentru ﬁecare listă de candida3i
la consiliul local al comunei;
c) 3 salarii de bază minime brute pe 3ară pentru ﬁecare listă de candida3i
la consiliul local al orașului;
d) 5 salarii de bază minime brute pe 3ară pentru ﬁecare listă de candida3i
la consiliul local al municipiului;
e) 30 de salarii de bază minime brute pe 3ară pentru ﬁecare listă de
candida3i la consiliul local al municipiului reședin3ă de jude3;
f) 50 de salarii de bază minime brute pe 3ară pentru ﬁecare listă de
candida3i la consiliul de sector al municipiului București;
g) 500 de salarii de bază minime brute pe 3ară pentru ﬁecare listă de
candida3i la Consiliul General al Municipiului București;
h) 100 de salarii de bază minime brute pe 3ară pentru ﬁecare listă de
candida3i la consiliul jude3ean;
i) 5 salarii de bază minime brute pe 3ară pentru ﬁecare candidat la
func3ia de primar al comunei;
j) 7 salarii de bază minime brute pe 3ară pentru ﬁecare candidat la
func3ia de primar al orașului;
k) 10 salarii de bază minime brute pe 3ară pentru ﬁecare candidat la
func3ia de primar al municipiului;
l) 50 de salarii de bază minime brute pe 3ară pentru ﬁecare candidat la
func3ia de primar al municipiului reședin3ă de jude3;
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m) 100 de salarii de bază minime brute pe 3ară pentru ﬁecare candidat
la func3ia de primar de sector al municipiului București;
n) 150 de salarii de bază minime brute pe 3ară pentru ﬁecare candidat la
func3ia de primar al municipiului București;
o) 750 de salarii de bază minime brute pe 3ară pentru ﬁecare candidat la
func3ia de parlamentar european;
p) 20.000 de salarii de bază minime brute pe 3ară pentru candidatul la
func3ia de Președinte al României.
(2) Cheltuielile electorale efectuate nu pot ﬁ mai mari decât contribu3iile
electorale depuse.
Art. 38. — (1) În cazul alegerilor parlamentare generale, limita maximă
a cheltuielilor electorale care pot ﬁ efectuate la nivel central de către
partidele politice care participă la alegeri și de către organiza3iile cetă3enilor
apar3inând minorită3ilor na3ionale care propun candida3i la nivelul circumscrip3iilor electorale este de 10 salarii de bază minime brute pe 3ară
pentru ﬁecare candidat la func3ia de deputat sau de senator.
(2) În cazul alegerilor pentru autorită3ile administra3iei publice locale,
limita maximă a cheltuielilor electorale care pot ﬁ efectuate la nivel central
de către partidele politice și organiza3iile cetă3enilor apar3inând minorită3ilor na3ionale care participă la alegeri este de 50 de salarii de bază minime
brute pe 3ară pentru ﬁecare listă de candida3i la consiliul jude3ean și
Consiliul General al Municipiului București.
(3) În cazul în care partidul politic sau organiza3ia cetă3enilor apar3inând
minorită3ilor na3ionale transferă sume de bani din contul bancar pentru
campania electorală deschis la nivel central în conturile bancare pentru
campania electorală deschise la nivel jude3ean, al sectorului municipiului
București sau al municipiului București, limitele maxime ale cheltuielilor
electorale care pot ﬁ efectuate la nivel central se diminuează în mod
corespunzător.
Art. 39. — (1) În campania electorală, partidele politice, alian3ele politice,
organiza3iile cetă3enilor apar3inând minorită3ilor na3ionale, alian3ele electorale și candida3ii independen3i pot achizi3iona și utiliza numai următoarele
tipuri de materiale de propagandă electorală:
a) aﬁșe electorale cu dimensiunile de cel mult 500 mm o latură și
350 mm cealaltă latură;
b) aﬁșe electorale prin care se convoacă o reuniune electorală care vor
avea 400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură și vor ﬁ amplasate în locurile
speciale pentru aﬁșaj;
c) materiale de propagandă electorală audio sau video, difuzate de
mass-media audiovizuală;
d) publicitate în presa scrisă;
e) materiale de propagandă electorală online;
f) broșuri, pliante și alte materiale tipărite din aceeași categorie.
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(2) Este considerat material de propagandă electorală orice material scris,
audio sau video care îndeplinește următoarele condi3ii:
a) se referă în mod direct la un candidat sau partid politic care participă
la alegeri sau referendum, clar identiﬁcat;
b) este utilizat în perioada campaniei electorale sau a campaniei pentru
referendum, stabilită potrivit legilor privitoare la organizarea alegerilor;
c) are obiectiv electoral și se adresează publicului larg;
d) depășește limitele activită3ii jurnalistice de informare a publicului.
(3) Partidele politice, alian3ele politice, organiza3iile cetă3enilor apar3inând minorită3ilor na3ionale, precum și candida3ii independen3i au
obliga3ia de a imprima sau de a utiliza pe toate materialele de propagandă
electorală cel pu3in următoarele date:
a) denumirea partidului politic, a alian3ei politice sau a organiza3iei
cetă3enilor apar3inând minorită3ilor na3ionale sau numele candidatului
independent care le-a comandat, după caz;
b) denumirea operatorului economic care le-a realizat;
c) codul unic de identiﬁcare primit de la Autoritatea Electorală Permanentă;
d) tirajul, în cazul materialelor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d) și f).
Art. 40. — (1) Partidele politice, organiza3iile cetă3enilor apar3inând
minorită3ilor na3ionale și candida3ii independen3i pot efectua numai
următoarele tipuri de cheltuieli electorale:
a) cheltuieli pentru produc3ia și difuzarea materialelor de propagandă
electorală la radio, televiziune și în presa scrisă, în cuantum de maximum
40% din totalul cheltuielilor electorale care pot ﬁ efectuate;
b) cheltuieli pentru produc3ia și difuzarea materialelor de propagandă
electorală online, în cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilor
electorale care pot ﬁ efectuate;
c) cheltuieli pentru cercetări sociologice, în cuantum de maximum 30%
din totalul cheltuielilor electorale care pot ﬁ efectuate;
d) cheltuieli pentru aﬁșe electorale, în cuantum de maximum 20% din
totalul cheltuielilor electorale care pot ﬁ efectuate;
e) cheltuieli pentru broșuri, pliante și alte materiale de propagandă
electorală tipărite, în cuantum de maximum 50% din totalul cheltuielilor
electorale care pot ﬁ efectuate;
f) cheltuieli pentru închirierea de spa3ii și echipamente și cheltuieli de
protocol destinate organizării de evenimente cu tematică politică, economică, culturală sau socială, pentru transport și cazare, pentru asisten3ă
juridică și alte tipuri de consultan3ă, precum și pentru plata serviciilor mandatarilor ﬁnanciari, în cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilor
electorale care pot ﬁ efectuate;
g) cheltuieli pentru comisioane bancare.
(2) La alegerile parlamentare generale, respectarea plafoanelor stabilite
la alin. (1) se determină prin raportare la ﬁecare circumscrip3ie electorală,
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respectiv la nivel central, prin raportare la valoarea maximă a cheltuielilor
electorale la care are dreptul forma3iunea politică sau candidatul independent, după caz, în aceste circumscrip3ii electorale și la nivel central, după
caz.
(3) La alegerile pentru autorită3ile administra3iei publice locale, respectarea plafoanelor stabilite la alin. (1) se determină prin raportare la ﬁecare
jude3 și la municipiul București, respectiv la nivel central, prin raportare la
valoarea maximă a cheltuielilor electorale la care are dreptul forma3iunea
politică sau candidatul independent, după caz, în aceste circumscrip3ii
electorale și la nivel central, după caz.
(4) Prevederile art. 36 și art. 38—40 se aplică în mod corespunzător cheltuielilor pentru campania pentru referendum.
Seciunea a 5-a
Mandatarul financiar

Art. 41. — (1) Eviden3a contribu3iilor și a cheltuielilor electorale este
organizată exclusiv de către mandatari ﬁnanciari, conform legii.
(2) Mandatarul ﬁnanciar este numit de către conducerea partidelor
politice, a alian3elor politice, a organiza3iilor cetă3enilor apar3inând minorită3ilor na3ionale sau de către candida3ii independen3i.
(3) Un partid politic sau o organiza3ie a cetă3enilor apar3inând minorită3ilor na3ionale va avea un singur mandatar ﬁnanciar coordonator la nivel
central, respectiv câte un mandatar ﬁnanciar desemnat la nivelul ﬁecărui
jude3, sector al municipiului București și la nivelul municipiului București.
Art. 42. — (1) În vederea înregistrării mandatarilor ﬁnanciari, partidele
politice, organiza3iile cetă3enilor apar3inând minorită3ilor na3ionale, candida3ii independen3i sau persoanele desemnate de către aceștia vor depune
la Autoritatea Electorală Permanentă următoarele documente:
a) cererea de înregistrare a mandatarului ﬁnanciar, conform modelului
prevăzut în anexa nr. 15;
b) copie a actului de identitate, în cazul persoanelor ﬁzice care vor avea
calitatea de mandatar ﬁnanciar, sau extras din registrul comer3ului, în cazul
persoanelor juridice care vor avea calitatea de mandatar ﬁnanciar;
c) copii ale documentelor care atestă calitatea de expert contabil sau
contabil autorizat a persoanelor ﬁzice care vor avea calitatea de mandatar
ﬁnanciar;
d) copii ale atestatelor pentru persoanele juridice specializate în oferirea
de servicii de contabilitate;
e) copii ale contractelor de asisten3ă de specialitate cu persoane ﬁzice
autorizate sau persoane juridice specializate în oferirea de servicii de
contabilitate pentru mandatarii ﬁnanciari care nu au calitatea de expert
contabil sau contabil autorizat;
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f) copii ale contractelor încheiate între partidul politic, alian3a politică,
organiza3ia cetă3enilor apar3inând minorită3ilor na3ionale sau candidatul
independent și mandatarul ﬁnanciar.
(2) Înregistrarea mandatarului ﬁnanciar se realizează în intervalul dintre
data aducerii la cunoștin3a publică a datei alegerilor și data începerii campaniei
electorale, făcându-se publică în presă sau pe pagina de internet a partidului.
(3) Partidele politice, organiza3iile cetă3enilor apar3inând minorită3ilor
na3ionale și candida3ii independen3i nu pot folosi serviciile aceluiași
mandatar, cu excep3iile prevăzute de lege.
(4) La data înregistrării, mandatarul ﬁnanciar primește de la Autoritatea
Electorală Permanentă un cod unic de identiﬁcare a forma3iunii politice sau
a candidatului independent, care va ﬁ imprimat pe toate materialele de
propagandă electorală apar3inând forma3iunii politice sau candidatului
independent pe care îl reprezintă.
(5) Codurile unice de identiﬁcare prevăzute la alin. (4) sunt aduse la
cunoștin3a publică de către Autoritatea Electorală Permanentă prin publicare pe site-ul propriu.
(6) Candida3ii nu pot ﬁ mandatari ﬁnanciari.
CAPITOLUL V
Controlul finan5ării partidelor politice
și a campaniilor electorale

Seciunea 1
Controlul finan!ării activită!ii curente a partidelor politice

Art. 43. — (1) Controlul respectării dispozi3iilor legale privind ﬁnan3area
activită3ii curente a partidelor politice și a alian3elor politice se realizează de
către Autoritatea Electorală Permanentă prin intermediul controlorilor, cu
sprijinul celorlalte compartimente de specialitate, din oﬁciu sau la sesizarea
persoanelor interesate, potrivit legii.
(2) Controlul privind subven3iile de la bugetul de stat va ﬁ efectuat în
mod simultan și de către Curtea de Conturi, conform dispozi3iilor Legii nr.
94/1992 privind organizarea și func3ionarea Cur3ii de Conturi, republicată.
Art. 44. — (1) Autoritatea Electorală Permanentă poate controla respectarea dispozi3iilor legale privind ﬁnan3area activită3ii curente a partidelor
politice, în oricare dintre formele prevăzute la art. 43—45 și 49 din Legea
nr. 334/2006, republicată, după cum urmează:
a) prin veriﬁcarea documentelor și rapoartelor care se depun de către
partidele politice și alian3ele politice, potrivit legii, la Autoritatea Electorală
Permanentă, precum și a raportărilor care se publică în Monitorul Oﬁcial al
României, Partea I;
b) prin veriﬁcarea informa3iilor și documentelor privind veniturile și
cheltuielile partidelor politice, alian3elor politice, organiza3iilor teritoriale și
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interne ale acestora ob3inute conform legii de la partidele politice, alian3ele
politice, organiza3iile teritoriale și interne ale acestora;
c) prin realizarea de controale la sediile partidelor politice, alian3elor
politice, organiza3iilor teritoriale și interne ale acestora pentru veriﬁcarea
documentelor contabile și a altor documente privind ﬁnan3area activită3ii
curente a partidelor politice;
d) prin veriﬁcarea documentelor și informa3iilor privind veniturile și
cheltuielile partidelor politice, alian3elor politice, organiza3iilor teritoriale și
interne ob3inute, în condi3iile legii, de la persoanele ﬁzice și juridice care
au prestat servicii gratuit sau contra cost acestora;
e) prin veriﬁcarea documentelor și informa3iilor privind veniturile și
cheltuielile partidelor politice, alian3elor politice, organiza3iilor teritoriale și
interne ob3inute de la institu3iile publice, în condi3iile legii;
f) prin realizarea de controale ale ac3iunilor culturale, sportive, precum
și ale întrunirilor și seminarelor cu tematică politică, economică sau socială,
organizate de către partidele politice și alian3ele politice, în vederea
ob3inerii de informa3ii privind veniturile și cheltuielile pentru desfășurarea
acestora.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obliga3ia să pună la dispozi3ia
reprezentan3ilor Autorită3ii Electorale Permanente documentele și informa3iile solicitate în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării.
(3) Partidele politice și alian3ele politice au obliga3ia de a permite accesul
controlorilor în sediile lor, pe baza legitima3iei de control.
(4) Toate documentele și declara3iile solicitate și predate în original
conform alin. (2) vor ﬁ semnate de către reprezentantul legal al partidului
politic, alian3ei politice, organiza3iei teritoriale sau interne sau de către
persoana împuternicită conform statutului, după caz, respectiv de către
reprezentantul legal al institu3iei publice sau de către persoana împuternicită de acesta.
(5) Copiile documentelor și declara3iilor solicitate vor ﬁ semnate pentru
conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al partidului politic,
alian3ei politice, organiza3iei teritoriale sau interne, după caz, sau de către
persoana împuternicită conform statutului, respectiv de către reprezentantul legal al institu3iei publice sau de către persoana împuternicită de
acesta.
Art. 45. — (1) Registrele, formularele și documentele contabile se întocmesc atât pe suport hârtie, cât și pe suport electronic, conform reglementărilor
contabile aplicabile.
(2) Conturile de venituri, cheltuieli și rezultate, speciﬁce partidelor
politice, trebuie dezvoltate astfel încât să răspundă cerin3elor de eviden3ă
și raportare pentru ﬁecare activitate electorală sau curentă, precum și
pentru identiﬁcarea ﬁlialei, organiza3iei sau a candidatului.
(3) Contabilitatea trebuie să asigure înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informa3iilor cu privire la
activitatea economico-ﬁnanciară desfășurată, atât pe format hârtie, cât și în
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format electronic, pentru cerin3ele interne ale acestora, precum și în rela3iile
cu institu3iile publice și al3i utilizatori.
(4) Eviden3a veniturilor se 3ine separat pe ﬁecare sursă de ﬁnan3are
prevăzută de lege, iar eviden3a cheltuielilor se 3ine separat după destina3ie,
potrivit legii.
(5) Inventarierea patrimoniului se face în conformitate cu Ordinul
ministrului ﬁnan3elor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor
privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.
Art. 46. — (1) În cel mult 15 zile de la data înregistrării la organul ﬁscal
competent, ﬁecare partid politic trebuie să depună la Autoritatea Electorală
Permanentă, în copie certiﬁcată pentru conformitate cu originalul de către
organul ﬁscal competent, situa3ia ﬁnanciară anuală simpliﬁcată, conform
Ordinului ministrului economiei și ﬁnan3elor nr. 1.969/2007 privind
aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop
patrimonial, cu modiﬁcările ulterioare.
(2) În cel mult 60 de zile de la data expirării termenului prevăzut la
alin. (1), partidele politice care primesc subven3ii de la bugetul de stat trebuie să asigure depunerea la Autoritatea Electorală Permanentă, în copie
certiﬁcată pentru conformitate cu originalul, a rapoartelor de audit ale
situa3iilor ﬁnanciare anuale.
(3) Până cel mai târziu la data de 30 aprilie a ﬁecărui an, ﬁecare partid
politic trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă următoarele
documente, în scris și în format electronic:
a) raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor realizate în anul
precedent, conform modelului prevăzut în anexa nr. 16;
b) situa3ia cuantumului total al veniturilor din cotiza3ii ob3inute în anul
ﬁscal precedent, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;
c) lista membrilor de partid care au plătit în anul ﬁscal precedent
cotiza3ii a căror valoare însumată depășește 10 salarii de bază minime brute
pe 3ară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;
d) lista persoanelor ﬁzice care au făcut în anul precedent dona3ii a căror
valoare cumulată depășește 10 salarii de bază minime brute pe 3ară,
conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;
e) lista persoanelor juridice care au făcut în anul precedent dona3ii a
căror valoare cumulată depășește 10 salarii de bază minime brute pe 3ară,
conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;
f) situa3ia dona3iilor conﬁden3iale primite anual, conform modelului
prevăzut în anexa nr. 7;
g) situa3ia centralizată a dona3iilor constând în bunuri materiale necesare activită3ii politice, dar care nu sunt materiale de propagandă electorală,
primite de la organiza3ii politice interna3ionale la care partidul politic
respectiv este aﬁliat sau de la partide politice ori forma3iuni politice aﬂate
în rela3ii de colaborare politică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8;
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h) lista persoanelor ﬁzice care au acordat în anul precedent împrumuturi
a căror valoare cumulată depășește 100 de salarii de bază minime brute pe
3ară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9;
i) lista persoanelor juridice care au acordat în anul precedent împrumuturi a căror valoare cumulată depășește 100 de salarii de bază minime
brute pe 3ară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10;
j) situa3ia sumei totale a împrumuturilor cu o valoare mai mică de 100 de
salarii de bază minime brute pe 3ară, primite în anul precedent, conform
modelului prevăzut în anexa nr. 11;
k) situa3ia cuantumurilor totale ale veniturilor proprii și din alte surse
ob3inute în anul precedent, defalcate pe ﬁecare tip de activitate, conform
modelului prevăzut în anexa nr. 12;
l) situa3ia cuantumului total al sumelor ce fac obiectul aporturilor
ﬁnanciare ale forma3iunilor nepolitice în asocierile prevăzute la art. 17 din
Legea nr. 334/2006, republicată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13.
(4) Documentele prevăzute la alin. (3) vor ﬁ semnate și datate olograf de
către reprezentantul legal al partidului politic, alian3ei politice, organiza3iei
teritoriale sau interne ori de către persoana împuternicită conform statutului.
(5) Documentele prevăzute la alin. (3) vor purta ștampila partidului
politic.
Art. 47. — (1) Etapele controlului ﬁnan3ării activită3ii curente a unui
partid politic sau a unei alian3e politice sunt următoarele:
a) aprobarea calendarului misiunii de control de către directorul general
al Departamentul de control al ﬁnan3ării partidelor politice și a campaniilor
electorale;
b) emiterea ordinului de serviciu de către directorul general al Departamentului de control al ﬁnan3ării partidelor politice și a campaniilor electorale;
c) notiﬁcarea controlului de către directorul general al Departamentului
de control al ﬁnan3ării partidelor politice și a campaniilor electorale;
d) ședin3a de prezentare;
e) executarea opera3iunilor de control;
f) întocmirea și aprobarea raportului de control.
(2) Calendarul misiunii de control este un document intern de planiﬁcare a activită3ii pe etape, proceduri, durată, persoane implicate și loc de
desfășurare, care se întocmește pe baza planului anual de control de către
șeful echipei de control.
(3) Ordinul de serviciu reprezintă mandatul de interven3ie, precum și
modalitatea de interven3ie a controlorilor astfel încât aceștia să poată demara și efectua misiunea de control.
(4) Departamentul de control al ﬁnan3ării partidelor politice și a campaniilor electorale notiﬁcă partidul politic sau alian3a politică care urmează a
ﬁ controlată cu 15 zile înainte de declanșarea misiunii de control despre
scopul, principalele obiective și durata acesteia.
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(5) Ședin3a de prezentare se desfășoară la sediul partidului politic sau al
alian3ei politice și constă în prezentarea controlorilor care urmează să
desfășoare controlul, prezentarea obiectivelor controlului și stabilirea
calendarului întâlnirilor.
(6) Aspectele prevăzute la alin. (5) sunt consemnate într-o minută
semnată de către to3i participan3ii la ședin3a de prezentare.
(7) Opera3iunile de control constau în colectarea documentelor și a
informa3iilor privind ﬁnan3area activită3ii partidelor politice, analiza și
evaluarea acestora la sediul partidului politic, al alian3ei politice sau la
sediul Autorită3ii Electorale Permanente.
(8) Tehnicile de veriﬁcare speciﬁce opera3iunilor de control sunt următoarele:
a) compara3ia — conﬁrmă identitatea unei informa3ii după ob3inerea
acesteia din două sau mai multe surse diferite;
b) examinarea — presupune urmărirea și depistarea erorilor sau a
iregularită3ilor;
c) recalcularea — constă în opera3iunea de veriﬁcare a tuturor calculelor
matematice;
d) conﬁrmarea — constă în solicitarea de informa3ii din două sau mai
multe surse independente, cu scopul validării acesteia;
e) punerea de acord — reprezintă procesul de potrivire a două categorii
diferite de înregistrări;
f) garantarea — constă în veriﬁcarea corectitudinii tranzac3iilor pornind
de la articolul înregistrat spre documentele primare justiﬁcative;
g) urmărirea — reprezintă veriﬁcarea procedurilor de la documentele
justiﬁcative către articolul înregistrat;
h) observarea ﬁzică — reprezintă modul prin care controlorii își formează o părere proprie;
i) interviul — reprezintă procedeul prin care controlorii ob3in informa3ii
prin intervievarea persoanelor care au legătură cu problematica veriﬁcată
de controlor;
j) analiza — constă în descompunerea unei probleme în elemente care
pot ﬁ izolate, cuantiﬁcate și măsurate distinct.
(9) După ﬁnalizarea controlului respectării dispozi3iilor legale privind
ﬁnan3area activită3ii curente a partidelor politice, controlorul întocmește
un raport de control, care va cuprinde de o manieră sintetică principalele
aspecte veriﬁcate, activită3ile de control efectuate, constatări și eventuale
recomandări, precum și documentele și informa3iile ob3inute.
(10) Raportul de control, înso3it de documentele pe care se întemeiază,
se transmite directorului general al Departamentului de control al ﬁnan3ării activită3ii partidelor politice și a campaniilor electorale, în vederea
aprobării.
Art. 48. — În situa3ia în care sunt constatate încălcări de natură contraven3ională ale dispozi3iilor legale privind ﬁnan3area activită3ii curente a
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verbal de constatare a contraven3iilor, pe care îl înaintează, de îndată,
directorului general al Departamentului de control al ﬁnan3ării activită3ii
partidelor politice și a campaniilor electorale, în vederea propunerii de către
acesta a aplicării sanc3iunilor prevăzute de lege. Modelul procesului-verbal
de constatare a contraven3iilor se aprobă prin ordin al președintelui
Autorită3ii Electorale Permanente.
Art. 49. — În situa3ia identiﬁcării unor încălcări ale dispozi3iilor legale
privind ﬁnan3area activită3ii curente a partidelor politice și a alian3elor
politice, proiectul de decizie și proiectul de hotărâre, dacă este cazul,
privind aplicarea sanc3iunilor prevăzute de lege se înaintează spre aprobare
președintelui Autorită3ii Electorale Permanente de către directorul general
al Departamentului de control al ﬁnan3ării activită3ii partidelor politice și
a campaniilor electorale, cu avizul compartimentului de specialitate
competent.
Art. 50. — (1) În cel mult 45 de zile de la data ﬁnalizării opera3iunilor
prevăzute la art. 47—49, Autoritatea Electorală Permanentă transmite spre
publicare în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I, un raport sintetic
cuprinzând principalele constatări, eventualele recomandări și sanc3iunile
aplicate, dacă este cazul.
(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se publică pe site-ul Autorită3ii Electorale Permanente.
Art. 51. — În cazul în care în cadrul controlului efectuat potrivit art. 47—
49 apar suspiciuni privind săvârșirea unor fapte de natură penală,
directorul general al Departamentului de control al ﬁnan3ării activită3ii
partidelor politice și a campaniilor electorale formulează, cu avizul compartimentului de specialitate competent, propunere de sesizare a organelor
de urmărire penală, pe care o înaintează președintelui Autorită3ii Electorale
Permanente în vederea îndeplinirii atribu3iei prevăzute de art. 44 alin. (5)
din Legea nr. 334/2006, republicată.
Seciunea a 2-a
Controlul finan!ării campaniilor electorale

Art. 52. — (1) Controlul respectării dispozi3iilor legale privind ﬁnan3area
campaniilor electorale se realizează de către Autoritatea Electorală Permanentă prin intermediul controlorilor, cu sprijinul celorlalte compartimente
de specialitate, din oﬁciu sau la sesizarea persoanelor interesate, potrivit legii.
(2) Controlul respectării dispozi3iilor legale privind ﬁnan3area campaniilor electorale se execută în oricare dintre formele prevăzute la art. 43, 47 și
50 din Legea nr. 334/2006, republicată, după cum urmează:
a) prin veriﬁcarea documentelor, declara3iilor și rapoartelor care se
depun, potrivit legii, de către partidele politice, alian3ele politice, organiza3iile cetă3enilor apar3inând minorită3ilor na3ionale și candida3ii independen3i
la Autoritatea Electorală Permanentă, inclusiv a documentelor justiﬁcative
care înso3esc cererea de rambursare a cheltuielilor electorale;
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b) prin veriﬁcarea informa3iilor și documentelor privind ﬁnan3area
campaniei electorale ob3inute conform legii de la partidele politice, alian3ele
politice, organiza3iile cetă3enilor apar3inând minorită3ilor na3ionale,
organiza3iile teritoriale și interne, candida3ii independen3i și mandatarii
ﬁnanciari coordonatori;
c) prin realizarea de controale la sediile partidelor politice, alian3elor
politice, organiza3iilor cetă3enilor apar3inând minorită3ilor na3ionale,
organiza3iilor teritoriale și interne ale acestora;
d) prin veriﬁcarea documentelor și informa3iilor privind veniturile și
cheltuielile electorale ale partidelor politice, alian3elor politice, organiza3iilor cetă3enilor apar3inând minorită3ilor na3ionale, organiza3iilor teritoriale
și interne ale acestora, precum și ale candida3ilor independen3i, ob3inute, în
condi3iile legii, de la persoanele ﬁzice și juridice care au prestat servicii
gratuit sau contra cost acestora;
e) prin veriﬁcarea documentelor și informa3iilor privind veniturile și
cheltuielile electorale ale partidelor politice, organiza3iilor cetă3enilor apar3inând minorită3ilor na3ionale, alian3elor politice, organiza3iilor teritoriale
și interne ale acestora, precum și ale candida3ilor independen3i, ob3inute
de la institu3iile publice, în condi3iile legii;
f) prin controale la fa3a locului ale ac3iunilor culturale, sportive, precum
și ale întrunirilor și seminarelor cu tematică politică, economică sau socială,
organizate de către partidele politice, alian3ele politice, alian3ele electorale,
organiza3iile cetă3enilor apar3inând minorită3ilor na3ionale și candida3ii
independen3i, în vederea ob3inerii de informa3ii privind veniturile și
cheltuielile pentru desfășurarea acestora;
g) prin veriﬁcări la fa3a locului ale respectării prevederilor legale privind
aﬁșajul electoral.
Art. 53. — În timpul campaniei electorale, mandatarul ﬁnanciar coordonator are obliga3ia de a depune la Autoritatea Electorală Permanentă lista
conturilor bancare pentru campania electorală deschise de către partidul
politic, alian3a politică, organiza3ia cetă3enilor apar3inând minorită3ilor
na3ionale sau contul bancar deschis de către candidatul independent,
cuprinzând cel pu3in codul IBAN, banca, respectiv sucursalele unde acestea
au fost deschise.
Art. 54. — În termen de 15 zile de la data desfășurării alegerilor, mandatarii ﬁnanciari coordonatori sunt obliga3i să depună la Autoritatea
Electorală Permanentă, în scris și în format electronic, următoarele documente:
a) rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alian3elor politice, alian3elor electorale, organiza3iilor
cetă3enilor români apar3inând minorită3ilor na3ionale și ale candida3ilor
independen3i, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17;
b) declara3ie privind cuantumul total al datoriilor înregistrate ca urmare
a campaniei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18;
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c) declara3ia privind numărul de materiale de propagandă electorală
produse și utilizate, defalcat pe categorii, conform modelului prevăzut în
anexa nr. 19;
d) declara3ia privind respectarea plafoanelor maxime stabilite de lege
pentru cheltuielile electorale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 20;
e) lista furnizorilor serviciilor și/sau bunurilor utilizate în campania
electorală;
f) declara3iile candida3ilor privind provenien3a contribu3iilor pentru
campania electorală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 21;
g) formularul de înregistrare a contribuitorului, al cărui model este
prevăzut în anexa nr. 14;
h) împuternicirile scrise privind depunerea sau virarea contribu3iilor
electorale ale candida3ilor de către mandatari;
i) declara3ia reprezentantului legal al partidului politic sau al organiza3iei cetă3enilor români apar3inând minorită3ilor na3ionale, după caz, cu
privire la neefectuarea cheltuielilor electorale din venituri destinate
activită3ii curente;
j) în cazul alegerilor pentru Parlamentul European, situa3ia dona3iilor
constând în materiale de propagandă primite de la organiza3ii politice
interna3ionale la care partidul politic respectiv este aﬁliat sau de la partide
politice ori forma3iuni politice aﬂate în rela3ii de colaborare politică,
conform modelului prevăzut în anexa nr. 22.
Art. 55. — (1) După ﬁnalizarea controlului veniturilor și cheltuielilor
electorale, controlorul întocmește un raport de control, care va cuprinde de
o manieră sintetică principalele aspecte veriﬁcate, constatări și eventuale
recomandări.
(2) Raportul de control va ﬁ înso3it de documentele prevăzute la art. 54.
(3) Raportul de control va cuprinde referiri speciale privind respectarea
prevederilor art. 48 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, republicată.
(4) În situa3ia în care în urma desfășurării controlului rezultă încălcări de
natură contraven3ională ale dispozi3iilor legale privind ﬁnan3area campaniei electorale, controlorul încheie un proces-verbal de constatare a
contraven3iilor, pe care îl înaintează, de îndată, directorului general al
Departamentului de control al ﬁnan3ării activită3ii partidelor politice și a
campaniilor electorale, în vederea propunerii de către acesta a aplicării
sanc3iunilor prevăzute de lege.
Art. 56. — (1) Autoritatea Electorală Permanentă asigură aducerea la
cunoștin3ă publică a listei partidelor politice, alian3elor politice, alian3elor
electorale, organiza3iilor cetă3enilor români apar3inând minorită3ilor
na3ionale și a candida3ilor independen3i care au depus rapoartele detaliate
ale veniturilor și cheltuielilor electorale, pe măsură ce acestea sunt depuse,
prin publicări succesive în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I.
(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1), precum și declara3ia privind cuantumul datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei electorale se publică
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de Autoritatea Electorală Permanentă în Monitorul Oﬁcial al României,
Partea I, în termen de 60 de zile de la data publicării rezultatului alegerilor.
(3) În situa3ia în care la data depunerii raportului detaliat de venituri și
cheltuieli electorale candida3ii independen3i sau partidele politice înregistrează datorii, aceștia au obliga3ia să depună trimestrial la Autoritatea
Electorală Permanent un raport privind stadiul achitării datoriilor înregistrate în campania electorală până la data achitării integrale a acestora,
conform modelului prevăzut în anexa nr. 18.
(4) Candida3ilor declara3i aleși nu li se pot valida mandatele dacă
raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale pentru ﬁecare partid
politic sau candidat independent nu a fost depus în condi3iile legii.
CAPITOLUL VI
Metodologia de rambursare a cheltuielilor
din campania electorală

Art. 57. — (1) La alegerile parlamentare generale, partidele politice,
alian3ele politice și organiza3iile cetă3enilor apar3inând minorită3ilor na3ionale care ob3in, individual sau într-o alian3ă electorală, cel pu3in 3% din
totalul voturilor valabil exprimate la nivel na3ional, pentru ﬁecare dintre
cele două Camere ale Parlamentului, și care nu se regăsesc în niciuna dintre
situa3iile prevăzute de art. 48 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, republicată,
au dreptul de a ob3ine rambursarea cheltuielilor electorale efectuate atât la
nivelul ﬁecărei circumscrip3ii electorale, cât și la nivel central.
(2) La alegerile parlamentare generale, partidele politice, alian3ele
politice și organiza3iile cetă3enilor apar3inând minorită3ilor na3ionale care
nu ob3in numărul de voturi prevăzut la alin. (1), însă ob3in, individual sau
într-o alian3ă electorală, cel pu3in 3% din totalul voturilor valabil exprimate
într-o circumscrip3ie electorală pentru ﬁecare dintre cele două Camere ale
Parlamentului și care nu se regăsesc în niciuna dintre situa3iile prevăzute
de art. 48 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, republicată, au dreptul de a
ob3ine rambursarea cheltuielilor electorale efectuate în circumscrip3ia
electorală respectivă.
(3) La alegerile pentru Președintele României și la alegerile pentru
membrii din România în Parlamentul European, partidele politice, alian3ele
politice, organiza3iile cetă3enilor apar3inând minorită3ilor na3ionale și
candida3ii independen3i care ob3in, individual sau într-o alian3ă electorală,
cel pu3in 3% din totalul voturilor valabil exprimate la nivel na3ional și care
nu se regăsesc în niciuna dintre situa3iile prevăzute de art. 48 alin. (11) din
Legea nr. 334/2006, republicată, au dreptul de a ob3ine rambursarea
cheltuielilor electorale efectuate.
(4) La alegerile pentru autorită3ile administra3iei publice locale, partidele
politice, alian3ele politice și organiza3iile cetă3enilor apar3inând minorită3ilor na3ionale care ob3in, individual sau într-o alian3ă electorală, cel pu3in
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3% din totalul voturilor valabil exprimate rezultat prin însumarea voturilor
exprimate pentru toate consiliile locale și de sector al municipiului
București, consiliile jude3ene, Consiliul General al Municipiului București,
precum și toate candidaturile de primar, respectiv primar general al
municipiului București și care nu se regăsesc în niciuna dintre situa3iile
prevăzute de art. 48 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, republicată, au dreptul
de a ob3ine rambursarea cheltuielilor electorale efectuate atât la nivel local,
cât și central.
(5) La alegerile pentru autorită3ile administra3iei publice locale, partidele
politice, alian3ele politice și organiza3iile cetă3enilor apar3inând minorită3ilor na3ionale care nu ob3in numărul de voturi prevăzut la alin. (4), însă
ob3in, individual sau într-o alian3ă electorală, cel pu3in 3% din totalul
voturilor valabil exprimate la nivelul circumscrip3iei electorale jude3ene,
rezultat prin însumarea voturilor valabil exprimate pentru toate consiliile
locale și pentru toate candidaturile de primar din jude3, precum și pentru
consiliul jude3ean, și care nu se regăsesc în niciuna dintre situa3iile prevăzute de art. 48 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, republicată, au dreptul de
a ob3ine rambursarea cheltuielilor electorale efectuate în circumscrip3ia
electorală jude3eană respectivă.
(6) La alegerile pentru autorită3ile administra3iei publice locale, partidele
politice, alian3ele politice și organiza3iile cetă3enilor apar3inând minorită3ilor na3ionale care nu ob3in numărul de voturi prevăzut la alin. (4), însă
ob3in, individual sau într-o alian3ă electorală, cel pu3in 3% din totalul
voturilor valabil exprimate la nivelul circumscrip3iei electorale de sector,
rezultat prin însumarea voturilor exprimate pentru consiliul local al
sectorului și pentru primarul sectorului, și care nu se regăsesc în niciuna
dintre situa3iile prevăzute de art. 48 alin. (11) din Legea nr. 334/2006,
republicată, au dreptul de a ob3ine rambursarea cheltuielilor electorale
efectuate în circumscrip3ia electorală de sector.
(7) La alegerile pentru autorită3ile administra3iei publice locale, partidele
politice, alian3ele politice și organiza3iile cetă3enilor apar3inând minorită3ilor na3ionale care nu ob3in numărul de voturi prevăzut la alin. (4), însă
ob3in, individual sau într-o alian3ă electorală, cel pu3in 3% din totalul
voturilor valabil exprimate la nivelul circumscrip3iei electorale a
Municipiului București, rezultat prin însumarea voturilor exprimate pentru
Consiliul General al Municipiului București și pentru primarul general al
municipiului București, și care nu se regăsesc în niciuna dintre situa3iile
prevăzute de art. 48 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, republicată, au dreptul
de a ob3ine rambursarea cheltuielilor electorale efectuate în circumscrip3ia
electorală a municipiului București.
(8) Candida3ii independen3i care ob3in cel pu3in 3% din totalul voturilor
valabil exprimate la nivelul circumscrip3iei electorale pentru func3ia la care
au candidat și care nu se regăsesc în niciuna dintre situa3iile prevăzute de
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art. 48 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, republicată, au dreptul de a ob3ine
rambursarea cheltuielilor electorale efectuate.
(9) Prevederile alin. (4)—(8) se aplică în mod corespunzător în cazul
alegerilor par3iale pentru autorită3ile administra3iei publice locale.
Art. 58. — (1) Cererea de rambursare a cheltuielilor electorale, înso3ită
de documentele justiﬁcative prevăzute de prezentele norme metodologice,
se întocmește și se depune de către mandatarul ﬁnanciar coordonator la
Autoritatea Electorală Permanentă, în termen de 30 de zile de la data alegerilor, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 23. În cererea de rambursare
vor ﬁ incluse numai cheltuielile efectuate sau angajate până la data
încheierii campaniei electorale și plătite până cel mai târziu la data depunerii cererii.
(2) Cererea de rambursare depusă după termenul prevăzut la alin. (1)
sau neînso3ită de documentele justiﬁcative prevăzute de prezentele norme
metodologice nu este luată în considerare.
(3) În termen de 60 de zile de la data expirării termenului prevăzut la
alin. (1), Autoritatea Electorală Permanentă rambursează partidelor politice,
alian3elor politice și organiza3iilor cetă3enilor apar3inând minorită3ilor
na3ionale, în conturile indicate de acestea, sumele plătite pentru campania
electorală la data depunerii cererii de rambursare, conform legii și prezentelor norme metodologice.
(4) În situa3ia în care, potrivit art. 50 alin. (1) și (2) din Legea nr. 334/2006,
republicată, pentru veriﬁcarea legalită3ii încasărilor și a plă3ilor efectuate
în campania electorală sunt necesare declara3ii și documente suplimentare
fa3ă de cele prevăzute de prezentele norme metodologice, termenul
prevăzut la alin. (3) se prelungește cu 15 zile.
(5) În termen de 30 de zile de la data rambursării cheltuielilor electorale
de către Autoritatea Electorală Permanentă, după caz, partidele politice și
organiza3iile cetă3enilor apar3inând minorită3ilor na3ionale au obliga3ia de
a restitui candida3ilor, prin intermediul mandatarilor ﬁnanciari, sumele
rambursate și/sau sumele necheltuite, conform contribu3iilor pe care aceștia
le-au depus.
Art. 59. — (1) Rambursarea cheltuielilor electorale se face numai pe baza
cererii de rambursare, precum și a documentelor justiﬁcative prevăzute de
prezentele norme metodologice, a documentelor prevăzute la art. 54 și a
raportului de control prevăzut la art. 55.
(2) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central
pentru produc3ia și difuzarea materialelor de propagandă electorală la
radio și televiziune, mandatarii ﬁnanciari coordonatori trebuie să depună
la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale
următoarelor documente justiﬁcative:
a) extrasul de cont bancar, care va con3ine men3iuni privind factura
plătită;
b) facturile, care vor con3ine men3iuni privind tipul de serviciu furnizat;
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c) ordine de plată, care vor con3ine men3iuni privind tipul cheltuielii,
sau bon ﬁscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul
unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;
d) procese-verbale de recep3ie a materialelor de propagandă electorală
audiovizuale produse;
e) declara3ie privind datele și orele difuzării materialelor de propagandă
electorală la radio și/sau televiziune, conform modelului prevăzut în anexa
nr. 24.
(3) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central
pentru produc3ia și difuzarea materialelor de propagandă electorală în
presa scrisă, mandatarii ﬁnanciari coordonatori trebuie să depună la
Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale
următoarelor documente justiﬁcative:
a) extrasul de cont bancar, care va con3ine men3iuni privind factura
plătită;
b) facturile, care vor con3ine men3iuni privind tipul de serviciu furnizat;
c) ordine de plată, care vor con3ine men3iuni privind tipul cheltuielii,
sau bon ﬁscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul
unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;
d) declara3ie privind data apari3iei publica3iei și tirajul, conform
modelului prevăzut în anexa nr. 25;
e) câte un exemplar al ﬁecărei publica3ii.
(4) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central
pentru produc3ia și difuzarea materialelor de propagandă electorală online,
mandatarii ﬁnanciari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea
Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale următoarelor
documente justiﬁcative:
a) extrasul de cont bancar, care va con3ine men3iuni privind tipul
cheltuielii;
b) facturile, care vor con3ine men3iuni privind tipul de serviciu furnizat;
c) ordine de plată, care vor con3ine men3iuni privind tipul cheltuielii,
sau bon ﬁscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul
unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;
d) declara3ie privind adresa de internet unde materialul de propagandă
electorală a fost aﬁșat și datele între care acesta a fost postat din partea
proprietarului site-ului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 26;
e) câte un exemplar, pe suport electronic, al ﬁecărui material de propagandă electorală online.
(5) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central
pentru cercetări sociologice, mandatarii ﬁnanciari coordonatori trebuie să
depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și
o copie ale următoarelor documente justiﬁcative:
a) extrasul de cont bancar, care va con3ine men3iuni privind factura
plătită;
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b) facturile, care vor con3ine men3iuni privind tipul de serviciu furnizat;
c) ordine de plată, care vor con3ine men3iuni privind tipul cheltuielii,
sau bon ﬁscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul
unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;
d) o copie scrisă a rezultatelor cercetării sociologice.
(6) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central
pentru produc3ia și difuzarea aﬁșelor electorale, mandatarii ﬁnanciari
coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte
un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justiﬁcative:
a) extrasul de cont bancar, care va con3ine men3iuni privind tipul cheltuielii;
b) facturile, care vor con3ine men3iuni privind tipul de serviciu furnizat;
c) ordine de plată, care vor con3ine men3iuni privind tipul cheltuielii,
sau bon ﬁscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul
unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;
d) procese-verbale de recep3ie a aﬁșelor electorale, în original;
e) lista de distribu3ie a aﬁșelor electorale cuprinzând numărul de aﬁșe
electorale din ﬁecare localitate;
f) câte un exemplar al ﬁecărui tip de aﬁș electoral.
(7) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central
pentru produc3ia și difuzarea broșurilor, pliantelor și a altor materiale de
propagandă electorală tipărite, mandatarii ﬁnanciari coordonatori trebuie
să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original
și o copie ale următoarelor documente justiﬁcative:
a) extrasul de cont bancar, care va con3ine men3iuni privind tipul
cheltuielii;
b) facturile, care vor con3ine men3iuni privind tipul de serviciu furnizat;
c) ordine de plată, care vor con3ine men3iuni privind tipul cheltuielii,
sau bon ﬁscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul
unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;
d) procese-verbale de recep3ie a broșurilor, pliantelor și a altor materiale
de propagandă electorală tipărite;
e) lista de distribu3ie a broșurilor, pliantelor și a altor materiale de
propagandă electorală tipărite;
f) câte un exemplar al ﬁecărui tip de broșură, pliant și material tipărit de
propagandă electorală.
(8) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central
pentru închirierea de spa3ii și echipamente, mandatarii ﬁnanciari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un
exemplar original și o copie ale următoarelor documente justiﬁcative:
a) extrasul de cont bancar, care va con3ine men3iuni privind tipul cheltuielii;
b) facturile, care vor con3ine men3iuni privind tipul de serviciu furnizat;
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c) ordine de plată, care vor con3ine men3iuni privind tipul cheltuielii,
sau bon ﬁscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul
unui card asociat contului bancar pentru campania electorală;
d) fotograﬁi ale spa3iilor și ale echipamentelor închiriate.
(9) În cazul cheltuielilor de protocol efectuate din contul deschis la nivel
central destinate organizării de evenimente cu tematică politică, economică,
culturală sau socială, mandatarii ﬁnanciari coordonatori trebuie să depună
la Autoritatea Electorală Permanentă câte un exemplar original și o copie ale
următoarelor documente justiﬁcative:
a) extrasul de cont bancar, care va con3ine men3iuni privind tipul
cheltuielii;
b) facturile, care vor con3ine men3iuni privind tipul de serviciu sau de
bunuri furnizate;
c) ordine de plată, care vor con3ine men3iuni privind tipul cheltuielii,
sau bon ﬁscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul
unui instrument de plată pe suport magnetic asociat contului bancar pentru
campania electorală;
d) declara3ie a reprezentantului legal al partidului politic privind
numărul participan3ilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 27.
(10) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central
pentru transportul și cazarea candida3ilor, mandatarii ﬁnanciari coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte un
exemplar original și o copie ale următoarelor documente justiﬁcative:
a) extrasul de cont bancar, care va con3ine men3iuni privind tipul cheltuielii;
b) facturile în original, care vor con3ine men3iuni privind tipul de serviciu sau de bunuri furnizate;
c) ordine de plată, care vor con3ine men3iuni privind tipul cheltuielii,
sau bon ﬁscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul
unui card asociat contului bancar pentru campania electorală.
(11) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central
pentru asisten3ă juridică și alte tipuri de consultan3ă, mandatarii ﬁnanciari
coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte
un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justiﬁcative:
a) extrasul de cont bancar, care va con3ine men3iuni privind tipul cheltuielii;
b) contractele încheiate;
c) facturile în original, care vor con3ine men3iuni privind tipul de
serviciu furnizat;
d) ordine de plată, care vor con3ine men3iuni privind tipul cheltuielii,
sau bon ﬁscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul
unui card asociat contului bancar pentru campania electorală.
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(12) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central
pentru plata serviciilor mandatarilor ﬁnanciari, mandatarii ﬁnanciari
coordonatori trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă câte
un exemplar original și o copie ale următoarelor documente justiﬁcative:
a) extrasul de cont bancar, care va con3ine men3iuni privind tipul
cheltuielii;
b) facturile, care vor con3ine men3iuni privind tipul de serviciu furnizat;
c) ordine de plată, care vor con3ine men3iuni privind tipul cheltuielii,
sau bon ﬁscal, în cazul în care cheltuielile au fost efectuate prin intermediul
unui card asociat contului bancar pentru campania electorală.
(13) În cazul cheltuielilor efectuate din contul deschis la nivel central
pentru plata comisioanelor bancare, mandatarii ﬁnanciari coordonatori
trebuie să depună, în original, extrasul de cont bancar, care va con3ine
men3iuni privind tipul cheltuielii.
(14) Facturile vor ﬁ întocmite separat pentru ﬁecare tip de cheltuială
electorală.
(15) În cazul contribu3iilor încasate și cheltuielilor efectuate din conturile
de campanie deschise la nivel jude3ean, la nivelul sectoarelor municipiului
București sau la nivelul municipiului București, documentele privind
contribu3iile și documentele prevăzute la alin. (2)—(13) vor ﬁ predate, în
câte un exemplar original și o copie, în mod deconcentrat, la sediile ﬁlialelor
și birourilor Autorită3ii Electorale Permanente de către mandatarii ﬁnanciari
jude3eni, ai sectoarelor municipiului București și ai municipiului București,
în termen de 30 de zile de la data alegerilor, pe baza unui centralizator în
format xls.
(16) Copiile de pe documentele prevăzute la alin. (2)—(12) sunt certiﬁcate pentru conformitate cu originalul de către reprezentan3ii Autorită3ii
Electorale Permanente.
(17) După îndeplinirea procedurii prevăzute la alin. (16), exemplarele
originale ale documentelor prevăzute la alin. (2)—(12) se restituie mandatarilor ﬁnanciari coordonatori și mandatarilor ﬁnanciari jude3eni, ai
sectoarelor municipiului București și ai municipiului București, după caz.
(18) În situa3ia în care din documentele prevăzute la alin. (2)—(13) nu
rezultă în mod clar tipul serviciului sau al bunului achizi3ionat, respectiv
realitatea acestora, Autoritatea Electorală Permanentă poate solicita declara3ii sau documente suplimentare, în condi3iile legii.
(19) Partidele politice, alian3ele politice, organiza3iile cetă3enilor apar3inând minorită3ilor na3ionale și candida3ii independen3i care nu depun toate
documentele prevăzute la alin. (2)—(13) pot asigura completarea acestora
până cel mai târziu la data expirării termenului de 30 de zile de la data
alegerilor.
(20) Depunerea documentelor prevăzute la alin. (2)—(13) și restituirea
exemplarelor originale ale acestora conform alin. (17) se realizează conform
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programării stabilite de către Autoritatea Electorală Permanentă împreună
cu mandatarii ﬁnanciari coordonatori.
Art. 60. — (1) Partidele politice, alian3ele politice, organiza3iile
cetă3enilor apar3inând minorită3ilor na3ionale și candida3ii independen3i
nu au dreptul de a beneﬁcia de rambursarea cheltuielilor electorale într-o
circumscrip3ie electorală jude3eană, de sector, a municipiului București, în
circumscrip3ia electorală externă sau la nivel central, după caz, în următoarele situa3ii:
a) în cazul depășirii plafoanelor stabilite conform art. 37 din Legea
nr. 334/2006, republicată;
b) în situa3ia utilizării pentru campania electorală a altor surse de ﬁnan3are decât cele prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată;
c) în cazul utilizării contribu3iilor pentru campania electorală cu încălcarea prevederilor art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată.
(2) În baza deciziei Autorită3ii Electorale Permanente privind rambursarea cheltuielilor electorale, sumele de bani cuvenite sunt virate, prin ordin
de plată, partidului politic, alian3ei politice, organiza3iei cetă3enilor apar3inând minorită3ilor na3ionale sau candidatului independent în conturile
bancare indicate de aceștia în cererea de rambursare.
(3) În cazul neîndeplinirii condi3iilor de rambursare de către partidul
politic, alian3a politică, organiza3ia cetă3enilor apar3inând minorită3ilor
na3ionale sau de către candidatul independent care a formulat și a depus
cerere de rambursare, Autoritatea Electorală Permanentă adoptă o decizie
de nerambursare a cheltuielilor electorale, care poate ﬁ contestată la
instan3a judecătorească competentă, conform legii.
Art. 61. — (1) Sumele de bani necesare pentru rambursarea cheltuielilor
electorale se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Autorită3ii Electorale
Permanente, conform legii.
(2) Angajarea, lichidarea, ordonan3area și plata sumelor care fac obiectul
rambursărilor prevăzute de art. 48 din Legea nr. 334/2006, republicată, se
realizează conform Legii nr. 500/2002, cu modiﬁcările și completările ulterioare, pe baza deciziilor de rambursare a cheltuielilor adoptate de către
Autoritatea Electorală Permanentă.
CAPITOLUL VII
Dispozi5ii tranzitorii și finale

Art. 62. — (1) Autoritatea Electorală Permanentă păstrează un registru
ﬁscal al partidelor politice în care vor ﬁ trecute următoarele:
a) numele și prenumele, codurile numerice personale, domiciliile și
datele de contact ale persoanelor responsabile de administrarea fondurilor
partidului politic, la nivel na3ional și jude3ean;
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b) adresele sediilor centrale, ale organiza3iilor teritoriale și ale structurilor interne ale partidelor politice prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea
partidelor politice nr. 14/2003, republicată;
c) numele și prenumele, codurile numerice personale, domiciliile și
datele de contact ale persoanelor îndreptă3ite să reprezinte partidele politice
la nivel central și jude3ean;
d) datele referitoare la veniturile și cheltuielile anuale ale partidelor
politice;
e) datele referitoare la veniturile și cheltuielile electorale ale partidelor
politice;
f) tipul și cuantumul sanc3iunilor aplicate.
(2) Autoritatea Electorală Permanentă păstrează un registru ﬁscal al
candida3ilor independen3i, în care vor ﬁ trecute numele și prenumele,
codurile numerice personale, domiciliile și datele de contact ale acestora,
datele referitoare la activitatea ﬁnanciară desfășurată în campaniile electorale și sanc3iunile aplicate.
Art. 63. — Autoritatea Electorală Permanentă poate implementa aplica3ii
informatice pentru transmiterea electronică a datelor și informa3iilor prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată, și de prezentele norme metodologice.
Art. 64. — Prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute de
prezentele norme metodologice se realizează în condi3iile Legii nr. 677/2001
pentru protec3ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal și libera circula3ie a acestor date, cu modiﬁcările și completările
ulterioare.
Art. 65. — În toate cazurile în care în cuprinsul Legii nr. 334/2006,
republicată, se face trimitere la salariul de bază minim brut pe 3ară, valoarea
acestuia este cea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv.
Art. 66. — Dispozi3iile prezentelor norme metodologice se aplică în mod
corespunzător ﬁnan3ării campaniilor electorale la alegerile par3iale pentru
autorită3ile administra3iei publice locale.
Art. 67. — (1) Biroul Electoral Central are obliga3ia de a furniza Autorită3ii
Electorale Permanente, în termen de cel mult 15 zile de la data rămânerii
deﬁnitive a candidaturilor, lista centralizată a tuturor candida3ilor, con3inând numele, prenumele, codul numeric personal, func3ia pentru care
candidează și denumirea completă a circumscrip3iei electorale în care
candidează, iar pentru candida3ii independen3i, inclusiv domiciliile.
(2) Biroul Electoral Central are obliga3ia de a furniza Autorită3ii
Electorale Permanente, în termen de cel mult 3 zile de la stabilirea
rezultatelor alegerilor, informa3iile privind competitorii electorali care
îndeplinesc condi3iile prevăzute la art. 57.
Art. 68. — Anexele nr. 1—27 fac parte integrantă din prezentele norme
metodologice.
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Organizația/
Filiala județeană

Cuantumul
total al
cotizațiilor
primite în
luna
ianuarie

Cuantumul
total al
cotizațiilor
primite în
luna
februarie

Cuantumul
total al
cotizațiilor
primite în
luna martie

Data întocmirii

Semnătura

Numele și prenumele reprezentantului legal

Cuantumul total

...

3.

2.

1.

Nr.
crt.

Cuantumul
total al
cotizațiilor
primite în
luna aprilie

Cuantumul
total al
cotizațiilor
primite în
luna mai

Denumirea partidului politic ...................................
Sediul partidului politic .........................................
Cuantumul
total al
cotizațiilor
primite în
luna iunie

Cuantumul
total al
cotizațiilor
primite în
luna iulie

Cuantumul
total al
cotizațiilor
primite în
luna august

Cuantumul
total al
cotizațiilor
primite în
luna
septembrie

Cuantumul
total al
cotizațiilor
primite în
luna
octombrie

Situa5ia cuantumului total al cotiza5iilor primite în anul ...............

Modelul situa3iei cuantumului total al cotiza3iilor primite anual

Cuantumul
total al
cotizațiilor
primite în
luna
noiembrie

Cuantumul
total al
cotizațiilor
primite în
luna
decembrie

ANEXA Nr. 1
la normele metodologice
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Organizația/Filiala județeană care a
încasat cotizația1

Numele

Prenumele

Cetățenia

Valoarea cotizației

Data la care a fost
plătită cotizația

1
În cazul în care există membri care nu au plătit cotiza3ii doar într-o organiza3ie/filială și valoarea totală a acestora depășește 10 salarii
de bază minime brute pe 3ară, se vor înscrie toate organiza3iile/filialele unde s-au încasat cotiza3ii de la respectivii membri.

Data întocmirii

Semnătura

Numele și prenumele reprezentantului legal

Cuantumul total

...

3.

2.

1.

Nr.
crt.

Denumirea partidului politic ................................
Sediul partidului politic .......................................

Lista membrilor de partid care au plătit în anul ......... cotiza5ii a căror valoare însumată
depășește baremul de 10 salarii de bază minime brute pe 5ară

Modelul listei membrilor de partid care au plătit într-un an cotiza3ii a căror valoare însumată
depășește baremul de 10 salarii de bază minime brute pe 3ară

ANEXA Nr. 2
la normele metodologice
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1

În cazul dona3iilor având ca obiect imobile se înscriu datele de identificare ale acestora.

Numele și prenumele donatorului
Seria și numărul actului de identitate al donatorului
Cetățenia donatorului
Apartenența politică a donatorului (numai în cazul persoanelor
fizice care au cetățenia altui stat membru al Uniunii Europene
decât România)
Data nașterii donatorului
Descrierea obiectului material al donației1
Valoarea donației
Proveniența donației (se trec, după caz, venituri proprii, donație
sau împrumut, conform declarației donatorului)
Data încheierii donației
Numele și prenumele persoanei care a verificat identitatea
donatorului
Funcția în partidul politic a persoanei care a verificat identitatea
donatorului
Codul numeric personal al persoanei care a verificat identitatea
donatorului
Semnătura persoanei care a verificat identitatea donatorului
Data înregistrării donației

Denumirea partidului politic .................................
Organiza3ia/Filiala jude3eană .................................
Sediul organiza3iei/ﬁlialei jude3ene ..............................................

Formular pentru înregistrarea donatorilor persoane ﬁzice

Modelul formularului pentru înregistrarea donatorilor persoane ﬁzice

ANEXA Nr. 3
la normele metodologice
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1

În cazul dona3iilor având ca obiect imobile se înscriu datele de identificare ale acestora.

Numele și prenumele persoanei care a verificat identitatea
donatorului
Funcția în partidul politic a persoanei care a verificat identitatea
donatorului

Data încheierii donației

Proveniența donației (se trec, după caz, venituri proprii, donație
sau împrumut, conform declarației reprezentantului legal al
donatorului)

Valoarea donației

Descrierea obiectului material al donației1

Numele și prenumele reprezentantului legal al donatorului

Codul unic de identificare fiscală a donatorului

Naționalitatea donatorului

Sediul donatorului

Denumirea donatorului

Denumirea partidului politic ................................
Organiza3ia/Filiala jude3eană .................................
Sediul organiza3iei/ﬁlialei jude3ene ..............................................

Formular pentru înregistrarea identită5ii donatorilor persoane juridice

Modelul formularului pentru înregistrarea donatorilor persoane juridice

ANEXA Nr. 4
la normele metodologice

118

Finanarea acvităii pardelor police și a campaniilor electorale
pentru alegerea autorităilor administraiei publice locale din anul 2020
Numele

Prenumele

Cetățenia

Valoarea
donației

Felul donației

Data primirii
donației

1
În cazul în care există persoane fizice care au făcut dona3ii în mai multe organiza3ii/filiale, iar valoarea totală a acestora depășește 10 salarii
de bază minime brute pe 3ară, se vor înscrie toate organiza3iile/filialele unde s-au încasat dona3iile respective.

Data întocmirii

Semnătura

Numele și prenumele reprezentantului legal

Cuantumul total

...

3.

2.

1.

Organizația/Filiala județeană
care a încasat donația1

Denumirea partidului politic ................................
Sediul partidului politic .......................................

Nr.
crt.

ANEXA Nr. 5
la normele metodologice

Lista persoanelor ﬁzice care au făcut în anul .................
dona5ii a căror valoare cumulată depășește 10 salarii de bază minime brute pe 5ară

Modelul listei persoanelor ﬁzice care au făcut într-un an dona3ii
a căror valoare cumulată depășește 10 salarii de bază minime brute pe 3ară

Codul numeric personal al persoanei care a verificat identitatea
donatorului
Semnătura persoanei care a verificat identitatea donatorului
Data înregistrării donației
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Organizația/
Filiala județeană
care a încasat donația1

Denumirea
donatorului

Sediul
donatorului

Naționalitatea
donatorului

Codul unic de
înregistrare

Valoarea
donației

Felul donației

Data primirii
donației

1
În cazul în care există persoane juridice care au făcut dona3ii în mai multe organiza3ii/filiale, iar valoarea totală a acestora depășește
10 salarii de bază minime brute pe 3ară, se vor înscrie toate organiza3iile/filialele unde s-au încasat dona3iile respective.

Data întocmirii

Semnătura

Numele și prenumele reprezentantului legal

Cuantumul total

1.
2.
3.
...

Nr.
crt.

Denumirea partidului politic .................................
Sediul partidului politic .........................................

Lista persoanelor juridice care au făcut în anul ................. dona5ii a căror valoare cumulată
depășește 10 salarii de bază minime brute pe 5ară

Modelul listei persoanelor juridice care au făcut într-un an dona3ii a căror valoare cumulată
depășește 10 salarii de bază minime brute pe 3ară

ANEXA Nr. 6
la normele metodologice
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Organizația/Filiala
județeană

Cuantumul
total al
donațiilor
primite în
luna
februarie

Cuantumul
total al
donațiilor
primite în
luna martie

Data întocmirii

Semnătura

Numele și prenumele reprezentantului legal

Cuantumul total

...

3.

2.

1.

Nr.
crt.

Cuantumul
total al
donațiilor
primite în
luna
ianuarie

Cuantumul
total al
donațiilor
primite în
luna aprilie

Cuantumul
total al
donațiilor
primite în
luna mai

Cuantumul
total al
donațiilor
primite în
luna iunie

Denumirea partidului politic ................................
Adresa sediului partidului politic .......................................
Cuantumul
total al
donațiilor
primite în
luna iulie

Cuantumul
total al
donațiilor
primite în
luna august

Cuantumul
total al
donațiilor
primite în
luna
septembrie

Suma totală a dona5iilor conﬁden5iale primite în anul .................

Cuantumul
total al
donațiilor
primite în
luna
octombrie

Modelul situa3iei privind suma totală a dona3iilor conﬁden3iale primite anual

Cuantumul
total al
donațiilor
primite în
luna
noiembrie

Cuantumul
total al
donațiilor
primite în
luna
decembrie

ANEXA Nr. 7
la normele metodologice
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Organizația/Filiala județeană
care a încasat donația

Denumirea
donatorului

Data întocmirii

Semnătura

Numele și prenumele reprezentantului legal

Cuantumul total

...

3.

2.

1.

Nr.
crt.
Sediul donatorului

Naționalitatea
donatorului

Denumirea partidului politic ................................
Adresa sediului partidului politic .......................................
Obiectul donației

Valoarea donației

Data primirii
donației

Situa5ia centralizată a dona5iilor constând în bunuri materiale necesare activită5ii politice primite
în anul ................. de la organiza5ii politice interna5ionale la care partidul politic respectiv este aﬁliat
sau de la partide politice ori forma5iuni politice aﬂate în rela5ii de colaborare politică

Modelul situa3iei centralizate a dona3iilor constând în bunuri materiale necesare activită3ii politice primite anual
de la organiza3ii politice interna3ionale la care partidul politic respectiv este aﬁliat sau de la partide politice
ori forma3iuni politice aﬂate în rela3ii de colaborare politică

ANEXA Nr. 8
la normele metodologice
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Organizația/Filiala județeană
care a contractat împrumutul1

Numele
împrumutătorului

Prenumele
împrumutătorului

Cetățenia
împrumutătorului

Valoarea
împrumutului

Data primirii
împrumutului

Termenul de
restituire a
împrumutului

1
În cazul în care există persoane fizice care au acordat împrumuturi mai multor organiza3ii/filiale, iar valoarea totală a acestora depășește
10 salarii de bază minime brute pe 3ară, se vor înscrie toate organiza3iile/filialele unde s-au înregistrat împrumuturile respective.

Data întocmirii

Semnătura

Numele și prenumele reprezentantului legal

Cuantumul total

...

3.

2.

1.

Nr.
crt.

Denumirea partidului politic/alian3ei politice .................................
Adresa sediului partidului politic/alian3ei politice .......................................

Lista persoanelor ﬁzice care au acordat în anul ................. împrumuturi
a căror valoare depășește 100 de salarii de bază minime brute pe 5ară

Modelul listei persoanelor ﬁzice care au acordat într-un an împrumuturi
a căror valoare depășește 100 de salarii de bază minime brute pe 3ară

ANEXA Nr. 9
la normele metodologice
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Organizația/
Filiala județeană
care a contractat
împrumutul1

Denumirea
împrumutătorului

Sediul
împrumutătorului

Naționalitatea
împrumutătorului

Codul unic
de
înregistrare

Valoarea
împrumutului

Data primirii
împrumutului

Termenul
de restituire
a împrumutului

1
În cazul în care există persoane juridice care au acordat împrumuturi mai multor organiza3ii/filiale, iar valoarea totală a acestora
depășește 10 salarii de bază minime brute pe 3ară, se vor înscrie toate organiza3iile/filialele unde s-au înregistrat împrumuturile respective.

Data întocmirii

Semnătura

Numele și prenumele reprezentantului legal

Cuantumul total

...

3.

2.

1.

Nr.
crt.

Denumirea partidului politic/alian3ei politice .................................
Adresa sediului partidului politic/alian3ei politice ...............................

Lista persoanelor juridice care au acordat în anul ................. împrumuturi
a căror valoare depășește 100 de salarii de bază minime brute pe 5ară

Modelul listei persoanelor juridice care au acordat într-un an împrumuturi
a căror valoare depășește 100 de salarii de bază minime brute pe 3ară

ANEXA Nr. 10
la normele metodologice
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Organizația/Filiala
județeană

Cuantumul Cuantumul Cuantumul Cuantumul Cuantumul Cuantumul Cuantumul Cuantumul Cuantumul Cuantumul Cuantumul Cuantumul
total în luna total în luna total în luna total în luna total în luna total în luna total în luna total în luna total în luna total în luna total în luna total în luna
ianuarie
februarie
martie
aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie octombrie
noiembrie decembrie

Data întocmirii

Semnătura

Numele și prenumele reprezentantului legal

Cuantumul total

...

3.

2.

1.

Nr.
crt.

Denumirea partidului politic/alian3ei politice ................................
Adresa sediului partidului politic/alian3ei politice .......................................

Suma totală a împrumuturilor cu o valoare mai mică de 100 de salarii de bază minime brute pe 5ară
primite în anul .................

Modelul situa3iei privind suma totală a împrumuturilor
cu o valoare mai mică de 100 de salarii de bază minime brute pe 3ară primite anual

ANEXA Nr. 11
la normele metodologice
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1.

Nr.
crt.

Organizația/
Filiala județeană

Închirierea spațiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferințe sau
acțiuni social-culturale

Servicii oferite către membrii partidului pentru organizarea acțiunilor
culturale, sportive, întrunirilor și seminarelor cu tematică politică,
economică sau socială

Vânzarea materialelor tipărite cu însemnele partidului politic

Vânzarea de bilete, taxe de participare sau altele asemenea la acțiuni
culturale, sportive, precum și la întruniri și seminare cu tematică
politică, economică sau socială

Editarea, realizarea și difuzarea publicațiilor ori a altor materiale de
propagandă și cultură politică proprii

Activitatea generatoare de venit

Denumirea partidului politic ................................
Sediul partidului politic .......................................

Sursa venitului

Cuantum anual

Situa5ia centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor ob5inute în anul .................
din sursele prevăzute de art. 16 din Legea nr. 334/2006 privind ﬁnan5area activită5ii partidelor politice
și a campaniilor electorale, republicată

Modelul situa3iei centralizate anuale a cuantumurilor totale ale veniturilor ob3inute
din sursele prevăzute de art. 16 din Legea nr. 334/2006 privind ﬁnan3area activită3ii partidelor politice
și a campaniilor electorale, republicată

ANEXA Nr. 12
la normele metodologice
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Organizația/
Filiala județeană

Dobânzi bancare

Emiterea carnetelor/legitimațiilor de membru al partidului politic

Subînchirierea spațiilor primite conform prevederilor art. 26 alin. (1)—(3)
din Legea nr. 334/2006, republicată, pentru organizarea birourilor
parlamentare

Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu

Înstrăinarea terenurilor și clădirilor din patrimoniu

Data întocmirii

Semnătura

Activitatea generatoare de venit

Închirierea spațiilor aflate în patrimoniul propriu pentru organizarea
birourilor parlamentare

Numele și prenumele reprezentantului legal

Cuantumul total

...

Nr.
crt.
Sursa venitului

Cuantum anual
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Denumirea formațiunii
nepolitice asociate

Sediul formațiunii
politice asociate

Data întocmirii

Semnătura

Numele și prenumele reprezentantului legal

Cuantumul total

...

3.

2.

1.

Nr.
crt.

Naționalitatea
formațiunii nepolitice
asociate

Denumirea partidului politic ................................
Sediul partidului politic .......................................
Codul unic de înregistrare
al formațiunii nepolitice
asociate

Valoarea aportului
formațiunii nepolitice
asociate

Data aportului

Situa5ia centralizată a cuantumurilor totale ale sumelor ce fac obiectul aportului ﬁnanciar în asocierea
cu forma5iuni nepolitice în anul ........................

Modelul situa3iei centralizate anuale a cuantumurilor totale ale sumelor ce fac obiectul aportului ﬁnanciar
în asocierea cu forma3iuni nepolitice

ANEXA Nr. 13
la normele metodologice
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N O T Ă:
Se anexează documentele justiﬁcative privind sursa de provenien3ă a contribu3iei electorale, excep3ie făcând cea provenită din venituri
proprii.

Data depunerii contribuției electorale
Modul de depunere a contribuției electorale
Numele și prenumele mandatarului financiar
Codul numeric personal al mandatarului financiar
Semnătura mandatarului financiar
Data înregistrării contribuitorului

Proveniența contribuției electorale (se trec, după caz, venituri
proprii, donație sau împrumut, conform declarației donatorului)

Numele și prenumele contribuitorului
Codul numeric personal al contribuitorului
Cetățenia contribuitorului
Circumscripția electorală unde candidează contribuitorul
Funcția pentru care candidează contribuitorul
Valoarea contribuției electorale

Denumirea partidului politic.................................
Organiza3ia/Filiala jude3eană .................................
Sediul organiza3iei/ﬁlialei jude3ene ..............................................

Formular pentru înregistrarea contribuitorilor la campania electorală

Modelul formularului pentru înregistrarea contribuitorilor la campania electorală

ANEXA Nr. 14
la normele metodologice
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Semnătura mandatarului financiar

Ștampila partidului politic

Semnătura reprezentantului legal al partidului politic sau a persoanei
împuternicite conform statutului/Semnătura candidatului independent

Data cererii de înregistrare a mandatarului financiar

Denumirea circumscripției electorale unde își desfășoară activitatea
mandatarul financiar teritorial

Nivelul de competență al mandatarului financiar (coordonator sau teritorial)

Datele de contact ale mandatarului financiar (telefon și fax sau e-mail)

Domiciliul mandatarului financiar persoană fizică/Datele de identificare ale
sediului mandatarului financiar persoană juridică

Codul numeric personal al mandatarului financiar persoană fizică/Codul unic
de înregistrare al mandatarului financiar persoană juridică

Numele și prenumele mandatarului financiar persoană fizică/Denumirea
mandatarului financiar persoană juridică

Numele și prenumele reprezentantului legal (în cazul partidelor politice)

Datele de contact ale partidului politic/candidatului independent (telefon și fax
sau e-mail)

Datele de identificare ale sediului partidului politic/domiciliul candidatului
independent

Codul unic de înregistrare al partidului politic/Codul numeric personal al
candidatului independent

Denumirea partidului politic/Numele și prenumele candidatului independent

Cerere pentru înregistrarea mandatarului financiar1

Modelul cererii de înregistrare a mandatarului ﬁnanciar

ANEXA Nr. 15
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Organizația
județeană/
Filiala
județeană/
Structura
internă
a partidului
politic

ANEXA Nr. 16
la normele metodologice

Tipul venitului1

Seria și
Numele și
numărul actului
prenumele
de identitate al
persoanei fizice persoanei fizice
sau denumirea sau codul unic
persoanei
de înregistrare
juridice de la
al persoanei
care a fost
juridice de la
încasat venitul
care a fost
încasat venitul
Valoarea
venitului
încasat

Venituri
Modul
de încasare
(în numerar
sau prin cont
bancar)

Contul bancar
în care a fost
încasat venitul
în format IBAN,
banca și
sucursala la
care acesta a
fost deschis

Data
încasării
venitului

Raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor în anul .................

Numele și prenumele
persoanei fizice sau
denumirea persoanei
juridice de la care au
fost încasate mai multe
venituri și cuantumul
total al acestora

Modelul raportului anual detaliat al veniturilor și cheltuielilor partidului politic

Se completează în 3 exemplare originale.

Denumirea partidului politic ................................
Adresa sediului partidului politic .......................................

1

Ștampila Autorității Electorale Permanente

Semnătura reprezentantului Autorității Electorale Permanente

Codul unic de identificare al mandatarului financiar coordonator

Se completează de către Autoritatea Electorală Permanentă
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Valoarea
cheltuielii

Modul de plată
(în numerar
sau prin cont
bancar)

Contul bancar
în care a fost
făcută plata în
format IBAN,
banca și
sucursala la
care acesta a
fost deschis
Data plății

Numele și prenumele
persoanei fizice sau
denumirea persoanei
juridice către care au
fost făcute mai multe
plăți și cuantumul total al
acestora
Data documentului de
plată

1
La rubrica „Tipul venitului” se va înscrie, după caz, pentru fiecare sumă încasată: cotiza3ie; dona3ie; împrumut; editarea, realizarea și
difuzarea publica3iilor ori a altor materiale de propagandă și cultură politică proprii; vânzarea de bilete, taxe de participare sau altele asemenea
la ac3iuni culturale, sportive, precum și la întruniri și seminare cu tematică politică, economică sau socială; vânzarea materialelor tipărite cu
însemnele partidului politic; servicii oferite către membrii partidului pentru organizarea ac3iunilor culturale, sportive, întrunirilor și seminarelor
cu tematică politică, economică sau socială; închirierea spa3iilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferin3e sau ac3iuni social-culturale;
închirierea spa3iilor aflate în patrimoniul propriu pentru organizarea birourilor parlamentare; înstrăinarea terenurilor și clădirilor din
patrimoniu; înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu; subînchirierea spa3iilor primite conform prevederilor art. 26 alin. (1)—(3) din Legea
nr. 334/2006 privind finan3area activită3ii partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, pentru organizarea birourilor parlamentare;
emiterea carnetelor/legitima3iilor de membru al partidului politic; dobânzi bancare.
2
La rubrica „Tipul cheltuielii” se va înscrie, după caz, pentru fiecare sumă plătită, conform clasificării operate de normele contabile aplicabile.

N O T E:
Raportul anual detaliat al veniturilor și cheltuielilor partidului politic va cuprinde toate veniturile și cheltuielile organiza3iilor teritoriale
ale partidului politic, precum și ale structurilor interne ale partidului politic, după caz.
Raportul anual detaliat al veniturilor și cheltuielilor partidului politic se întocmește și se depune la Autoritatea Electorală Permanentă, în
scris, pe suport hârtie, precum și pe suport electronic, în format editabil.
Raportul anual detaliat al veniturilor și cheltuielilor partidului politic se semnează de către reprezentantul legal al partidului politic sau
de către persoana împuternicită conform statutului partidului politic.
Prin varianta rezumată a raportului anual detaliat al veniturilor și cheltuielilor partidului politic se în3elege forma din care au fost eliminate
rubricile privind datele cu caracter personal, respectiv datele de identiﬁcare ale conturilor bancare ale partidelor politice.

Organizația sau
filiala
județeană/
Tipul cheltuielii2
Structura
internă a
partidului politic

Seria și
Numele și
numărul actului
prenumele
de identitate al
persoanei fizice persoanei fizice
sau denumirea sau codul unic
persoanei
de înregistrare
juridice care a
al persoanei
furnizat bunul
juridice care a
sau serviciul
furnizat bunul
sau serviciul

Cheltuieli
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Numele și
prenumele
candidaților care
au depus
contribuții
electorale

Proveniența
contribuțiilor
electorale ale
candidaților
(venituri proprii,
donații sau
împrumuturi)

...
...
Cuantumul total al veniturilor electorale în circumscripția electorală
Cuantumul total al contribuțiilor electorale provenite din transferul fondurilor
obținute în afara perioadei electorale

Circumscripția
electorală

Numărul
candidaților din
circumscripția
electorală

Cuantumul total al
contribuțiilor
electorale
Cuantumul total al Cuantumul total
provenite din
Cuantumul total al
contribuțiilor
al contribuțiilor
transferul
contribuțiilor
electorale ale
electorale ale
fondurilor obținute
electorale ale
candidaților
candidaților
în afara perioadei
candidaților provenite
provenite din
provenite din
electorale virate
din venituri proprii
donații
împrumuturi
în contul bancar
județean sau al
municipiului
București

Venituri electorale

Denumirea partidului politic/alian3ei politice/organiza3iei cetă3enilor apar3inând minorită3ilor na3ionale,
numele și prenumele candidatului independent .................................................................................................................
Tipul procesului electoral .....................................................................
Data desfășurării procesului electoral .....................................................................
În cazul candidatului independent se înscrie și func3ia pentru care acesta a candidat ………….......................

Raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale

Modelul raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale

ANEXA Nr. 17
la normele metodologice
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Cuantumul total al
cheltuielilor pentru
afișe electorale

Cuantumul total al cheltuielilor în circumscripția electorală/la nivel central
...
Cuantumul total al veniturilor electorale
Cuantumul total al cheltuielilor electorale
Numele și prenumele mandatarului financiar coordonator
Semnătura mandatarului financiar coordonator
Data întocmirii raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale

Circumscripția
electorală/Nivelul
central

Cuantumul total
al cheltuielilor
pentru
Cuantumul total al
producția și
cheltuielilor
Cuantumul total al
difuzarea
pentru producția
cheltuielilor
materialelor de
și difuzarea
pentru cercetări
propagandă
materialelor de
sociologice
electorală la
propagandă
radio,
electorală online
televiziune și în
presa scrisă

Cheltuieli electorale

...

Cuantumul total
al cheltuielilor
pentru
închirierea de
spații și
echipamente și
cheltuielilor de
protocol
destinate
organizării de
Cuantumul total al evenimente cu
cheltuielilor
tematică
Cuantumul total al
pentru broșuri,
politică,
cheltuielilor
pliante și alte
economică,
pentru
materiale de
culturală sau
comisioane
propagandă
socială, pentru
bancare
electorală tipărite
transport și
cazare, pentru
asistență
juridică și alte
tipuri de
consultanță,
precum și
pentru plata
serviciilor
mandatarilor
financiari
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Organizația teritorială/Nivelul central/
Numele și prenumele candidatului independent

Denumirea, sediul și codul unic
de înregistrare ale furnizorului

2

1

Data, seria
și nr. facturii

Sumă
achitată

Sumă
restantă

Se înscrie tipul alegerilor.
Se înscrie tipul referendumului; în cazul referendumului local se înscrie și unitatea administrativ-teritorială unde a fost organizat.

Data întocmirii

Ștampila

Numele și prenumele reprezentantului legal al partidului politic
sau ale persoanei împuternicite conform statutului ori numele
și prenumele candidatului independent
Semnătura reprezentantului legal al partidului politic, a
persoanei împuternicite conform statutului sau a candidatului
independent

...

3.

2.

1.

Nr.
crt.

Declara5ie privind cuantumul datoriilor înregistrate în urma campaniei electorale
la alegerile .......................1/referendumul.................. 2 din data de...................................

Modelul declara3iei privind cuantumul datoriilor înregistrate în urma campaniei electorale

ANEXA Nr. 18
la normele metodologice
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Alte materiale tipărite

Pliante

Broșuri

Afișe

Materiale presă scrisă

Materiale online

Materiale audio

Videoclipuri

Tipul materialului de
propagandă electorală

Caracteristici
tehnice

Cantitatea

Furnizorul

Modul de utilizare

1

Se înscrie tipul procesului electoral.

N O T E:
Declara3ia privind numărul de materiale de propagandă electorală produse și utilizate, defalcat pe categorii, se întocmește și se depune la
Autoritatea Electorală Permanentă, în scris, pe suport hârtie, precum și pe suport electronic, în format editabil.
Declara3ia privind numărul de materiale de propagandă electorală produse și utilizate, defalcat pe categorii, se semnează, se datează și se
ștampilează de către reprezentantul legal al partidului politic, alian3ei politice ori al organiza3iei cetă3enilor apar3inând minorită3ilor na3ionale,
de către persoana împuternicită conform statutului acestora sau de către candidatul independent, după caz.

...

Organizația teritorială/Nivelul
central/Numele și prenumele
candidatului independent

Declara5ie privind numărul de materiale de propagandă electorală produse și utilizate, defalcat pe categorii,
la ..............................1 din data de .........................

Modelul declara3iei privind numărul de materiale de propagandă electorală produse și utilizate, defalcat pe categorii

ANEXA Nr. 19
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Se înscrie tipul procesului electoral.

Organizația teritorială/nivelul central/
numele și prenumele candidatului
independent

Numărul candidaților și al listelor de candidați,
dacă este cazul, defalcat pe tipul de autoritate
aleasă
Cuantumul total al
contribuțiilor electorale

Cuantumul total al
cheltuielilor electorale

1

N O T E:
Declara3ia privind respectarea plafoanelor maxime ale cheltuielilor electorale se întocmește și se depune la Autoritatea Electorală
Permanentă, în scris, pe suport hârtie, precum și pe suport electronic, în format editabil.
Declara3ia privind respectarea plafoanelor maxime ale cheltuielilor electorale se semnează, se datează și se ștampilează de către reprezentantul
legal al partidului politic ori al organiza3iei cetă3enilor apar3inând minorită3ilor na3ionale, de către persoana împuternicită conform statutului
acestora sau de către candidatul independent, după caz.

...

5.

4.

3.

2.

1.

Nr.
crt.

Declara5ie privind respectarea plafoanelor maxime ale cheltuielilor electorale
la ..............................1 din data de .........................

Modelul declara3iei privind respectarea plafoanelor maxime ale cheltuielilor electorale

ANEXA Nr. 20
la normele metodologice
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1
La alegerile pentru autorită3ile administra3iei publice locale și la alegerile parlamentare generale se înscrie denumirea comunei, orașului,
municipiului, a jude3ului sau cuvântul „străinătate”, după caz. La alegerile pentru Parlamentul European și la alegerile pentru Președintele
României se înscrie cuvântul „na3ională”.
2
Se înscrie „venituri proprii”, „dona3ie” sau „împrumut”, după caz.
3
Se completează numai în cazul dona3iei sau împrumutului, cu numele, prenumele și codul numeric personal al donatorului/
împrumutătorului sau cu denumirea și codul de înregistrare ale institu3iei de credit care a acordat împrumutul.

Data întocmirii declarației

Semnătura candidatului

Datele de identificare ale donatorului/împrumutătorului3

Proveniența contribuției electorale2

Cuantumul contribuției electorale

Domiciliul candidatului

Codul numeric personal al candidatului

Cetățenia candidatului

Partidul politic/Alianța politică/Organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale din partea căruia candidează

Funcția pentru care candidează și circumscripția electorală1

Numele și prenumele candidatului

Declara5ie privind provenien5a contribu5iei electorale

Modelul declara3iei privind provenien3a contribu3iilor electorale ale candida3ilor

ANEXA Nr. 21
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Alte materiale tipărite

Pliante

Broșuri

Afișe

Materiale presă scrisă

Materiale online

Materiale audio

Videoclipuri

Tipul materialului de
propagandă electorală

Caracteristici tehnice

Cantitatea

Donatorul

Valoarea în lei

N O T E:
Situa3ia dona3iilor constând în materiale de propagandă primite la alegerile pentru Parlamentul European de la organiza3ii politice
interna3ionale la care partidul politic respectiv este aﬁliat sau de la partide politice ori forma3iuni politice aﬂate în rela3ii de colaborare politică se
întocmește și se depune la Autoritatea Electorală Permanentă, în scris, pe suport hârtie, precum și pe suport electronic, în format editabil.
Situa3ia dona3iilor constând în materiale de propagandă primite la alegerile pentru Parlamentul European de la organiza3ii politice
interna3ionale la care partidul politic respectiv este aﬁliat sau de la partide politice ori forma3iuni politice aﬂate în rela3ii de colaborare politică se
semnează, se datează și se ștampilează de către reprezentantul legal al partidului politic sau de către persoana împuternicită conform statutului.

...

Organizația teritorială/
nivelul central

Denumirea partidului politic ................................
Adresa sediului partidului politic/alian3ei politice/organiza3iei cetă3enilor apar3inând minorită3ilor na3ionale ..................

Situa5ia dona5iilor constând în materiale de propagandă primite la alegerile pentru Parlamentul European
din data de ...................................... de la organiza5ii politice interna5ionale la care partidul politic respectiv este
aﬁliat sau de la partide politice ori forma5iuni politice aﬂate în rela5ii de colaborare politică

Modelul situa3iei dona3iilor constând în materiale de propagandă primite la alegerile pentru Parlamentul
European de la organiza3ii politice interna3ionale la care partidul politic respectiv este aﬁliat sau de la partide
politice ori forma3iuni politice aﬂate în rela3ii de colaborare politică

ANEXA Nr. 22
la normele metodologice
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Județul Alba
Județul Arad
Județul Argeș
Județul Bacău
Județul Bihor
Județul Bistrița-Năsăud
Județul Botoșani
Județul Brașov
Județul Brăila
Județul Buzău
Județul Caraș-Severin

Nivelul la care a fost deschis contul bancar

Cuantumul cheltuielilor electorale

Denumirea partidului politic/alian3ei politice/organiza3iei cetă3enilor apar3inând minorită3ilor na3ionale/Numele
și prenumele candidatului independent ……………………………………
Adresa sediului central/domiciliul candidatului independent ………………….......................................................
Codul unic de înregistrare/Codul numeric personal …………………….
Telefon ………
Fax/E-mail ……………………………………………
Contul bancar în format IBAN ……………………………………………
Banca și sucursala la care a fost deschis contul bancar ………………………………………

Cerere de rambursare a cheltuielilor electorale la ………………………1 din data de ……………………………….

Modelul cererii de rambursare a cheltuielilor electorale

ANEXA Nr. 23
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ț
șNivelul la care a fost deschis contul bancar
Județul Călărași
Județul Cluj
Județul Constanța
Județul Covasna
Județul Dâmbovița
Județul Dolj
Județul Galați
Județul Giurgiu
Județul Gorj
Județul Harghita
Județul Hunedoara
Județul Ialomița
Județul Iași
Județul Ilfov
Județul Maramureș
Județul Mehedinți
Județul Mureș
Județul Neamț
Județul Olt
Județul Prahova
Județul Satu Mare
Județul Sălaj
Județul Sibiu
Județul Suceava
Județul Teleorman
Județul Timiș
Cuantumul cheltuielilor electorale
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1

Tipul procesului electoral.

N O T E:
Cererea de rambursare a cheltuielilor electorale se întocmește și se depune la Autoritatea Electorală Permanentă, în scris, pe suport hârtie,
precum și pe suport electronic, în format editabil.
Cererea de rambursare a cheltuielilor electorale se semnează, se datează și se ștampilează de către reprezentantul legal al partidului politic,
alian3ei politice, organiza3iei cetă3enilor apar3inând minorită3ilor na3ionale sau de către persoana împuternicită conform statutului ori de către
candidatul independent, după caz.

Județul Tulcea
Județul Vaslui
Județul Vâlcea
Județul Vrancea
Sectorul 1 al municipiului București
Sectorul 2 al municipiului București
Sectorul 3 al municipiului București
Sectorul 4 al municipiului București
Sectorul 5 al municipiului București
Sectorul 6 al municipiului București
Municipiul București
Circumscripția electorală pentru cetățenii români cu domiciliul
în afara țării (la alegerile parlamentare)
Nivelul central
Cuantumul total
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Denumirea postului de radio/televiziune
Codul unic de înregistrare al instituției mass-media
Denumirea partidului politic, alianței politice, organizației
cetățenilor aparținând minorităților naționale sau numele și
prenumele candidatului independent
Descrierea sintetică a conținutului materialului de propagandă
electorală
Durata materialului de propagandă electorală
Datele și orele emiterii materialului de propagandă electorală
Numele și prenumele reprezentantului legal al postului de
radio/televiziune
Semnătura reprezentantului legal al postului de radio/televiziune
Ștampila postului de radio/televiziune
Data declarației

Declara5ie privind datele și orele difuzării materialelor de propagandă electorală
la postul de radio/televiziune …………………….

Modelul declara3iei privind datele și orele difuzării materialelor de propagandă electorală
la radio și/sau televiziune

ANEXA Nr. 24
la normele metodologice
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1

Se înscrie denumirea publica3iei.

Denumirea instituției mass-media scrisă
Codul unic de înregistrare al instituției mass-media
Denumirea partidului politic, alianței politice, organizației
cetățenilor aparținând minorităților naționale sau numele și
prenumele candidatului independent
Descrierea sintetică a conținutului materialului de propagandă
electorală
Data apariției publicației
Tirajul publicației
Numele și prenumele reprezentantului legal al publicației
Semnătura reprezentantului legal al publicației
Ștampila instituției mass-media
Data declarației

Declara5ie privind data apari5iei publica5iei ………………………………1 și tirajul

Modelul declara3iei privind data apari3iei publica3iei și tirajul

ANEXA Nr. 25
la normele metodologice

144

Finanarea acvităii pardelor police și a campaniilor electorale
pentru alegerea autorităilor administraiei publice locale din anul 2020

Numele și prenumele sau denumirea proprietarului site-ului
Codul numeric personal sau codul de înregistrare al
proprietarului site-ului
Adresa de internet a site-ului
Denumirea partidului politic, alianței politice, organizației
cetățenilor aparținând minorităților naționale sau numele și
prenumele candidatului independent
Descrierea sintetică a conținutului materialului de propagandă
electorală
Data postării pe site a materialului de propagandă electorală
Data eliminării de pe site a materialului de propagandă
electorală
Semnătura proprietarului site-ului sau a reprezentantului legal
al site-ului
Ștampila proprietarului site-ului (în cazul în care acesta este o
persoană juridică)
Data declarației

Declara5ie privind postarea pe internet a materialului de propagandă electorală

Modelul declara3iei privind postarea pe internet a materialului de propagandă electorală

ANEXA Nr. 26
la normele metodologice
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Semnătura reprezentantului legal al partidului politic, alianței
politice, organizației cetățenilor aparținând minorităților
naționale sau a candidatului independent
Ștampila partidului politic
Data declarației

Denumirea partidului politic, alianței politice, organizației
cetățenilor aparținând minorităților naționale sau numele și
prenumele candidatului independent
Denumirea evenimentului
Descrierea pe scurt a evenimentului
Data evenimentului
Locul evenimentului (se trec județul, localitatea și adresa)
Numărul participanților
Numele și prenumele reprezentantului legal al partidului
politic, alianței politice, organizației cetățenilor aparținând
minorităților naționale, dacă este cazul
Codul numeric personal al reprezentantului legal al partidului
politic, alianței politice, organizației cetățenilor aparținând
minorităților naționale sau al candidatului independent

Declara5ie privind numărul de participan5i la evenimentul cu tematică politică, economică, culturală
sau socială din cadrul campaniei electorale

Modelul declara3iei privind numărul de participan3i la evenimentul cu tematică politică, economică, culturală
sau socială din cadrul campaniei electorale

ANEXA Nr. 27
la normele metodologice

SECIUNEA II

Legisla.ie privind alegerea autorită.ilor
administra.iei publice locale din anul 2020

LEGEA nr. 115*
din 19 mai 2015

pentru alegerea autorită.ilor administra.iei publice
locale, pentru modificarea Legii administra.iei
publice locale nr. 215/2001, precum și pentru
modificarea și completarea Legii nr. 393/2004
privind Statutul aleșilor locali
Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 20 mai 2015

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

TITLUL I

Alegerea autorită.ilor administra.iei publice locale
CAPITOLUL I
Dispozi.ii generale

Art. 1. – (1) Prezenta lege reglementează regimul alegerilor pentru
autorită6ile administra6iei publice locale – consilii locale, consilii jude6ene,
primari și președin6i ai consiliilor jude6ene.
(2) Consiliile locale și consiliile jude.ene, primarii și președin.ii
consiliilor jude.ene se aleg prin vot universal, egal, direct, secret și liber
exprimat.**
(3) Consiliile locale și consiliile jude6ene se aleg pe circumscrip6ii electorale,
pe baza scrutinului de listă, potrivit principiului reprezentării propor6ionale.

* Legea nr. 115/2015 a fost rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316 din
25 aprilie 2016, modificată prin O.U.G. nr. 40/2019, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 446 din 4 iunie 2019, prin O.U.G. nr. 57/2019, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, și prin Legea nr. 91/2020, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 25 iunie 2020.
** Modificat prin O.U.G. nr. 40/2019.
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(4) Primarii comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și primarul general al municipiului București, precum
și președin.ii consiliilor jude.ene se aleg pe circumscrip.ii electorale, prin
scrutin uninominal.*
(5) Viceprimarii, precum și vicepreședin.ii consiliilor jude.ene se aleg
prin vot indirect de către consiliile locale, respectiv consiliile jude.ene.*
(6) Prevederile prezentei legi privitoare la consiliile locale și la primari,
precum și cele privitoare la circumscrip6iile electorale comunale, orășenești,
municipale și de sector al municipiului București se aplică în mod
corespunzător și Consiliului General al Municipiului București și
primarului general al municipiului București, precum și circumscrip6iei
electorale a municipiului București, dacă nu se dispune altfel.
Art. 2. – (1) Cetă6enii români exercită, în mod egal, drepturile electorale,
fără privilegii și fără discriminări.
(2) Dreptul de vot se exercită numai pe baza actului de identitate
prevăzut la art. 127.
Art. 3. – (1) Au dreptul de a alege cetă6enii români care au împlinit vârsta
de 18 ani, inclusiv cei care împlinesc această vârstă în ziua alegerilor.
(2) Pentru alegerea consiliului local, a consiliului jude.ean, a primarului, precum și a președintelui consiliului jude.ean ﬁecare alegător
are dreptul la câte un singur vot.*
(3) Dreptul de vot se exercită numai în comuna, orașul, municipiul sau
subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului în care alegătorul își
are domiciliul sau reședin6a, după caz.
Art. 4. – (1) Au dreptul de a ﬁ aleși consilieri, primari sau președin.i ai
consiliilor jude.ene cetă.enii cu drept de vot care au împlinit, până în
ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel pu.in 23 de ani, dacă nu le este
interzisă asocierea în partide politice, potrivit art. 40 alin. (3) din
Constitu.ia României, republicată.*
(2) Pot candida numai persoanele care au domiciliul pe teritoriul unită6ii
administrativ-teritoriale în care urmează să ﬁe alese.
(3) La sectoarele municipiului București pot candida și pot ﬁ alese
persoanele care au domiciliul în municipiul București, indiferent de sector.
Art. 5. – (1) Cetă6enii Uniunii Europene care au domiciliul sau reședin6a
în România au dreptul de a alege și de a ﬁ aleși în aceleași condi6ii ca și
cetă6enii români, cu îndeplinirea prevederilor prezentei legi.
(2) Cetă.enii Uniunii Europene au dreptul de a ﬁ aleși în func.ia de
consilier local și consilier jude.ean, primar sau președinte al consiliului
jude.ean.*
(3) În sensul prezentei legi, prin cetăenii Uniunii Europene se în6elege
cetă6enii statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România.
* Modificat prin O.U.G. nr. 40/2019.
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Art. 6. – (1) Nu pot alege:
a) debilii sau aliena6ii mintal, puși sub interdic6ie;
b) persoanele cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege, pe
durata stabilită prin hotărâre judecătorească deﬁnitivă.
(2) Nu pot ﬁ aleși:
a) cetă6enii care fac parte din categoriile prevăzute la art. 40 alin. (3) din
Constitu6ia României, republicată;
b) persoanele care fac parte din categoriile prevăzute la alin. (1), precum
și persoanele cărora li s-a interzis, prin hotărâre judecătorească deﬁnitivă,
exercitarea dreptului de a ﬁ ales în autorită6ile publice sau în orice alte
func6ii publice.
Art. 7. – (1) Candidaturile pentru consiliile locale și consiliile
jude.ene, precum și cele pentru primari și președin.i ai consiliilor
jude.ene se propun de partidele politice sau alian.ele politice constituite
potrivit Legii partidelor politice nr. 14/2003, republicată. Se pot depune
candidaturi și de către alian.ele electorale constituite în condi.iile
prezentei legi, de către organiza.iile cetă.enilor apar.inând minorită.ilor
na.ionale prevăzute la art. 8, precum și candidaturi independente. Listele
de candida.i pentru alegerea consiliilor locale și a consiliilor jude.ene
trebuie întocmite astfel încât să asigure reprezentarea ambelor sexe, cu
excep.ia acelora care con.in un singur candidat.*
(2) Alian6ele electorale se pot constitui între partide politice sau alian6e
politice la nivel jude6ean ori local. Un partid politic nu poate face parte, la
același nivel, decât dintr-o singură alian6ă electorală.
(3) Alian6ele electorale se înregistrează la biroul electoral de
circumscrip6ie jude6eană sau la biroul electoral de circumscrip6ie a
municipiului București, după caz, în maximum 10 zile de la data înﬁin6ării
birourilor electorale. În cazurile prevăzute la art. 33 alin. (1) sau în situa6ia
în care se organizează alegeri într-o singură circumscrip6ie electorală
comunală, orășenească sau municipală, alian6ele electorale se înregistrează
la biroul electoral jude6ean, la biroul electoral de circumscrip6ie a
municipiului București sau la biroul electoral al circumscrip6iei în care au
loc alegeri, după caz.
(4) O persoană poate candida pentru un singur consiliu local și un
singur consiliu jude.ean și numai pentru o singură func.ie de primar sau
de președinte al consiliului jude.ean.*
(5) O persoană poate candida în același timp pentru func.ia de
consilier local, de consilier jude.ean, de primar sau de președinte al
consiliului jude.ean. O persoană poate candida în același timp pentru
func.ia de consilier local și de consilier jude.ean.*
* Modificat prin O.U.G. nr. 40/2019.
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(6) Numărul de candida6i de pe ﬁecare listă poate ﬁ mai mare decât
numărul de consilieri stabilit potrivit Legii administra6iei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, cu până
la un sfert din numărul mandatelor; frac6iunile se întregesc la cifra 1,
indiferent de mărimea acestora.
(7) Candidaturile depuse pe mai multe liste de candida6i sau atât pe
liste, cât și ca independent sunt nule de drept.
Art. 8. – (1) În sensul prezentei legi, prin minoritate naională se în6elege
acea etnie care este reprezentată în Consiliul Minorită6ilor Na6ionale.
(2) Pot depune candidaturi organiza6iile cetă6enilor români apar6inând
minorită6ilor na6ionale reprezentate în Parlament.
(3) Pot depune candidaturi și alte organiza6ii ale cetă6enilor români
apar6inând minorită6ilor na6ionale legal constituite, care prezintă la Biroul
Electoral Central o listă de membri. Numărul membrilor nu poate ﬁ mai
mic de 15% din numărul total al cetă6enilor care la ultimul recensământ
s-au declarat ca apar6inând minorită6ii respective.
(4) Dacă numărul membrilor necesari pentru îndeplinirea condi6iilor
prevăzute la alin. (3) este mai mare de 25.000 de persoane, lista membrilor
trebuie să cuprindă cel pu6in 25.000 de persoane domiciliate în cel pu6in 15
din jude6ele 6ării și în municipiul București, dar nu mai pu6in de 300 de
persoane pentru ﬁecare dintre aceste jude6e și pentru municipiul București.
(5) Lista membrilor se întocmește pe localită6i și pe jude6e și trebuie să
cuprindă: denumirea organiza6iei, numele și prenumele membrilor, data
nașterii, adresa, denumirea, seria și numărul actului de identitate,
semnăturile acestora, precum și numele și prenumele persoanei care a
întocmit-o. Persoana care a întocmit lista este obligată ca, împreună cu
aceasta, să depună o declara6ie pe propria răspundere prin care să ateste
veridicitatea semnăturii membrilor.
Art. 9. – Organiza6iile prevăzute la art. 8 pot participa la alegeri și pot
depune liste de candida6i numai sub denumirea și cu semnul electoral ale
respectivei organiza6ii.
Art. 10. – (1) Data alegerilor se stabilește prin hotărâre a Guvernului, cu
cel pu6in 75 de zile înaintea votării.
(2) În cazul unor alegeri par6iale, organizate în situa6iile prevăzute de
Legea nr. 215/2001, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare,
precum și de Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, data desfășurării acestora se
stabilește cu cel pu6in 35 de zile înaintea votării. În acest caz, termenele
prevăzute de prezenta lege, cu excep6ia celor de 24 de ore, se reduc la
jumătate. Dacă din opera6iunea de reducere la jumătate a termenelor
rezultă frac6iuni de zile egale sau mai mari de 12 ore, rotunjirile se fac în
plus; frac6iunile mai mici de 12 ore nu se iau în calcul.
(3) Alegerile au loc într-o singură zi, care poate ﬁ numai duminica.
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CAPITOLUL II
Organizarea alegerilor

Seciunea 1
Circumscripiile electorale

Art. 11. – (1) Pentru alegerea consiliilor locale și a primarilor, ﬁecare
comună, oraș, municipiu și subdiviziune administrativ-teritorială a
municipiului constituie o circumscrip6ie electorală.
(2) Pentru alegerea consiliilor jude.ene, a președintelui consiliului
jude.ean și a Consiliului General al Municipiului București, ﬁecare jude.,
respectiv municipiul București, constituie o circumscrip.ie electorală.
Numerotarea circumscrip.iilor electorale jude.ene și a municipiului
București se face prin hotărâre a Guvernului.*
Art. 12. – (1) Numerotarea circumscrip6iilor electorale din ﬁecare jude6,
precum și a circumscrip6iilor electorale de sector al municipiului București
se face de către prefect, prin ordin, în termen de 3 zile de la stabilirea datei
alegerilor.
(2) Numerotarea se face începând cu municipiul reședin6ă de jude6 și
continuă cu celelalte municipii, orașe și comune, în ordinea alfabetică a
ﬁecărei categorii de unită6i administrativ-teritoriale.
Art. 13. – Numărul circumscrip6iei electorale se aduce la cunoștin6ă
alegătorilor de către primar, odată cu aducerea la cunoștin6ă a delimitării
și numerotării sec6iilor de votare.
Seciunea a 2-a
Seciile de votare

Art. 14. – Opera6iunile electorale se desfășoară în sec6iile de votare
organizate conform Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputa6ilor
și a Senatului și pentru modiﬁcarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru
alegerea autorită6ilor administra6iei publice locale, a Legii administra6iei
publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor
locali, cu modiﬁcările și completările ulterioare.
Art. 15. – (1) La aceeași sec.ie de votare alegătorii votează pentru
consiliul local, consiliul jude.ean, pentru primar și pentru președintele
consiliului jude.ean.*
(2) În municipiul București, la aceeași sec6ie de votare, alegătorii votează
pentru consiliul local al sectorului, pentru primarul sectorului, pentru
Consiliul General al Municipiului București, precum și pentru primarul
general al municipiului București.
* Modificat prin O.U.G. nr. 40/2019.
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Seciunea a 3-a
Registrul electoral și listele electorale

Art. 16. – (1) Listele electorale permanente se întocmesc, se tipăresc și se
actualizează conform Legii nr. 35/2008, cu modiﬁcările și completările
ulterioare.
(2) Dispozi6iile din Legea nr. 35/2008, cu modiﬁcările și completările
ulterioare, privind întâmpinările și contesta6iile împotriva omisiunilor, a
înscrierilor greșite și a oricăror erori din liste se aplică în mod
corespunzător.
(3) Listele electorale permanente se întocmesc, se tipăresc și se pun la
dispozi6ia birourilor electorale ale sec6iilor de votare de către primari, până
cel mai târziu în preziua alegerilor, conform Legii nr. 35/2008, cu
modiﬁcările și completările ulterioare.
Art. 17. – (1) Primarii asigură condi6iile necesare consultării de către
alegători a Registrului electoral la sediul primăriei.
(2) Până cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei alegerilor, dar nu mai
târziu de 24 de ore de la solicitare, primarii sunt obliga6i să pună la
dispozi6ia partidelor politice, alian6elor politice, alian6elor electorale și
organiza6iilor cetă6enilor apar6inând minorită6ilor na6ionale care participă
la alegeri, la cererea și pe cheltuiala acestora, un extras din Registrul
electoral, cuprinzând alegătorii din respectiva unitate administrativteritorială, respectiv numele, prenumele, data nașterii și domiciliul, pe
suport electronic sau pe suport hârtie.
Art. 18. – (1) Până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei scrutinului,
cetă6enii cu drept de vot care și-au stabilit reședin6a în circumscrip6ia
electorală în care au loc alegeri pot solicita primarului, pe baza actului de
identitate, înscrierea în Registrul electoral cu adresa de reședin6ă pentru
scrutinul respectiv.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) își exercită dreptul de vot la scrutinul
pentru care au solicitat înscrierea în Registrul electoral cu adresa de
reședin6ă numai în circumscrip6ia electorală unde își au reședin6a.
(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) vor ﬁgura numai în listele electorale
permanente ale circumscrip6iei electorale unde își au reședin6a.
(4) În ziua votării, președintele biroului electoral al sec6iei de votare
înscrie în lista electorală suplimentară, în condi6iile prevăzute la art. 85
alin. (2)—(4), persoanele prevăzute la alin. (1) care nu au solicitat înscrierea
în Registrul electoral cu adresa de reședin6ă.
(5) Președintele biroului electoral al sec6iei de votare înscrie în lista
electorală suplimentară, în condi6iile prevăzute de art. 85 alin. (2)—(4),
persoanele omise din lista electorală permanentă, care se prezintă la vot.
Art. 19. – Un alegător poate ﬁ înscris numai într-o singură listă
electorală.
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Art. 20. – Primarul comunică biroului electoral de circumscrip6ie
comunală, orășenească sau municipală, după caz, precum și biroului
electoral de circumscrip6ie jude6eană numărul de alegători rezultat din
Registrul electoral și din listele electorale complementare, în termen de
24 de ore de la constituirea acestora. Primarii sectoarelor municipiului
București comunică numărul total de alegători atât birourilor electorale de
circumscrip6ie de sector, cât și Biroului Electoral al Municipiului București.
Birourile electorale de circumscrip6ie asigură publicitatea numărului total
de alegători prin aﬁșare la sediile acestora. Autoritatea Electorală
Permanentă comunică Biroului Electoral Central numărul de alegători
pentru ﬁecare circumscrip6ie electorală, în vederea publicării pe pagina de
internet a Biroului Electoral Central.
Art. 21. – (1) Listele electorale complementare au caracter permanent și
îi cuprind pe to6i cetă6enii Uniunii Europene cu drept de vot care se aﬂă în
eviden6ele Inspectoratului General pentru Imigrări și au domiciliul sau
reședin6a în localitatea pentru care se întocmește lista.
(2) Listele electorale complementare se întocmesc și se actualizează de
primar, împreună cu forma6iunile teritoriale ale Inspectoratului General
pentru Imigrări.
(3) Listele electorale complementare se întocmesc în două exemplare
originale și se semnează de primar, de secretarul unită6ii administrativteritoriale și de șeful forma6iunii teritoriale a Inspectoratului General pentru
Imigrări. Listele electorale complementare se păstrează în registre speciale,
cu ﬁle detașabile.
(4) Primarul, împreună cu forma6iunile teritoriale ale Inspectoratului
General pentru Imigrări, actualizează listele electorale complementare până
cel mai târziu cu 45 de zile înaintea zilei votării.
(5) În termen de 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (4),
Inspectoratul General pentru Imigrări transmite Autorită6ii Electorale
Permanente o copie a datelor înscrise în listele electorale complementare, în
format electronic.
(6) Persoanele care și-au pierdut drepturile electorale se radiază din lista
electorală complementară, în temeiul comunicării făcute primarului de
către instan6a de judecată, în termen de 5 zile de la rămânerea deﬁnitivă a
hotărârii judecătorești.
(7) În cazul în care nu mai îndeplinesc condi6iile de exercitare a
dreptului de vot prevăzute de prezenta lege sau dacă solicită expres
radierea lor din listele electorale prin cerere scrisă adresată primarului,
precum și în caz de deces, cetă6enii Uniunii Europene sunt radia6i de către
primar din listele electorale complementare. În caz de deces, radierea
cetă6enilor Uniunii Europene din listele electorale complementare se face pe
baza comunicării efectuate de către Inspectoratul General pentru Imigrări.
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Art. 22. – (1) Listele electorale complementare cuprind în mod
obligatoriu următoarele: numele și prenumele alegătorului, data și locul
nașterii, statul membru de origine, adresa la care locuiește în România,
numărul circumscrip6iei electorale.
(2) Cetă6enii Uniunii Europene au dreptul să veriﬁce înscrierile făcute în
listele electorale complementare. În acest scop, primarii aduc la cunoștin6a
publică locul și intervalul orar când acestea pot ﬁ veriﬁcate.
(3) Întâmpinările împotriva omisiunilor, înscrierilor greșite sau oricăror
erori din liste se fac în scris și se depun la primar. Primarul este obligat să
se pronun6e, în scris, în cel mult 3 zile de la data înregistrării întâmpinării.
(4) Împotriva solu6iei date de primar se poate face contesta6ie în termen
de 24 de ore de la comunicare. Contesta6ia se solu6ionează în termen de cel
mult 3 zile de la înregistrare, de către judecătoria în a cărei rază teritorială
se aﬂă localitatea. Hotărârea judecătorească este deﬁnitivă și se comunică
persoanei interesate și primarului, în termen de 24 de ore de la pronun6are.
(5) Primarii, împreună cu forma6iunile teritoriale ale Inspectoratului
General pentru Imigrări, realizează copii de pe listele electorale
complementare. Copiile de pe listele electorale complementare se
înaintează de către primar, pe bază de proces-verbal, în două exemplare,
birourilor electorale ale sec6iilor de votare, cu 3 zile înainte de data
alegerilor. Un exemplar este pus la dispozi6ia alegătorilor pentru
consultare, iar celălalt este utilizat în ziua alegerilor. Un exemplar al copiei
se păstrează de către primar.
(6) Copiile de pe listele electorale complementare se semnează de
primar, de secretarul unită6ii administrativ-teritoriale și de șeful forma6iunii
teritoriale a Inspectoratului General pentru Imigrări.
(7) Copiile de pe listele electorale complementare cuprind numele și
prenumele alegătorului, data și locul nașterii, statul membru de origine,
adresa la care locuiește în România, numărul circumscrip6iei electorale,
numărul sec6iei de votare și o rubrică destinată semnăturii alegătorului.
(8) Orice neconcordan6ă între lista electorală complementară și copia
întocmită potrivit alin. (5) se solu6ionează de primar, de îndată, pe baza
datelor cuprinse în lista electorală complementară.
(9) Orice modiﬁcare intervenită în lista electorală complementară, după
trimiterea copiilor la biroul electoral al sec6iei de votare, se comunică
acestuia de către primar, în termen de cel mult 24 de ore.
Art. 23. – (1) Cetă6enii Uniunii Europene cu drept de vot care au
domiciliul sau reședin6a în circumscrip6ia electorală în care au loc alegeri și
nu se aﬂă în eviden6ele Inspectoratului General pentru Imigrări sunt
înscriși, la cerere, de către primar, în lista electorală complementară, pe baza
unui document care le atestă identitatea și a unui document care atestă
adresa la care locuiesc.
(2) Dispozi6iile art. 17 se aplică în mod corespunzător.
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(3) Prin document care atestă adresa se în6elege unul dintre următoarele
acte:
a) acte încheiate în condi6iile de validitate prevăzute de legisla6ia
română în vigoare, privind titlul locativ, respectiv contractul de vânzarecumpărare, contractul de închiriere și altele;
b) declara6ia scrisă a găzduitorului, persoană ﬁzică sau juridică, de
primire în spa6iu, înso6ită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a);
c) declara6ia pe propria răspundere a solicitantului, înso6ită de nota de
veriﬁcare a poli6istului de ordine publică, prin care se certiﬁcă existen6a
unui imobil și faptul că solicitantul locuiește efectiv la adresa declarată,
pentru persoana ﬁzică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la
lit. a) și b);
d) documentul eliberat de primărie, din care să rezulte că solicitantul
ﬁgurează înscris în Registrul agricol, pentru mediul rural.
Art. 24. – (1) În ziua votării, președintele biroului electoral al sec6iei de
votare înscrie în lista electorală suplimentară cetă6enii Uniunii Europene
omiși din copia de pe lista electorală complementară care se prezintă la vot
și fac dovada că au domiciliul sau reședin6a în raza teritorială a sec6iei de
votare respective, cu oricare dintre documentele emise de Inspectoratul
General pentru Imigrări sau cu unul dintre documentele prevăzute la
art. 23 alin. (3).
(2) În cazul în care alegătorul, cetă6ean al Uniunii Europene, își schimbă
adresa la care locuiește în altă circumscrip6ie electorală după înaintarea
copiei de pe lista electorală complementară la biroul electoral al sec6iei de
votare, acesta își exercită dreptul de vot în circumscrip6ia electorală pe a
cărei rază teritorială locuiește, în baza oricărui document valabil de
identitate înso6it de certiﬁcatul de înregistrare care atestă noua adresă sau,
după caz, de cartea de reziden6ă permanentă ori de permisul de ședere
permanentă care atestă adresa anterioară, înso6it de o adeverin6ă eliberată
de forma6iunea teritorială competentă a Inspectoratului General pentru
Imigrări, care atestă adresa actuală. Totodată, în vederea exercitării
dreptului de vot, cetă6eanul Uniunii Europene poate adresa primarului o
cerere, înso6ită de unul dintre documentele prevăzute la art. 23 alin. (3);
primarul comunică, de îndată, biroului electoral al sec6iei de votare cererea
cetă6eanului Uniunii Europene, pentru înscrierea acestuia în lista electorală
suplimentară.
(3) În situa6iile prevăzute la alin. (2), alegătorul este înscris, în ziua
alegerilor, pe lista electorală suplimentară, de către președintele sec6iei de
votare în a cărei rază teritorială se aﬂă noua adresă la care locuiește
persoana respectivă.
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Seciunea a 4-a
Birourile electorale

Art. 25. – (1) Pentru organizarea și desfășurarea opera6iunilor electorale
se înﬁin6ează, în condi6iile prezentei legi: Biroul Electoral Central, birouri
electorale jude6ene, birouri electorale de circumscrip6ie și birouri electorale
ale sec6iilor de votare.
(2) Birourile electorale sunt alcătuite numai din cetă6eni cu drept de vot.
Candidatul, so6ul, so6ia, rudele sau aﬁnii până la gradul al doilea inclusiv
nu pot ﬁ membri ai birourilor electorale.
(3) În realizarea atribu6iilor ce revin birourilor electorale, membrii
acestora exercită o func6ie ce implică autoritatea de stat. Exercitarea corectă
și impar6ială a acestei func6ii este obligatorie.
(4) Prin excep6ie de la prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul
func6ionarilor publici, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare, persoanele care ocupă func6ii publice pot face parte din birourile
electorale.
Art. 26. – (1) Birourile electorale de circumscrip.ie comunală se
constituie din 9 membri, cele ale orașelor, municipiilor și subdiviziunilor
administrativ-teritoriale ale municipiilor, din 11 membri, iar cel al
municipiului București și cele ale jude.elor, din 15 membri.*
(2) Biroul electoral de circumscrip.ie comunală este format din
președinte, un loc.iitor al acestuia și din 7 reprezentan.i ai partidelor
politice, alian.elor politice și alian.elor electorale sau organiza.iilor
cetă.enilor apar.inând minorită.ilor na.ionale care participă la alegeri în
circumscrip.ia electorală respectivă.*
(3) Biroul electoral de circumscrip.ie orășenească, municipală și din
subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor este format din
președinte, un loc.iitor al acestuia și din 9 reprezentan.i ai partidelor
politice, alian.elor politice și alian.elor electorale sau organiza.iilor
cetă.enilor apar.inând minorită.ilor na.ionale care participă la alegeri în
circumscrip.ia electorală respectivă.*
(4) Biroul electoral de circumscrip.ie a municipiului București și
birourile electorale de circumscrip.ie jude.eană sunt formate din
președinte, un loc.iitor al acestuia, un reprezentant al Autorită.ii
Electorale Permanente și din 12 reprezentan.i ai partidelor politice,
alian.elor politice și alian.elor electorale sau organiza.iilor cetă.enilor
apar.inând minorită.ilor na.ionale care participă la alegeri în circumscrip.ia electorală respectivă.*
(5) Desemnarea președintelui biroului electoral de circumscrip.ie și
a loc.iitorului acestuia se face în ședin.ă publică de către președintele
* Modificat prin Legea nr. 91/2020.
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tribunalului, în termen de 20 de zile de la stabilirea datei alegerilor.
Desemnarea se face, prin tragere la sor.i, dintre magistra.ii și ceilal.i
juriști care îndeplinesc condi.iile prevăzute de alin. (51) pe baza
criteriului apropierii domiciliului sau reședin.ei de localitatea sau
subdiviziunea administrativ-teritorială în care va func.iona biroul
electoral de circumscrip.ie. Tragerea la sor.i se face cu prioritate din lista
magistra.ilor, întâi pentru președin.i și apoi pentru loc.iitori. Lista
magistra.ilor care participă la tragerea la sor.i se întocmește de către
președintele tribunalului, iar cea a celorlal.i juriști care îndeplinesc
condi.iile prevăzute de alin. (51) de către Autoritatea Electorală
Permanentă. Listele trebuie să cuprindă un număr de persoane mai mare
de 10% decât cel necesar. Magistra.ii și ceilal.i juriști din listă care
îndeplinesc condi.iile prevăzute de alin. (51) care nu sunt desemna.i
președin.i sau loc.iitori ai acestora rămân la dispozi.ia președintelui
tribunalului, pentru înlocuirea, în cazuri deosebite, a titularilor. Lista
trebuie să cuprindă: numele, prenumele, codurile numerice personale,
domiciliile, reședin.ele, locurile de muncă, telefoanele, adresele de
e-mail și semnăturile de luare la cunoștin.ă ale persoanelor propuse. Prin
jurist se în.elege persoana licen.iată în știin.e juridice.*
(51) Pot ﬁ desemna.i președin.i ai birourilor electorale de
circumscrip.ie și loc.iitori ai acestora juriștii înscriși în Corpul exper.ilor
electorali care au o vechime în specialitate de cel pu.in 5 ani.**
(6) În termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (5),
biroul electoral de circumscrip6ie a municipiului București și birourile
electorale de circumscrip6ie jude6eană se completează cu câte un
reprezentant al Autorită6ii Electorale Permanente.
(7) În lista prevăzută la alin. (5) trebuie nominaliza6i numai juriști care,
potrivit declara6iei pe propria răspundere, nu fac parte din niciun partid
politic.
(8) În cazul în care numărul magistra6ilor și al celorlal6i juriști este
insuﬁcient, lista este completată prin aplicarea în mod corespunzător a
prevederilor art. 30 alin. (2).
(9) Data ședin6ei în care se va efectua tragerea la sor6i se aduce la
cunoștin6a publică prin presă, precum și prin aﬁșare la ușa instan6ei, de
către președintele tribunalului, cu cel pu6in 48 de ore înainte. Rezultatul
tragerii la sor6i se consemnează într-un proces-verbal, semnat de
președinte.
(10) Tragerea la sor6i se face pe func6ii: președinte și loc6iitor.
(11) Procesul-verbal prevăzut la alin. (9) constituie actul de învestitură.
* Modificat prin O.U.G. nr. 40/2019.
** Introdus prin O.U.G. nr. 40/2019.
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(12) La solicitarea scrisă a partidelor politice, alian6elor politice sau a
alian6elor electorale ori a organiza6iilor cetă6enilor apar6inând minorită6ilor
na6ionale care participă la alegeri, președintele tribunalului împreună cu
prefectul întocmesc și pun la dispozi6ia acestora, în termen de 48 de ore de
la solicitare, lista cuprinzând datele necesare, pentru a ﬁ contacta6i, ale
președin6ilor birourilor electorale de circumscrip6ie și ale loc6iitorilor
acestora, precum și adresele și numerele de telefon ale sediilor birourilor
electorale de circumscrip6ie.
(13) Biroul electoral de circumscrip.ie, constituit potrivit alineatelor
precedente, îndeplinește toate atribu.iile ce îi revin potrivit prezentei legi.*
(14) În termen de 48 de ore de la data constituirii birourilor electorale
de circumscrip.ie, partidele politice care au ca membri cel pu.in 7 senatori
sau 10 deputa.i sau care au ob.inut reprezentare parlamentară la scrutinul
anterior, precum și grupul parlamentar al minorită.ilor na.ionale din
Camera Deputa.ilor în numele organiza.iilor cetă.enilor apar.inând
minorită.ilor na.ionale reprezentate în acest grup trebuie să comunice,
în scris, birourilor electorale de circumscrip.ie numele și prenumele
reprezentan.ilor lor care vor face parte din acestea. Comunicările
transmise după acest termen nu se iau în considerare. Comunicările pot
cuprinde un număr mai mare de reprezentan.i pentru același birou
electoral. Completarea birourilor electorale de circumscrip.ie cu
reprezentan.ii partidelor politice și ai organiza.iilor cetă.enilor
apar.inând minorită.ilor na.ionale care au ca membri cel pu.in 7 senatori
sau 10 deputa.i sau care au ob.inut reprezentare parlamentară la scrutinul
anterior se face în limita numărului maxim de membri prevăzut la alin.
(1)—(4), în termen de 5 zile de la data constituirii acestora, de către
președin.ii birourilor electorale de circumscrip.ie.*
(15) În termen de 5 zile de la data până la care se pot propune
candidaturile, partidele politice și organiza.iile cetă.enilor apar.inând
minorită.ilor na.ionale care participă la alegeri, altele decât cele
prevăzute la alin. (14), precum alian.ele politice și alian.ele electorale care
participă în alegeri trebuie să comunice, în scris, birourilor electorale de
circumscrip.ie numele și prenumele reprezentan.ilor lor care vor face
parte din acestea. Comunicările transmise după acest termen nu se iau
în considerare. Comunicările pot cuprinde un număr mai mare de
reprezentan.i pentru același birou electoral. Completarea birourilor
electorale de circumscrip.ie cu reprezentan.ii partidelor politice și ai
organiza.iilor cetă.enilor apar.inând minorită.ilor na.ionale, altele decât
cele prevăzute la alin. (14), precum și ai alian.elor politice sau electorale
care nu au în componen.ă partide politice sau organiza.ii ale cetă.enilor
apar.inând minorită.ilor na.ionale, reprezentate în condi.iile alin. (14),
* Modificat prin Legea nr. 91/2020.
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care participă la alegeri în circumscrip.ia respectivă, se face în limita
numărului maxim de membri prevăzut la alin. (1)—(4), de către
președin.ii birourilor electorale de circumscrip.ie, în termen de 24 de ore
de la data rămânerii deﬁnitive a candidaturilor, în ordinea descrescătoare
a numărului de candida.i propuși pentru consiliul local în cauză, la care
se adaugă, dacă este cazul, candidatul la func.ia de primar. În cazul
biroului electoral de circumscrip.ie jude.eană, respectiv al biroului
electoral de circumscrip.ie a municipiului București, se are în vedere
numărul tuturor candidaturilor pentru consiliul jude.ean și pentru
președintele acestuia, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului
București și primarul general, precum și pentru consiliile locale și
primari, înregistrate în jude., respectiv în municipiul București.*
(16) Persoanele care au calitatea de reprezentan6i ai unui partid politic,
ai unei alian6e politice sau alian6e electorale ori organiza6ii ale cetă6enilor
apar6inând minorită6ilor na6ionale care participă la alegeri în biroul
electoral de circumscrip6ie se stabilesc în ordinea men6ionată în
comunicarea prevăzută la alin. (14).
(17) În cazul în care două sau mai multe partide politice, alian6e politice
sau alian6e electorale ori organiza6ii ale minorită6ilor na6ionale care
participă la alegeri au propus același număr de candida6i, reprezentan6ii
lor fac parte din biroul electoral de circumscrip6ie, în limita locurilor
neocupate de reprezentan6ii partidelor politice, alian6elor politice și
alian6elor electorale aﬂate, potrivit alin. (15), într-o situa6ie mai favorabilă;
dacă prin aplicarea acestei prevederi nu este posibil ca reprezentan6ii
tuturor partidelor politice, ai alian6elor politice și alian6elor electorale sau
organiza6ii ale minorită6ilor na6ionale care participă la alegeri aﬂate, în
situa6ie de egalitate, să ﬁe incluși în componen6a biroului electoral,
președintele acestuia procedează la tragerea la sor6i, în prezen6a delega6ilor
partidelor politice, ai alian6elor politice și alian6elor electorale în cauză.
(18) În cazul în care partidele politice, alian6ele politice și alian6ele
electorale sau organiza6iile minorită6ilor na6ionale care participă la alegeri
nu nominalizează reprezentan6i, președintele biroului electoral de
circumscrip6ie procedează la completarea biroului, incluzând în acesta, prin
tragere la sor6i, persoane care nu fac parte din niciun partid politic. Tragerea
la sor6i se face dintr-o listă întocmită potrivit alin. (8), în termen de 24 de ore
de la solicitarea președintelui biroului electoral de circumscrip6ie.
Art. 27. – (1) Birourile electorale de circumscrip6ie au următoarele
atribu6ii:
a) urmăresc aplicarea dispozi6iilor legale privitoare la alegeri în
circumscrip6ia electorală în care func6ionează;
* Modificat prin Legea nr. 91/2020.
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b) înregistrează listele de candida6i și candidaturile independente
pentru consiliile locale, precum și candidaturile pentru primar și constată
rămânerea deﬁnitivă a acestora;
c) comunică biroului electoral de circumscrip6ie jude6eană, respectiv a
municipiului București denumirea partidelor politice, alian6elor politice,
alian6elor electorale și organiza6iilor cetă6enilor apar6inând minorită6ilor
na6ionale, care au depus liste complete de candida6i;
d) fac publica.iile și aﬁșările necesare cu privire la listele de candida.i
și candidaturile independente pentru consilieri și la candidaturile pentru
func.ia de primar și președinte al consiliului jude.ean;*
e) stabilesc, pe baza numărului de alegători înscriși în Registrul electoral
și în listele electorale complementare, comunicat conform dispozi6iilor
art. 20, numărul de sus6inători necesar pentru depunerea candidaturilor
partidelor politice, alian6elor politice, alian6elor electorale și organiza6iilor
cetă6enilor apar6inând minorită6ilor na6ionale și candidaturilor independente;
f) distribuie birourilor electorale ale sec6iilor de votare buletinele de vot,
ștampila de control și ștampilele cu men6iunea „VOTAT”;
g) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate și
contesta6iile cu privire la opera6iunile birourilor electorale ale sec6iilor de
votare;
h) biroul electoral de circumscrip6ie comunală, orășenească, municipală,
respectiv de sector al municipiului București totalizează voturile exprimate
și stabilește rezultatul alegerilor pentru circumscrip6ia electorală în care
func6ionează; eliberează consilierilor și primarului aleși certiﬁcatul
doveditor al alegerii;
i) biroul electoral de circumscrip.ie jude.eană, respectiv biroul
electoral de circumscrip.ie a municipiului București totalizează voturile
exprimate pentru consiliul jude.ean, pentru președintele consiliului
jude.ean, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului București
și pentru primarul general al municipiului București și stabilește
rezultatul alegerilor; eliberează consilierilor, respectiv președintelui
consiliului jude.ean și primarului general al municipiului București
certiﬁcatul doveditor al alegerii, după care transmite judecătoriei ori
tribunalului, după caz, în a cărei rază teritorială se aﬂă circumscrip.ia
electorală pentru care au avut loc alegeri procesele-verbale și celelalte
documente privind rezultatul alegerilor pentru consilieri, prevăzute la
art. 103 alin. (5), în vederea validării mandatelor;**
j) organizează, dacă este cazul, desfășurarea celui de-al doilea tur de
scrutin pentru primari sau pentru președin.ii consiliului jude.ean;*
* Modificată prin O.U.G. nr. 40/2019.
** Modificată prin O.U.G. nr. 57/2019.
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k) comunică date cu privire la alegeri și rezultatul acestora, prin biroul
electoral de circumscrip6ie jude6eană, respectiv a municipiului București,
Biroului Electoral Central și Guvernului și aduc la cunoștin6a popula6iei
din cuprinsul circumscrip6iei electorale, prin orice mijloc de publicitate,
rezultatul alegerilor;
l) primesc de la birourile electorale ale sec6iilor de votare și predau
judecătorilor, în a căror rază teritorială func6ionează, buletinele de vot
întrebuin6ate și necontestate, precum și pe cele anulate, listele electorale
utilizate, ștampilele și celelalte materiale necesare votării.
(2) Prin listă completă de candidai se în6elege lista care cuprinde un număr
de candida6i egal cu suma dintre numărul maxim de mandate de consilier,
stabilită potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001, republicată, cu modiﬁcările
și completările ulterioare, pentru unitatea administrativ-teritorială în cauză
și numărul ce reprezintă un sfert din numărul mandatelor, stabilit în
conformitate cu prevederile art. 7 alin. (6).
(3) Birourile electorale de circumscrip6ie jude6eană și a municipiului
București acreditează observatorii interni.
Art. 28. – Biroul electoral de circumscrip6ie a municipiului București
organizează alegerea Consiliului General al Municipiului București și a
primarului general al municipiului București, îndeplinind în mod
corespunzător și celelalte atribu6ii prevăzute în prezenta lege pentru biroul
electoral de circumscrip6ie jude6eană.
Art. 29. – În termen de două zile de la constituirea birourilor electorale
de circumscrip6ie, prefec6ii aduc la cunoștin6ă publică sediile unde acestea
își desfășoară activitatea, precum și programul de activitate al acestora.
Art. 30. – (1) Birourile electorale ale sec6iilor de votare sunt constituite
dintr-un președinte, un loc6iitor al acestuia și 5 membri, în cazul sec6iilor de
votare din comune și orașe, respectiv 9 membri, în cazul sec6iilor de votare
din municipii și din sectoarele municipiului București.
(2) Desemnarea președin.ilor birourilor electorale ale sec.iilor de
votare și a loc.iitorilor acestora se efectuează potrivit Legii nr. 208/2015,
cu modiﬁcările și completările ulterioare.*
(3) Desemnarea președintelui și a loc6iitorului acestuia se face cel mai
târziu cu 10 zile înaintea datei alegerilor.
(4) Birourile electorale ale sec.iilor de votare se completează în prima
etapă cu reprezentan.ii partidelor politice, alian.elor politice și alian.elor
electorale sau organiza.iilor apar.inând minorită.ilor na.ionale care au
grup parlamentar în ambele Camere ale Parlamentului și care participă la
alegeri în circumscrip.ia electorală respectivă. În cea de-a doua etapă,
birourile electorale ale sec.iilor de votare se completează cu reprezentan.ii
partidelor politice, alian.elor politice și electorale sau organiza.iilor
* Modificat prin O.U.G. nr. 40/2019.
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apar.inând minorită.ilor na.ionale care au ca membri cel pu.in 7 senatori
sau 10 deputa.i, precum și cu un reprezentant al grupului parlamentar al
minorită.ilor na.ionale din Camera Deputa.ilor în numele organiza.iilor
cetă.enilor apar.inând minorită.ilor na.ionale reprezentate în acest grup
și care participă la alegeri în circumscrip.ia electorală respectivă. În cea
de-a treia etapă, birourile electorale ale sec.iilor de votare se completează
cu partidele și celelalte forma.iuni politice care au ob.inut reprezentare
parlamentară la scrutinul anterior. În cea de-a patra etapă, birourile
electorale ale sec.iilor de votare se completează cu reprezentan.ii celorlalte
partide politice, alian.e politice și alian.e electorale sau organiza.ii
apar.inând minorită.ilor na.ionale în ordinea descrescătoare a numărului
de candida.i propuși conform prevederilor art. 26.*
(5) În vederea desemnării membrilor biroului electoral al sec6iei de
votare, președintele biroului electoral de circumscrip6ie stabilește, în termen
de 24 de ore de la desemnarea acestora potrivit alin. (2), numărul de
candida6i propuși de ﬁecare partid politic, alian6ă politică sau alian6ă
electorală sau organiza6ii ale minorită6ilor na6ionale care participă la alegeri;
în același termen, partidele politice, alian6ele politice și alian6ele electorale
sau organiza6ii ale minorită6ilor na6ionale care participă la alegeri care au
depus liste de candida6i ori propuneri de candida6i pentru func6ia de
primar în circumscrip6ia respectivă sunt obligate să comunice președintelui
biroului electoral de circumscrip6ie comunală, orășenească, municipală ori
de sector, prin organiza6iile locale, numele și prenumele reprezentantului
lor. Președintele biroului electoral de circumscrip6ie comunală, orășenească,
municipală sau de sector comunică, de îndată, numele și prenumele
reprezentan6ilor partidelor politice președintelui biroului electoral al sec6iei
de votare. Prevederile art. 26 alin. (15) se aplică în mod corespunzător.
(6) Desemnarea membrilor biroului electoral al sec6iei de votare se face
de către președintele biroului electoral de circumscrip6ie, pe baza
comunicărilor prevăzute la alin. (5), prin tragere la sor6i.
(7) Prevederile art. 26 alin. (16)—(18) se aplică în mod corespunzător,
tragerea la sor6i efectuându-se de către președintele biroului electoral al
sec6iei de votare.
(8) Opera6iunile de desemnare a membrilor biroului electoral al sec6iei
de votare se consemnează într-un proces-verbal care constituie actul de
învestitură.
(9) Desemnarea membrilor biroului electoral al sec6iei de votare și
încheierea procesului-verbal se fac în termen de 24 de ore de la expirarea
termenului prevăzut la alin. (5), în prezen6a delega6ilor desemna6i de
partidele politice, alian6ele politice și alian6ele electorale sau organiza6ii ale
minorită6ilor na6ionale care participă la alegeri.
* Modificat prin Legea nr. 91/2020.
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(10) Birourile electorale ale sec6iilor de votare se constituie la data
încheierii procesului-verbal prevăzut la alin. (8).
(11) Dacă partidele politice, alian.ele politice, alian.ele electorale sau
organiza.iile cetă.enilor apar.inând minorită.ilor na.ionale care au
propus candida.i la func.ia de primar și/sau președinte al consiliului
jude.ean care participă la al doilea tur de scrutin nu au reprezentan.i în
birourile electorale ale sec.iilor de votare sau în biroul electoral al
circumscrip.iei respective, birourile se completează cu câte un
reprezentant al acestora. Cererile se depun în scris în termen de 48 de ore
de la stabilirea rezultatelor primului tur de scrutin. Prevederile alin. (5)
se aplică în mod corespunzător.*
Art. 31. – Birourile electorale ale sec6iilor de votare au următoarele
atribu6ii:
a) primesc de la primari listele electorale permanente, copiile de pe
listele electorale complementare și listele electorale suplimentare și asigură
condi6iile necesare în vederea veriﬁcării acestora de către alegători;
b) primesc de la birourile electorale de circumscrip6ie buletinele de vot
pentru alegătorii care urmează să voteze la sec6ia respectivă, ștampila de
control și ștampilele cu men6iunea „VOTAT”;
c) conduc opera6iunile de votare și iau toate măsurile de ordine în
localul sec6iei de votare și în jurul acesteia;
d) numără voturile și consemnează rezultatul votării pentru circumscrip.iile electorale pentru care s-a votat la sec.ia respectivă, în mod
distinct pentru consiliul local, pentru primar, respectiv primarul general
al municipiului București, pentru consiliul jude.ean și pentru
președintele consiliului jude.ean, respectiv pentru Consiliul General al
Municipiului București;*
e) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate;
f) întocmesc și înaintează biroului electoral de circumscrip6ie dosarele
prevăzute la art. 96;
g) predau, cu proces-verbal, biroului electoral de circumscrip6ie,
buletinele de vot întrebuin6ate și necontestate, precum și pe cele anulate,
listele electorale utilizate, ștampilele și celelalte materiale necesare votării;
h) veriﬁcă, prin mijloace electronice, legalitatea exercitării dreptului de
vot, conform art. 85, precum și corela6iile din procesele-verbale de
consemnare a rezultatelor votării, prevăzute la art. 94 alin. (3), conform
procedurii stabilite prin hotărâre a Biroului Electoral Central.
Art. 32. – Birourile electorale de circumscrip6ie jude6eană și a municipiului București îndeplinesc în mod corespunzător atribu6iile prevăzute
la art. 27, precum și următoarele atribu6ii:
* Modificat(ă) prin O.U.G. nr. 40/2019.
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a) urmăresc aplicarea dispozi6iilor legale privitoare la alegeri în toate
circumscrip6iile electorale din cuprinsul jude6ului, respectiv al municipiului
București;
b) asigură aducerea la cunoștin6a celorlalte birouri electorale din jude6,
respectiv din municipiul București a hotărârilor Biroului Electoral Central
și urmăresc modul de aplicare și respectare a acestora;
c) efectuează instruirea președin6ilor birourilor electorale de circumscrip6ie comunală, orășenească, municipală și de sector al municipiului
București și ai birourilor electorale ale sec6iilor de votare din cuprinsul
jude6ului;
d) realizează centralizarea numărului de liste complete depuse de
partidele politice, alian6ele politice, alian6ele electorale și organiza6iile
cetă6enilor apar6inând minorită6ilor na6ionale, pe baza comunicării primite
de la birourile electorale de circumscrip6ie comunală, orășenească,
municipală, respectiv de sector al municipiului București, și transmit
Biroului Electoral Central situa6ia centralizată, în termen de 24 de ore de la
întocmire;
e) primesc de la birourile electorale de circumscrip6ie comunală,
orășenească, municipală, respectiv de sector al municipiului București,
procesele-verbale con6inând rezultatul alegerilor, centralizează rezultatele
pe jude6, pe partide politice, alian6e politice, alian6e electorale și pe
candida6i independen6i și le dau publicită6ii. Rezultatul centralizării datelor
pe jude6, respectiv pe municipiul București, se consemnează într-un procesverbal care se transmite Biroului Electoral Central, potrivit prevederilor
prezentei legi.
Art. 33. – (1) În jude6ele în care se organizează alegeri locale par6iale în
cel pu6in două circumscrip6ii electorale comunale, orășenești sau
municipale se constituie un birou electoral jude6ean format din 2 dintre
judecătorii în exerci6iu ai tribunalului, stabili6i prin tragere la sor6i efectuată
de președintele tribunalului. Tragerea la sor6i se face pe func6ii: președinte
și loc6iitor. Celelalte prevederi ale art. 38 alin. (2) se aplică în mod
corespunzător.
(2) În termen de 24 de ore de la constituirea biroului electoral jude6ean
potrivit alin. (1), acesta se completează cu un reprezentant al Autorită6ii
Electorale Permanente, desemnat prin hotărâre a acesteia, și cu câte un
reprezentant al partidelor politice ori al organiza6iilor cetă6enilor
apar6inând minorită6ilor na6ionale care au grup parlamentar propriu în cel
pu6in una dintre Camerele Parlamentului.
(3) Birourile electorale jude6ene constituite potrivit alin. (1) și (2)
îndeplinesc în mod corespunzător atribu6iile prevăzute în prezenta lege
pentru Biroul Electoral Central. Contesta6iile asupra modului de organizare
și asupra componen6ei biroului electoral jude6ean se solu6ionează de
tribunal.
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(4) În jude6ele în care se organizează alegeri par6iale într-o singură
circumscrip6ie electorală nu se mai constituie un birou electoral jude6ean,
solu6ionarea sesizărilor prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. h) făcându-se de
judecătoria în a cărei rază teritorială se aﬂă circumscrip6ia electorală
respectivă. Judecătoria se pronun6ă în termen de cel mult 3 zile de la
înregistrarea sesizărilor și contesta6iilor. Hotărârea este deﬁnitivă.
(5) Prevederile alin. (1)—(4) se aplică în mod corespunzător și în cazul
municipiului București.
(6) În situa6iile prevăzute la alin. (4), atribu6iile prevăzute la art. 8 alin. (3),
art. 39 alin. (2), art. 59 alin. (1) și la art. 128 sunt îndeplinite de biroul
electoral de circumscrip6ie, iar competen6a de solu6ionare a contesta6iilor
asupra modului de organizare și a componen6ei biroului electoral de
circumscrip6ie apar6ine tribunalului.
Art. 34. – (1) În cazul în care în aceeași circumscrip6ie electorală se
organizează alegeri locale par6iale atât pentru consiliul local, cât și pentru
primar, se constituie birouri electorale de circumscrip6ie comunală,
orășenească, municipală și de subdiviziune administrativ-teritorială a
municipiilor, după caz, potrivit dispozi6iilor art. 26, care se aplică în mod
corespunzător.
(2) În cazul în care se organizează alegeri par.iale pentru consiliul
jude.ean, președintele consiliului jude.ean, Consiliul General al
Municipiului București și/sau primarul general al municipiului
București se constituie, după caz, birouri electorale de circumscrip.ie
jude.eană sau biroul electoral de circumscrip.ie a municipiului București,
cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 26.*
Art. 35. – În cazul prevăzut la art. 34 alin. (1), birourile electorale ale
sec6iilor de votare se constituie în condi6iile și după distinc6iile prevăzute
la art. 30.
Art. 36. – (1) În cazurile în care într-o circumscrip6ie electorală comunală,
orășenească, municipală, de subdiviziune administrativ-teritorială a unui
municipiu sau jude6eană se organizează alegeri numai pentru primar sau
primarul general al municipiului București, birourile electorale de
circumscrip6ie, respectiv birourile electorale ale sec6iilor de votare se
constituie potrivit art. 26 alin. (1)—(12), respectiv art. 30 alin. (1)—(6).
(2) Birourile electorale de circumscrip6ie se completează cu
reprezentan6i propuși de organiza6iile jude6ene, respectiv de organiza6ia
municipiului București, ale partidelor politice parlamentare, ca membri, în
limitele prevăzute la art. 26 alin. (2), (3) și (4). Completarea se face de
președintele biroului electoral de circumscrip6ie, în termen de 24 de ore de
la desemnarea acestuia. Completarea se face în ordinea descrescătoare a
numărului cumulat de senatori și deputa6i ai ﬁecărui partid.
* Modificat prin O.U.G. nr. 40/2019.
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(3) Dacă numărul de membri prevăzut de lege este mai mare decât
numărul de partide parlamentare, opera6iunea de completare se repetă
până la constituirea biroului cu numărul de membri legal stabilit.
(4) Birourile electorale ale sec6iilor de votare se completează cu
reprezentan6i propuși de organiza6iile jude6ene, respectiv de organiza6ia
municipiului București, ale partidelor politice parlamentare, care depun
candidat la func6ia de primar, primar general, ca membri, în limitele
prevăzute la art. 30 alin. (1). Completarea se face de președintele biroului
electoral al sec6iei de votare, în termen de 24 de ore de la desemnarea
acestuia, în ordinea descrescătoare a numărului cumulat de senatori și
deputa6i ai ﬁecărui partid. Prevederile alin. (3) se aplică în mod
corespunzător.
Art. 37. – (1) Dacă în municipiul București au loc alegeri numai pentru
autorită6ile administra6iei publice de la nivel municipal, se organizează și
oﬁciile electorale de sector prevăzute la art. 16 alin. (6) din Legea nr.
35/2008, cu modiﬁcările și completările ulterioare.
(2) Oﬁciile electorale prevăzute la alin. (1) se constituie dintr-un
președinte și un loc6iitor al acestuia și din 6 membri, desemna6i de
organiza6iile municipale ale partidelor politice parlamentare. Dacă un
partid politic parlamentar nu are organiza6ie în municipiul București,
desemnarea reprezentantului se face de conducerea centrală a partidului.
(3) Președintele și loc6iitorul acestuia sunt magistra6i desemna6i de
președintele Tribunalului București, cu cel pu6in 15 zile înainte de data
alegerilor, prin tragere la sor6i, dintre judecătorii în exerci6iu ai judecătoriei
sectorului. Data ședin6ei publice de tragere la sor6i se anun6ă în scris
partidelor politice parlamentare, cu două zile înainte de data desfășurării,
de către președintele Tribunalului București. La organizarea și desfășurarea
tragerii la sor6i au dreptul să participe reprezentan6i ai partidelor politice
parlamentare.
(4) Completarea oﬁciului electoral cu reprezentan6ii partidelor politice
parlamentare se face de către președintele oﬁciului, în termen de 24 de ore
de la desemnarea acestuia. Completarea se face în ordinea descrescătoare
a numărului cumulat de senatori și deputa6i ai ﬁecărui partid.
(5) Dacă oﬁciul electoral nu poate ﬁ completat cu numărul de membri
prevăzut de lege, întrucât numărul partidelor parlamentare este mai mic
decât al membrilor oﬁciului, opera6iunea de completare se repetă până la
organizarea oﬁciului cu numărul legal de membri.
(6) Oﬁciile electorale ale sectoarelor municipiului București îndeplinesc
în mod corespunzător atribu6iile prevăzute la art. 17 alin. (3) din Legea nr.
35/2008, cu modiﬁcările și completările ulterioare.
Art. 38. – (1) Biroul Electoral Central este alcătuit din 7 judecători ai
Înaltei Cur6i de Casa6ie și Justi6ie, președintele și vicepreședin6ii Autorită6ii
Electorale Permanente și 11 reprezentan6i ai partidelor politice, alian6elor
168

Finanarea acvităii pardelor police și a campaniilor electorale
pentru alegerea autorităilor administraiei publice locale din anul 2020

politice, alian6elor electorale, ai organiza6iilor cetă6enilor apar6inând
minorită6ilor na6ionale și un reprezentant al Grupului parlamentar al
minorită6ilor na6ionale din Camera Deputa6ilor.
(2) Desemnarea judecătorilor se face în ședin6ă publică, în termen de cel
mult 5 zile de la stabilirea datei alegerilor, prin tragere la sor6i, de către
președintele Înaltei Cur6i de Casa6ie și Justi6ie, dintre judecătorii în exerci6iu
ai acesteia. Rezultatul tragerii la sor6i se consemnează într-un proces-verbal
semnat de președinte și de prim-magistratul-asistent* al Înaltei Cur6i de
Casa6ie și Justi6ie, care constituie actul de învestire. Data ședin6ei pentru
tragerea la sor6i se aduce la cunoștin6a publică prin presa scrisă și
audiovizuală, de către președintele Înaltei Cur6i de Casa6ie și Justi6ie, cu cel
pu6in 24 de ore înainte.
(3) În termen de 24 de ore de la învestire, cei 7 judecători aleg din rândul lor,
prin vot secret, președintele Biroului Electoral Central și loc6iitorul acestuia.
(4) În termen de 24 de ore de la alegerea președintelui său, Biroul
Electoral Central se completează cu președintele și vicepreședin.ii
Autorită.ii Electorale Permanente, cu câte un reprezentant al ﬁecărui partid
politic care are ca membri cel pu.in 7 senatori sau 10 deputa.i sau care au
ob.inut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior, precum și un
reprezentant al grupului parlamentar al minorită.ilor na.ionale din Camera
Deputa.ilor în numele organiza.iilor cetă.enilor apar.inând minorită.ilor
na.ionale reprezentate în acest grup. Completarea Biroului Electoral
Central cu reprezentan.ii partidelor politice și ai organiza.iilor cetă.enilor
apar.inând minorită.ilor na.ionale care au ca membri cel pu.in 7 senatori
sau 10 deputa.i sau care au ob.inut reprezentare parlamentară la scrutinul
anterior se face în ordinea numărului cumulat al deputa.ilor și senatorilor,
în limita numărului maxim de 11 membri prevăzut la alin. (1).**
(5) În termen de 48 de ore de la rămânerea deﬁnitivă a candidaturilor,
partidele politice și organiza.iile cetă.enilor apar.inând minorită.ilor
na.ionale, altele decât cele prevăzute la alin. (4), alian.ele politice și
alian.ele electorale care au depus liste complete pentru consiliile
jude.ene în cel pu.in 18 jude.e pot propune câte un reprezentant în Biroul
Electoral Central. Alian.ele politice și alian.ele electorale care au în
componen.ă partide politice și organiza.ii ale cetă.enilor apar.inând
minorită.ilor na.ionale reprezentate în condi.iile alin. (4) nu mai
beneﬁciază de dispozi.iile prezentului alineat. Completarea se face în
limita numărului maxim de 11 membri prevăzut la alin. (1), în termen de
24 de ore de la data propunerii reprezentan.ilor, în func.ie de numărul
candidaturilor depuse pentru consiliile jude.ene, iar în caz de egalitate,
prin tragere la sor.i.**
* Rectificat.
** Modificat prin Legea nr. 91/2020.
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Art. 39. – (1) Biroul Electoral Central are următoarele atribu6ii:
a) adoptă, în termen de 3 zile de la data constituirii, regulamentul
privind organizarea și func6ionarea birourilor electorale;
b) asigură publicarea în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I, a
denumirii și a semnelor electorale ale partidelor politice, alian6elor politice,
alian6elor electorale și organiza6iilor cetă6enilor apar6inând minorită6ilor
na6ionale, legal constituite, care au dreptul să participe la alegerea
autorită6ilor administra6iei publice locale, și comunică lista tuturor
birourilor electorale de circumscrip6ie, imediat după constituirea acestora;
c) urmărește și asigură respectarea și aplicarea corectă a dispozi6iilor
legale privitoare la alegeri pe întreg teritoriul 6ării; asigură interpretarea
unitară a prevederilor acestora;
d) rezolvă întâmpinările referitoare la propria sa activitate și contesta6iile
cu privire la modul de constituire, componen6a și activitatea birourilor
electorale de circumscrip6ie jude6eană și a municipiului București;
e) primește și solu6ionează orice contesta6ie cu privire la organizarea și
desfășurarea alegerii autorită6ilor administra6iei publice locale, altele decât
cele care, prin prezenta lege, sunt date în competen6a birourilor electorale
de circumscrip6ie sau a instan6elor judecătorești;
f) centralizează, pe baza comunicărilor primite de la birourile electorale
de circumscrip6ie jude6eană și a municipiului București, numărul de liste
complete depuse de către partidele politice, alian6ele politice, alian6ele
electorale și organiza6iile cetă6enilor apar6inând minorită6ilor na6ionale și
comunică Societă6ii Române de Televiziune și Societă6ii Române de
Radiodifuziune situa6ia centralizată, în termen de 24 de ore de la întocmire;
g) primește procesele-verbale întocmite de birourile electorale de
circumscrip.ie jude.eană și a municipiului București, împreună cu
procesele-verbale con.inând rezultatul alegerilor, întocmite de birourile
electorale de circumscrip.ie comunală, orășenească, municipală și de sector
al municipiului București; totalizează rezultatele la nivel na.ional, pe
partide politice, alian.e politice, alian.e electorale sau organiza.ii ale
cetă.enilor apar.inând minorită.ilor na.ionale care participă la alegeri și pe
candida.i independen.i, separat pentru consiliile locale, consiliile jude.ene,
primari, precum și pentru președin.ii consiliilor jude.ene și asigură
publicarea lor în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I, și în presă;*
h) solu6ionează sesizările privitoare la frauda electorală, putând dispune
anularea alegerilor dintr-o circumscrip6ie electorală, în cazul în care
constată, pe baza probelor administrate, că votarea și stabilirea rezultatului
alegerilor au avut loc prin fraude de natură a modiﬁca atribuirea
mandatelor în circumscrip6ia electorală respectivă; în astfel de cazuri,
dispune repetarea scrutinului, care are loc în termen de cel mult două
* Modificată prin O.U.G. nr. 40/2019.
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săptămâni de la constatarea fraudei. Noile alegeri au loc în aceleași condi6ii,
folosindu-se aceleași liste electorale și aceleași liste de candida6i și
candidaturi independente, cu excep6ia cazurilor în care s-a dispus de către
birou anularea unei liste de candida6i sau a unor propuneri de candidaturi
independente, în sarcina cărora s-a re6inut comiterea fraudei care a
determinat anularea alegerilor. Existen6a fraudei electorale se stabilește de
Biroul Electoral Central de la caz la caz, pe baza probelor prezentate de cei
care au invocat-o;
i) îndeplinește orice alte atribu6ii care îi sunt stabilite prin lege;
j) asigură informarea periodică a opiniei publice privind prezen6a
popula6iei la vot.
(2) Biroul Electoral Central acreditează, la propunerea Ministerului
Afacerilor Externe, observatorii străini, precum și delega6ii mass-mediei
străini și solu6ionează contesta6iile cu privire la acreditarea sau refuzul
acreditării de către biroul electoral de circumscrip6ie jude6eană sau a
municipiului București a observatorilor interni.
(3) În cazul unei fraude electorale, cererea de anulare a alegerilor dintr-o
circumscrip6ie electorală se poate face numai de către partidele politice,
alian6ele politice, alian6ele electorale sau organiza6ii ale cetă6enilor
apar6inând minorită6ilor na6ionale care participă la alegeri ori candida6ii
independen6i care au participat la alegeri și numai în termen de 48 de ore
de la închiderea votării, sub sanc6iunea decăderii. Cererea trebuie motivată
și înso6ită de dovezile pe care se întemeiază. Cererea poate ﬁ admisă numai
dacă cel care a sesizat frauda nu este implicat în producerea acesteia.
Cererea trebuie solu6ionată până la data publicării rezultatului alegerilor în
Monitorul Oﬁcial al României, Partea I.
(4) În exercitarea atribu6iilor ce îi revin, Biroul Electoral Central emite
hotărâri care se aduc la cunoștin6ă în ședin6ă publică și prin orice mijloc de
publicitate. Hotărârile Biroului Electoral Central sunt obligatorii pentru toate
birourile electorale din 6ară, precum și pentru toate organismele cu atribu6ii
în materie electorală, de la data aducerii la cunoștin6ă în ședin6ă publică.
(5) Hotărârile Biroului Electoral Central prin care se dau interpretări
unor prevederi ale prezentei legi se publică în Monitorul Oﬁcial al
României, Partea I.
Art. 40. – Biroul Electoral Central își încetează activitatea după
publicarea în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I, a rezultatului
alegerilor, potrivit prevederilor prezentei legi.
Art. 41. – (1) Contesta6iile asupra modului de organizare și asupra
componen6ei birourilor electorale se pot face în termen de 48 de ore de la
desemnarea președin6ilor și a loc6iitorilor acestora sau, după caz, de la
completarea birourilor electorale cu reprezentan6ii partidelor politice,
alian6elor politice sau alian6elor electorale ori organiza6ii ale cetă6enilor
apar6inând minorită6ilor na6ionale care participă la alegeri.
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(2) Contesta6iile se solu6ionează de biroul electoral de circumscrip6ie
comunală, orășenească, municipală sau de sector al municipiului București,
dacă privesc biroul electoral al sec6iei de votare, de biroul electoral de
circumscrip6ie jude6eană sau a municipiului București, dacă privesc biroul
electoral de circumscrip6ie comunală, orășenească sau municipală,
respectiv de sector al municipiului București, de Biroul Electoral Central,
dacă privesc biroul electoral de circumscrip6ie jude6eană sau a municipiului
București, și de Înalta Curte de Casa6ie și Justi6ie, dacă privesc Biroul
Electoral Central, în termen de două zile de la înregistrarea contesta6iilor.
(3) Contesta6iile privind întocmirea de către prefect a listei din care
urmează a se face tragerea la sor6i pentru func6iile de președin6i ai birourilor
electorale ale sec6iilor de votare și loc6iitori ai acestora se solu6ionează de
către birourile electorale de circumscrip6ie jude6eană sau de către biroul
electoral de circumscrip6ie a municipiului București, după caz.
(4) Hotărârea pronun6ată este deﬁnitivă și se comunică, în cazul
președintelui biroului electoral și al loc6iitorului acestuia, în termen de 24
de ore, președintelui tribunalului care, în cazul admiterii contesta6iei,
procedează la o nouă desemnare.
Art. 42. – Birourile electorale lucrează în prezen6a majorită6ii membrilor
care le compun și adoptă hotărâri cu votul majorită6ii membrilor prezen6i.
În caz de egalitate de voturi, votul președintelui este hotărâtor.
Art. 43. – (1) Reprezentan6ii partidelor politice, alian6elor politice și
alian6elor electorale sau organiza6iilor cetă6enilor apar6inând minorită6ilor
na6ionale care participă la alegeri în birourile electorale nu pot primi și nu
pot exercita alte însărcinări în afara celor prevăzute de prezenta lege.
(2) Pentru motive întemeiate, apreciate de la caz la caz, reprezentan6ii
partidelor politice sau organiza6iilor cetă6enilor apar6inând minorită6ilor
na6ionale care participă la alegeri în birourile electorale pot ﬁ înlocui6i, la
cererea celor care i-au propus, cu aprobarea biroului electoral ierarhic
superior, până în preziua votării, iar în caz de deces, îmbolnăviri sau
accidente, chiar și în ziua alegerilor.
Art. 44. – Nu pot ﬁ membri ai birourilor electorale de circumscrip6ie sau
ai birourilor electorale ale sec6iilor de votare candida6ii în alegeri, so6ii,
rudele și aﬁnii acestora până la gradul al doilea inclusiv, precum și
persoanele care nu au exerci6iul drepturilor electorale.
Seciunea a 5-a
Candidaturile

Art. 45. – Numărul consilierilor pentru consiliile locale și pentru
consiliile jude6ene este cel stabilit prin ordin al prefectului, potrivit
prevederilor Legii nr. 215/2001, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare.
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Art. 46. – Propunerile de candida.i pentru consilierii locali, consilierii
jude.eni, pentru primari și pentru președin.ii consiliilor jude.ene se fac
pe circumscrip.ii electorale și se depun la birourile electorale de
circumscrip.ie cel mai târziu cu 40 de zile înainte de data alegerilor.*
Art. 47. – (1) Propunerile de candida6i se fac în scris, în două exemplare
originale și două copii, de către partidele politice, alian6ele politice, alian6ele
electorale sau organiza6iile cetă6enilor apar6inând minorită6ilor na6ionale
care participă la alegeri, sub semnătura conducerii organiza6iilor jude6ene
ale acestora și pe baza listei sus6inătorilor, iar în cazul candida6ilor
independen6i, pe baza listei sus6inătorilor.
(2) În cazul alian6elor electorale dintre partide politice, listele cu
propuneri de candida6i trebuie semnate și de conducerile jude6ene ale
ﬁecărui partid politic din alian6ă. Dacă alian6ele electorale se constituie la
nivel comunal, orășenesc, municipal sau de sector al municipiului
București, listele se semnează de conducerea alian6ei și se contrasemnează
de conducerea ﬁecărei organiza6ii locale din coali6ie.
(3) Propunerile de candida6i trebuie să cuprindă numele, prenumele,
locul și data nașterii, domiciliul, conform actului de identitate, denumirea,
seria și numărul actului de identitate, ocupa6ia, profesia și apartenen6a
politică a candida6ilor, iar în cazul alian6elor, și alian6a politică sau
electorală care i-a propus.
(4) Propunerile de candida6i trebuie să ﬁe înso6ite de declara6iile de
acceptare a candidaturii, declara6iile de avere, declara6iile de interese și
declara6iile pe propria răspundere privind calitatea de lucrător al Securită6ii
sau de colaborator al acesteia, semnate și datate de candida6i, precum și de
copiile actelor de identitate ale candida6ilor.
(5) Declara6ia de acceptare a candidaturii cuprinde numele, prenumele,
domiciliul, partidul politic sau alian6a care l-a propus, profesiunea, ocupa6ia
și apartenen6a politică a candidatului, consim6ământul expres al acestuia de
a candida pentru func6ia respectivă, precum și precizarea că întrunește
condi6iile prevăzute de lege pentru a candida.
Art. 48. – O persoană nu poate accepta candidatura decât pentru o
singură circumscrip6ie electorală, cu excep6ia cazului în care candidatura se
depune atât pentru un consiliu local, cât și pentru consiliul jude6ean.
Art. 49. – (1) Partidele politice, alian.ele politice și alian.ele electorale
sau organiza.iile cetă.enilor apar.inând minorită.ilor na.ionale care
participă la alegeri pot propune câte o listă de candida.i în ﬁecare
circumscrip.ie electorală pentru consiliul local, pentru consiliul jude.ean
și câte un candidat pentru func.ia de primar și pentru func.ia de
președinte al consiliului jude.ean.
* Modificat prin O.U.G. nr. 40/2019.
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(2) Pentru ﬁecare candidat la func.ia de primar și de președinte al
consiliului jude.ean și listă de candida.i pentru consiliul local și pentru
consiliul jude.ean, partidele politice, alian.ele politice, alian.ele
electorale și organiza.iile cetă.enilor apar.inând minorită.ilor na.ionale
trebuie să prezinte o listă de sus.inători, care trebuie să cuprindă
minimum 1% din numărul total al alegătorilor înscriși în Registrul
electoral și în listele electorale complementare din circumscrip.ia pentru
care candidează, dar nu mai pu.in de 100 în cazul comunelor, de 500 în
cazul localită.ilor urbane de rangul II și III și de 1.000 în cazul jude.elor,
municipiului București, sectoarelor municipiului București și localită.ilor
urbane de rangul I.*
Art. 50. – (1) Candida6ii independen6i pentru func6ia de consilier trebuie
să ﬁe sus6inu6i de minimum 1% din numărul total al alegătorilor înscriși în
Registrul electoral și în listele electorale complementare din circumscrip6ia
pentru care candidează, dar nu mai pu6in de 100 în cazul comunelor, de
500 în cazul localită6ilor urbane de rangul II și III și de 1.000 în cazul
jude6elor, municipiului București, sectoarelor municipiului București și
localită6ilor urbane de rangul I.
(2) Pentru func.ia de primar, candida.ii independen.i trebuie să
prezinte o listă de sus.inători, care trebuie să cuprindă minimum 1% din
numărul total al alegătorilor înscriși în Registrul electoral și în listele
electorale complementare din circumscrip.ia pentru care candidează, dar
nu mai pu.in de 100 în cazul comunelor, 500 în cazul orașelor, 1.000 în
cazul municipiilor și sectoarelor municipiului București, precum și în
cazul municipiului București. Candida.ii independen.i pentru func.ia de
președinte al consiliului jude.ean trebuie să prezinte o listă de
sus.inători, care să cuprindă minimum 1% din numărul total al
alegătorilor înscriși în Registrul electoral și în listele electorale
complementare din circumscrip.ia pentru care candidează, dar nu mai
pu.in de 2.000.*
(3) Nu se admit liste de candida6i independen6i pentru func6ia de
consilier.
Art. 51. – (1) Lista sus6inătorilor trebuie să cuprindă data alegerilor,
numele și prenumele candidatului, func6ia pentru care candidează, numele
și prenumele sus6inătorului, cetă6enia, data nașterii, adresa, denumirea,
seria și numărul actului de identitate, semnătura acestuia, precum și
numele și prenumele persoanei care a întocmit-o. În cazul cetă6enilor
Uniunii Europene, la rubrica „Denumirea, seria și numărul actului de
identitate” se înscriu denumirea, seria și numărul documentului eliberat
de Inspectoratul General pentru Imigrări. Persoana care a întocmit lista este
* Modificat prin O.U.G. nr. 40/2019.
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obligată ca, împreună cu aceasta, să depună o declara6ie pe propria
răspundere prin care să ateste veridicitatea semnăturii sus6inătorilor.
(2) Lista sus6inătorilor constituie un act public, cu toate consecin6ele
prevăzute de lege.
(3) Sus6inătorii pot ﬁ numai cetă6eni români sau cetă6eni ai Uniunii
Europene cu drept de vot care au domiciliul ori reședin6a în circumscrip6ia
electorală în cauză. Un sus6inător poate sprijini mai mul6i candida6i la
func6ia de consilier local, consilier jude6ean și primar.
(4) Adeziunile sus6inătorilor se dau pe propria răspundere.
(5) Lista de sus6inători se depune într-un exemplar original și o copie, la
biroul electoral al circumscrip6iei electorale unde se depun propunerile de
candida6i.
Art. 52. – (1) Biroul electoral de circumscrip6ie examinează respectarea
condi6iilor legale pentru ca o persoană să poată candida, respectarea
condi6iilor de fond și de formă ale listelor de candida6i, precum și ale listei
sus6inătorilor. Candidaturile care îndeplinesc condi6iile legale sunt
înregistrate. Candidaturile care nu îndeplinesc condi6iile legale de fond și
de formă se resping de către biroul electoral de circumscrip6ie.
(2) Admiterea sau respingerea candidaturilor se face prin hotărâri ale
birourilor electorale de circumscrip6ie.
(3) Listele de candida6i pentru consiliile locale sau jude6ene în care există
persoane care nu îndeplinesc condi6iile legale pentru a putea candida se
admit în parte, doar pentru acei candida6i care îndeplinesc condi6iile legale.
În această situa6ie, pozi6iile ocupate de candida6ii admiși în lista de
candidaturi se vor renumerota corespunzător, candida6ii admiși ocupând
locurile eliminate imediat superioare pozi6iei din lista în care se aﬂă.
(4) În situa6ia în care listele de candida6i sunt admise numai par6ial,
partidele politice, alian6ele electorale pot retrage lista în vederea completării
până la data-limită de depunere.
(5) Listele care con6in un număr de candida6i care îndeplinesc condi6iile
legale pentru a candida mai mare decât numărul legal, potrivit art. 7 alin. (6),
vor ﬁ admise în parte, urmând a ﬁ respinse ultimele propuneri de
candidatură de pe listă și să se admită celelalte, în limita numărului legal
de candida6i.
(6) Exemplarele originale ale propunerii de candidatură se păstrează la
biroul electoral de circumscrip6ie. Copiile propunerii de candidatură,
certiﬁcate de către biroul electoral de circumscrip6ie prin semnătura
președintelui acestuia și prin aplicarea ștampilei, se restituie depunătorului;
unul dintre exemplarele restituite depunătorului se înregistrează de către
acesta la judecătoria în a cărei rază teritorială se aﬂă circumscrip6ia
electorală pentru care se depune candidatura, respectiv la tribunal.
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(7) În termen de 24 de ore de la înregistrarea ﬁecărei candidaturi, unul
dintre exemplarele propunerii de candidatură se aﬁșează de către biroul
electoral de circumscrip6ie la sediul acestuia, la loc vizibil.
(8) Nu pot candida persoanele care la data depunerii candidaturii nu
îndeplinesc condi6iile legale pentru a ﬁ alese. Candidaturile acestor
persoane se resping de către biroul electoral de circumscrip6ie.
Art. 53. – Candida6ii pot renun6a la candidatură până la data rămânerii
deﬁnitive a candidaturilor. În acest scop, aceștia depun la biroul electoral
de circumscrip6ie o declara6ie de renun6are, semnată și datată de cel în
cauză.
Art. 54. – (1) Acceptarea de către biroul electoral de circumscrip6ie a unei
candidaturi poate ﬁ contestată de către cetă6eni, partidele politice, alian6ele
politice și alian6ele electorale, în termen de cel mult 48 de ore de la data
aﬁșării candidaturii.
(2) Respingerea de către biroul electoral de circumscrip6ie a unei
candidaturi poate ﬁ contestată de către candidat, partidele politice, alian6ele
politice sau alian6ele electorale care au propus candidatura respectivă, în
termen de cel mult 48 de ore de la data aﬁșării respingerii candidaturii.
(3) Contesta6iile trebuie să cuprindă numele și prenumele, adresa și
calitatea contestatarului, numele și prenumele persoanei a cărei candidatură a fost admisă sau respinsă, prezentarea temeiurilor contesta6iei, data
și semnătura contestatarului și indicarea, dacă este cazul, a persoanei
desemnate să îl reprezinte.
(4) Contesta6ia și, dacă este cazul, cererea de apel, se depun la instan6a
competentă să le solu6ioneze, sub sanc6iunea nulită6ii.
(5) Contesta6iile privind admiterea sau respingerea candidaturilor se
solu6ionează în termen de 48 de ore de la înregistrare, de către judecătoria,
respectiv tribunalul în a cărui rază teritorială se aﬂă circumscrip6ia
electorală. Hotărârea nu se comunică.
(6) Împotriva hotărârii date în contesta6ie se poate face apel în termen de
24 de ore de la pronun6are, la instan6a ierarhic superioară. Apelul se
solu6ionează în termen de 24 de ore de la înregistrare.
(7) Hotărârea pronun6ată în apel este deﬁnitivă.
(8) Instan6ele judecătorești competente să solu6ioneze contesta6iile
formulate împotriva hotărârilor de admitere sau de respingere a unei
candidaturi de către biroul electoral de circumscrip6ie vor lua măsuri de
aducere la cunoștin6ă, de îndată, a hotărârii deﬁnitive, după expirarea
termenelor imperative prevăzute la alin. (5) și (6), biroului electoral de
circumscrip6ie care a pronun6at hotărârea atacată, în vederea deﬁnitivării
candidaturilor.
Art. 55. – După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, la
care se adaugă, dacă este cazul, termenele prevăzute la art. 54 alin. (1), (2),
(5) și (6), birourile electorale de circumscrip6ie încheie un proces-verbal prin
care constată rămânerea deﬁnitivă a candidaturilor. Candidaturile
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deﬁnitive se aﬁșează la sediul biroului electoral de circumscrip6ie, precum
și la sediul sec6iilor de votare, după constituirea birourilor electorale ale
acestora, cu precizarea numelui și prenumelui, apartenen6ei politice,
profesiunii și ocupa6iei candidatului. Candidaturile deﬁnitive pot ﬁ făcute
publice, de asemenea, prin orice mijloace de informare în masă, cheltuielile
ﬁind suportate de cei interesa6i.
Art. 56. – (1) Cetă6enii Uniunii Europene pot candida în unitatea
administrativ-teritorială în care au domiciliul. Propunerile de candidaturi
se depun în aceleași condi6ii ca și pentru cetă6enii români.
(2) În cazul în care listele de candida6i cuprind cetă6eni ai Uniunii
Europene, în dreptul acestora se înscriu următoarele men6iuni: numele,
prenumele, statul membru de origine, locul și data nașterii, adresa la care
locuiesc în România, ocupa6ia, profesia și apartenen6a politică, iar în cazul
alian6elor, și alian6a politică sau electorală care i-a propus.
(3) În cazul candidaturii unui cetă6ean al Uniunii Europene, declara6ia
de acceptare a candidaturii cuprinde numele, prenumele, statul membru
de origine, adresa din România, ocupa6ia, profesia și apartenen6a politică,
consim6ământul expres al acestuia de a candida pentru func6ia respectivă,
precum și precizarea că întrunește condi6iile prevăzute de lege pentru a
candida. Declara6ia de acceptare a candidaturii este înso6ită de un
document care atestă adresa din România, potrivit art. 23 alin. (3), sau de
un document emis de Inspectoratul General pentru Imigrări.
(4) Odată cu depunerea candidaturii, pe lângă documentele necesare
cetă6enilor români, cetă6enii Uniunii Europene prezintă un document care
le atestă identitatea și o declara6ie pe propria răspundere, care cuprinde
următoarele men6iuni:
a) că nu sunt lipsi6i de dreptul de a candida în statul membru de origine,
în urma unei hotărâri judecătorești penale sau civile deﬁnitive;
b) că nu de6in func6ii în alt stat membru al Uniunii Europene,
echivalente func6iilor incompatibile în România cu statutul de ales local.
(5) În termen de 24 de ore de la depunerea candidaturii, biroul electoral
de circumscrip6ie respinge prin hotărâre toate propunerile de candidaturi
care nu con6in în declara6ia pe propria răspundere men6iunea prevăzută la
alin. (4) lit. a).
Seciunea a 6-a
Buletinele de vot

Art. 57. – Modelele buletinelor de vot pentru consiliile locale,
consiliile jude.ene, Consiliul General al Municipiului București, primari,
președin.ii consiliilor jude.ene, respectiv pentru primarul general al
municipiului București sunt diferite.*
* Modificat prin O.U.G. nr. 40/2019.
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Art. 58. – (1) Buletinul de vot este format din mai multe ﬁle. Pe paginile
interioare ale buletinului de vot se imprimă patrulatere în număr suﬁcient
pentru a cuprinde toate listele de candidaturi, respectiv to6i candida6ii
independen6i, în așa fel încât ultima pagină să rămână albă pentru aplicarea
ștampilei de control a sec6iei de votare; paginile buletinului de vot se
numerotează. Buletinele de vot se capsează.
(2) Patrulaterele se imprimă paralel între ele, câte două coloane pe
aceeași pagină. Patrulaterele se numerotează, începând cu primul
patrulater al coloanei din stânga a primei pagini interioare, care primește
numărul de ordine 1, și continuând cu primul patrulater al coloanei din
dreapta, care primește numărul de ordine 2, numerotarea continuând până
la ultimul patrulater.
(3) În unghiul din partea stângă sus a ﬁecărui patrulater se imprimă
denumirea partidului politic, alian6ei politice, alian6ei electorale sau a
organiza6iilor cetă6enilor apar6inând minorită6ilor na6ionale care participă
la alegeri ori, după caz, men6iunea „Candidat independent”, iar în unghiul
din partea dreaptă sus se imprimă semnul electoral.
(4) În patrulaterele ﬁecărui buletin de vot se imprimă listele de
candida6i; candida6ii se identiﬁcă pe listă prin nume și prenume și se înscriu
în ordinea stabilită de partidul politic, alian6a politică sau alian6a electorală
care a depus lista.
(5) În patrulaterele buletinelor de vot pentru alegerea primarilor și a
președin.ilor consiliilor jude.ene, pe lângă elementele prevăzute la alin. (3),
se imprimă și numele și prenumele candida.ilor.*
(6) Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de către biroul electoral
de circumscrip6ie, 6inând seama de numărul patrulaterelor, precum și de
spa6iul necesar pentru imprimarea numelui candida6ilor și a celorlalte date
prevăzute la alin. (3)—(5).
(7) Buletinele de vot se tipăresc pe hârtie asigurată din rezervele de stat,
în condi6iile stabilite prin hotărâre a Guvernului.
(8) Pentru stabilirea numărului de ordine de pe toate buletinele de vot
utilizate într-o circumscrip.ie electorală pentru alegerea primarului și a
consiliului local, pentru alegerea consiliului jude.ean și a președintelui
consiliului jude.ean sau pentru alegerea Consiliului General al Municipiului
București și a primarului general, după caz, se procedează astfel:
a) în prima etapă, candidaturile depuse de partidele politice care au ca
membri cel pu.in 7 senatori sau 10 deputa.i sau care au ob.inut
reprezentare parlamentară la scrutinul anterior și organiza.iile cetă.enilor
apar.inând minorită.ilor na.ionale, precum și alian.ele politice și
alian.ele electorale dintre acestea se înscriu în patrulaterele buletinelor
* Modificat prin O.U.G. nr. 40/2019.
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de vot în ordinea rezultată din tragerea la sor.i efectuată de președintele
biroului electoral de circumscrip.ie, în prezen.a majorită.ii membrilor
acestuia;
b) în etapa a doua, candidaturile depuse de partidele politice și
organiza.iile cetă.enilor apar.inând minorită.ilor na.ionale, alian.ele
politice și alian.ele electorale, altele decât cele prevăzute la lit. a), se
imprimă în următoarele patrulatere ale buletinelor de vot, în ordinea
rezultată din tragerea la sor.i efectuată de președintele biroului electoral
de circumscrip.ie.*
(9) Ordinea stabilită potrivit alin. (8) este valabilă în cazul tuturor
buletinelor de vot utilizate pentru autorită.ile administra.iei publice locale
ce urmează a ﬁ alese la nivelul circumscrip.iei electorale respective.**
(10) Pentru ﬁecare candidat independent, inclusiv pentru candida.ii
independen.i la func.ia de primar și cea de președinte al consiliului
jude.ean, se imprimă un patrulater distinct în partea ﬁnală a buletinului
de vot, în care aceștia sunt înscriși în ordinea înregistrării candidaturilor.**
(11) Ordinea stabilită potrivit alin. (8)—(10) se comunică prefectului de
către președintele biroului electoral de circumscrip6ie jude6eană, respectiv
de către președin6ii birourilor electorale de circumscrip6ie comunală,
orășenească, municipală și de sector al municipiului București, în termen de
24 de ore de la efectuarea tragerii la sor6i.
(12) Tragerea la sor6i prevăzută la alin. (8) se face în prezen6a
reprezentan6ilor partidelor politice, alian6elor politice și alian6elor electorale
sau organiza6ii ale cetă6enilor apar6inând minorită6ilor na6ionale care
participă la alegeri care depun liste de candida6i.
Art. 59. – (1) Partidele politice, alian6ele politice, alian6ele electorale și
organiza6iile cetă6enilor apar6inând minorită6ilor na6ionale își pot stabili
semne electorale, pe care le comunică Biroului Electoral Central în termen
de 10 zile de la constituirea acestuia.
(2) Partidele politice, alian6ele politice și alian6ele electorale sau
organiza6ii ale cetă6enilor apar6inând minorită6ilor na6ionale care participă
la alegeri, care au participat la alegerile locale anterioare, își pot păstra
semnele electorale, având obliga6ia să le comunice Biroului Electoral
Central potrivit alin. (1). Semnele electorale folosite la alegerile anterioare
nu pot ﬁ utilizate de alte partide politice, alian6e politice sau alian6e
electorale ori organiza6ii ale cetă6enilor apar6inând minorită6ilor na6ionale
care participă la alegeri decât cu consim6ământul scris al celor cărora le-au
apar6inut, respectiv al partidelor care au alcătuit alian6a ini6ială.
(3) Semnele electorale nu pot ﬁ contrare ordinii de drept și bunelor
moravuri și nu pot reproduce sau combina simbolurile na6ionale ale
* Modificat prin Legea nr. 91/2020.
** Modificat prin O.U.G. nr. 40/2019.
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statului român, ale altor state, ale organismelor interna6ionale ori ale
cultelor religioase. Fac excep6ie partidele politice care sunt membre ale unor
organiza6ii politice interna6ionale, acestea putând utiliza semnul
organiza6iei respective ca atare sau într-o combina6ie speciﬁcă.
(4) Semnele electorale comunicate Biroului Electoral Central trebuie să
se deosebească clar de cele anterior înregistrate, ﬁind interzisă utilizarea
acelorași simboluri graﬁce, oricare ar ﬁ ﬁgura geometrică în care sunt
încadrate. Se poate folosi ca semn electoral semnul permanent declarat la
înscrierea partidului politic sau a alian6ei politice.
(5) În toate circumscrip6iile electorale, partidele politice, alian6ele politice
și alian6ele electorale sau organiza6ii ale cetă6enilor apar6inând minorită6ilor
na6ionale care participă la alegeri formate la nivel na6ional, respectiv
jude6ean, trebuie să folosească același semn electoral.
(6) În cazul semnelor electorale noi, dacă același semn este solicitat de
mai multe partide politice, alian6e politice ori alian6e electorale sau
organiza6ii ale cetă6enilor apar6inând minorită6ilor na6ionale care participă
la alegeri, atribuirea se face în beneﬁciul partidului politic, alian6ei politice
ori alian6ei electorale sau organiza6iei cetă6enilor apar6inând minorită6ilor
na6ionale care participă la alegeri care a înregistrat prima respectivul semn.
Dacă nu se poate stabili prioritatea, se procedează la tragerea la sor6i
efectuată de președintele Biroului Electoral Central.
(7) Biroul Electoral Central aduce la cunoștin6a publică semnele
electorale a doua zi după expirarea termenului prevăzut la alin. (1) și le
comunică prefec6ilor, până la data rămânerii deﬁnitive a candidaturilor, în
vederea imprimării lor pe buletinele de vot.
Art. 60. – (1) Imprimarea buletinelor de vot se asigură, prin grija
prefec6ilor, de către birourile electorale de circumscrip6ie.
(2) Pentru întreaga circumscrip6ie electorală, buletinele de vot sunt
imprimate cu litere de aceeași mărime, aceleași caractere și aceeași cerneală,
într-un număr egal cu al alegătorilor înscriși în listele electorale, cu un plus
de 10%.
(3) Prin grija prefec6ilor, un exemplar al primului tiraj pentru ﬁecare tip
de buletin de vot, din ﬁecare circumscrip6ie electorală, este prezentat
membrilor biroului electoral de circumscrip6ie jude6eană. Aceștia au
dreptul să solicite prefectului retipărirea buletinelor de vot dacă numele
candida6ilor, semnul electoral sau denumirea partidelor politice, a
alian6elor politice ori a alian6elor electorale sau organiza6ii ale cetă6enilor
apar6inând minorită6ilor na6ionale care participă la alegeri sunt incorect
imprimate sau nu sunt vizibile.
(4) Buletinele de vot trebuie să ﬁe tipărite cel mai târziu cu 10 zile
înaintea alegerilor.
Art. 61. – (1) Buletinele de vot se distribuie circumscrip6iilor electorale
prin grija prefec6ilor. Buletinele de vot se preiau de către primar, împreună
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cu președintele biroului electoral de circumscrip6ie, pe bază de procesverbal, și se păstrează în încăperi speciale, încuiate și sigilate. Buletinele de
vot se predau președin6ilor birourilor electorale ale sec6iilor de votare, pe
bază de proces-verbal, cel mai târziu în preziua alegerilor.
(2) Distribuirea și predarea buletinelor de vot se fac în pachete sigilate.
Art. 62. – La sediul primăriei și al biroului electoral de circumscrip6ie,
precum și la sediile sec6iilor de votare se aﬁșează, în termen de 3 zile de la
expirarea termenului de imprimare, câte un buletin de vot din ﬁecare
categorie, după ce a fost vizat și anulat de președintele biroului electoral de
circumscrip6ie.
Art. 63. – La cererea partidelor politice, alian6elor politice, alian6elor
electorale sau organiza6iilor cetă6enilor apar6inând minorită6ilor na6ionale
care participă la alegeri ori a candida6ilor independen6i care participă la
alegeri, biroul electoral de circumscrip6ie eliberează, pentru ﬁecare, câte un
buletin de vot din ﬁecare categorie, vizat și anulat.
Seciunea a 7-a
Campania electorală

Art. 64. – Campania electorală începe cu 30 de zile înainte de data
desfășurării alegerilor și se încheie în ziua de sâmbătă care precedă data
alegerilor, la ora 7,00.
Art. 65. – (1) În campania electorală, candida6ii, partidele politice,
alian6ele politice, alian6ele electorale sau organiza6ii ale cetă6enilor
apar6inând minorită6ilor na6ionale care participă la alegeri, precum și
cetă6enii au dreptul să-și exprime opiniile în mod liber și fără nicio
discriminare, prin mitinguri, adunări, utilizarea televiziunii, radioului,
presei și a celorlalte mijloace de informare în masă.
(2) În timpul campaniei electorale se asigură candida6ilor, în mod
nediscriminatoriu, spa6ii corespunzătoare, pentru a se întâlni cu alegătorii.
Spa6iile pot ﬁ amplasate la sediul primăriei, în școli, universită6i, case de
cultură, cămine culturale și cinematografe și se asigură pe bază de
în6elegere cu privire la cheltuielile de între6inere.
(3) Mijloacele folosite în campania electorală nu pot contraveni legii.
(4) Este interzisă organizarea ac6iunilor de campanie electorală în
unită6ile militare, precum și în spa6iile din școli și universită6i în perioada
de desfășurare a cursurilor.
(5) În campania electorală se interzice folosirea mesajelor sau
sloganurilor cu caracter discriminatoriu sau a mesajelor de incitare la ură
și intoleran6ă. În sensul prezentei legi, prin discurs care instigă la ură și la
discriminare se în6elege atât discursul, cât și mesajele de propagandă
electorală exprimate în formă scrisă sau prin viu grai care incită,
promovează sau justiﬁcă ura rasială, xenofobia, antisemitismul, alte forme
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de ură bazate pe intoleran6ă sau orice altă formă de discriminare prevăzută
la art. 2 din Ordonan6a Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și
sanc6ionarea tuturor formelor de discriminare, republicată.
(6) În campania electorală sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau
ac6iuni de defăimare și învrăjbire religioasă sau etnică, precum și ofensa
publică adusă simbolurilor religioase.
Art. 66. – (1) Campania electorală, prin serviciile de programe
audiovizuale, publice și private, trebuie să servească următoarelor interese
generale:
a) ale electoratului, de a primi informa6ii corecte, astfel încât să poată
vota în cunoștin6ă de cauză;
b) ale partidelor politice, alian6elor politice, alian6elor electorale,
organiza6iilor cetă6enilor apar6inând minorită6ilor na6ionale și candida6ilor,
de a se face cunoscu6i și de a-și prezenta platformele, programele politice
și ofertele electorale;
c) ale radiodifuziunilor, de a-și exercita drepturile și responsabilită6ile
care decurg din profesiunea de jurnalist.
(2) Radiodifuzorii publici și priva6i sunt obliga6i să asigure, în cadrul
serviciilor de programe audiovizuale, desfășurarea unei campanii
electorale echitabile, echilibrate și corecte pentru toate partidele politice,
alian6ele politice, alian6ele electorale, organiza6iile cetă6enilor apar6inând
minorită6ilor na6ionale, precum și pentru to6i candida6ii.
Art. 67. – (1) În timpul campaniei electorale, informa6iile privind
sistemul electoral, tehnica votării, calendarul campaniei electorale,
programele politice, opiniile și mesajele cu con6inut electoral trebuie să ﬁe
prezentate exclusiv în următoarele tipuri de emisiuni:
a) emisiuni informative – în care pot ﬁ difuzate informa6ii privind
sistemul electoral, tehnica votării și activită6ile de campanie ale
candida6ilor; în acest scop, durata programată a emisiunii informative
poate ﬁ mărită cu cel mult 15 minute;
b) emisiuni electorale – în care candida6ii își pot prezenta programele
politice și activită6ile de campanie electorală;
c) dezbateri electorale – în care candida6ii, jurnaliștii, analiștii și al6i
invita6i pun în discu6ie programele electorale și temele de interes public.
(2) În cadrul emisiunilor informative prevăzute la alin. (1) lit. a) este
interzisă difuzarea unor informa6ii privind sistemul electoral și tehnica
votării care nu corespund realită6ii.
(3) Posturile private de radio și televiziune, inclusiv de televiziune prin
cablu, pot organiza, în cadrul propriei grile de programe, emisiuni de tipul
celor prevăzute la alin. (1).
(4) Emisiunile prevăzute la alin. (1) nu pot ﬁ considerate publicitate
electorală.
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(5) Spoturile publicitare de 20—30 de secunde care îndeamnă electoratul
să voteze un candidat sau o listă de candida6i pot ﬁ difuzate numai în
interiorul emisiunilor prevăzute la alin. (1) lit. b) și c).
(6) Este interzisă cumpărarea de spa6ii de emisie în vederea difuzării de
clipuri sau de emisiuni electorale.
Art. 68. – (1) Accesul partidelor politice parlamentare, alian6elor politice
și alian6elor electorale ale acestora, precum și al candida6ilor independen6i
la serviciile publice de radiodifuziune și de televiziune, inclusiv la cele ale
studiourilor teritoriale ale acestora, este gratuit. Partidele politice
neparlamentare, alian6ele politice și alian6ele electorale ale acestora au acces
gratuit la serviciile publice teritoriale de radiodifuziune și de televiziune
numai în măsura în care depun liste de candida6i în minimum 50% din
circumscrip6iile electorale de pe cuprinsul unui jude6 ce intră în raza de
acoperire a studiourilor teritoriale respective. Timpul de antenă acordat în
aceste situa6ii trebuie să ﬁe propor6ional cu numărul listelor complete de
candida6i depuse în teritoriul respectiv și se calculează de Societatea
Română de Televiziune și de Societatea Română de Radiodifuziune în
termen de 24 de ore de la primirea comunicării datelor transmise de Biroul
Electoral Central. La serviciile publice na6ionale de radiodifuziune și de
televiziune au acces partidele politice neparlamentare, alian6ele politice și
alian6ele electorale care depun liste complete de candida6i în cel pu6in 50%
din circumscrip6iile electorale din 15 jude6e. Timpul de antenă se acordă
după rămânerea deﬁnitivă a candidaturilor, trebuie să ﬁe propor6ional cu
numărul listelor complete de candida6i depuse și se calculează de Societatea
Română de Televiziune și de Societatea Română de Radiodifuziune în
termen de 24 de ore de la primirea comunicării datelor transmise de Biroul
Electoral Central.
(2) Organiza6iile cetă6enilor apar6inând minorită6ilor na6ionale au acces
la serviciile publice teritoriale și na6ionale de radiodifuziune și de
televiziune, dacă participă la alegeri cu liste de candida6i în circumscrip6iile
electorale din jude6e și în mod propor6ional cu ponderea lor în totalul
popula6iei jude6ului, respectiv a României.
(3) Până la calcularea timpilor de antenă, conform alin. (1) și (2),
partidele politice parlamentare, alian6ele acestora și organiza6iile cetă6enilor
apar6inând minorită6ilor na6ionale reprezentate în Parlament primesc timpi
de antenă propor6ional cu ponderea lor parlamentară.
(4) Accesul partidelor politice, alian6elor politice, alian6elor electorale,
precum și al candida6ilor independen6i și al organiza6iilor cetă6enilor
apar6inând minorită6ilor na6ionale la posturile private de radiodifuziune și
de televiziune, inclusiv televiziune prin cablu, se face gratuit numai în
cadrul emisiunilor care au caracter electoral, potrivit dispozi6iilor art. 67.
(5) Este interzisă contractarea de timpi de antenă în scopuri publicitare,
pentru și în favoarea participan6ilor la campania electorală sau cedarea
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timpilor de antenă candida6ilor de către societă6ile comerciale cu capital
public sau privat, institu6iile publice, organiza6iile neguvernamentale sau
persoanele ﬁzice.
(6) Partidele politice, alian6ele politice și alian6ele electorale, candida6ii
independen6i, precum și organiza6iile cetă6enilor apar6inând minorită6ilor
na6ionale au obliga6ia să solicite, cel mai târziu cu 40 de zile înainte de data
alegerilor, conducerii posturilor de radiodifuziune și de televiziune publice
și private sau, după caz, studiourilor teritoriale ale acestora, acordarea
timpilor de antenă. Solicitările făcute după acest termen nu se iau în
considerare.
(7) Timpii de antenă la radiodifuziunile și televiziunile publice și
private, inclusiv cele prin cablu, se acordă partidelor politice, alian6elor
politice și alian6elor electorale sau organiza6iilor cetă6enilor apar6inând
minorită6ilor na6ionale care participă la alegeri în ﬁecare din zilele de luni,
mar6i, miercuri, joi și vineri. Fiecare candidat independent are dreptul la
timp de antenă, la studiourile teritoriale, de cel mult 5 minute, însumate pe
întreaga durată a desfășurării campaniei electorale. Candida6ii independen6i din circumscrip6iile electorale din municipiul București și cei din
municipiile reședin6ă de jude6, care nu sunt pe raza de acoperire a unui
studio, au acces la serviciile publice na6ionale de radiodifuziune și de
televiziune în același interval de timp de cel mult 5 minute, însumate pe
întreaga durată a desfășurării campaniei electorale.
(8) Emisiunile transmise în cadrul timpului de emisie acordat ﬁecărui
partid politic, ﬁecărei alian6e politice și alian6e electorale, candida6ilor
independen6i și ai organiza6iilor cetă6enilor apar6inând minorită6ilor
na6ionale se realizează în direct sau se înregistrează, în propor6iile stabilite
de aceștia.
(9) În cadrul emisiunilor care au caracter electoral este interzisă
combinarea de culori, semne graﬁce sau sunete care să evoce simbolurile
na6ionale ale României ori ale altui stat.
Art. 69. – (1) În perioada campaniei electorale, candida6ii și
reprezentan6ii partidelor politice aﬂate în competi6ie au acces la posturile
publice și private de radiodifuziune și de televiziune numai la emisiunile
și dezbaterile electorale, în condi6iile art. 66—68.
(2) În perioada campaniei electorale, candida6ii și reprezentan6ii
partidelor politice aﬂate în competi6ie nu pot ﬁ producători, realizatori sau
moderatori ai emisiunilor realizate de radiodifuzorii publici și priva6i.
Art. 70. – (1) Radiodifuzorii publici și priva6i au obliga6ia de a asigura,
prin măsuri tehnice și redac6ionale, reﬂectarea campaniei electorale în mod
echitabil, echilibrat și impar6ial.
(2) Emisiunile informative se supun obliga6iei de obiectivitate, echitate
și de informare corectă a publicului.
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(3) Candida6ii care au deja func6ii publice pot apărea în emisiunile
informative strict în probleme legate de exercitarea func6iei lor.
(4) În cazul în care în emisiunile informative se prezintă fapte sau
evenimente speciale de interes public, pe lângă punctul de vedere al
autorită6ilor trebuie prezentat și un punct de vedere opus.
Art. 71. – (1) Emisiunile și dezbaterile electorale trebuie să asigure
tuturor candida6ilor condi6ii egale în ceea ce privește libertatea de
exprimare, pluralismul opiniilor și echidistan6a.
(2) În cadrul emisiunilor electorale, candida6ii au următoarele obliga6ii:
a) să nu pună în pericol ordinea constitu6ională, ordinea publică,
siguran6a persoanelor și a bunurilor;
b) să nu facă aﬁrma6ii care pot aduce atingere demnită6ii umane sau
moralei publice;
c) să probeze eventualele acuza6ii cu inciden6ă penală sau morală aduse
unui alt candidat;
d) să nu incite la ură sau discriminare pe considerente de rasă, religie,
na6ionalitate, sex, orientare sexuală sau etnie.
Art. 72. – Realizatorii și moderatorii emisiunilor și dezbaterilor
electorale au următoarele obliga6ii:
a) să ﬁe impar6iali;
b) să asigure echilibrul necesar desfășurării emisiunii, oferind ﬁecărui
candidat participant la discu6ii posibilitatea de prezentare a opiniilor sale;
c) să formuleze clar întrebările, fără a ﬁ tenden6ioase sau părtinitoare;
d) să asigure men6inerea dezbaterii în sfera de interes a campaniei
electorale și a tematicii stabilite;
e) să intervină atunci când, prin comportamente sau exprimări, invita6ii
încalcă dispozi6iile art. 71 alin. (2); în cazul în care invita6ii nu se
conformează solicitărilor, moderatorul poate decide întreruperea
microfonului acestuia sau oprirea emisiunii, după caz.
Art. 73. – (1) În cazul prezentării de sondaje de opinie cu con6inut
electoral, acestea trebuie înso6ite de următoarele informa6ii:
a) denumirea institu6iei care a realizat sondajul;
b) data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul și
metodologia utilizată;
c) dimensiunea eșantionului și marja maximă de eroare;
d) cine a solicitat și cine a plătit efectuarea sondajului.
(2) Televotul sau anchetele făcute pe stradă, în rândul electoratului, nu
trebuie să ﬁe prezentate ca reprezentative pentru opinia publică sau pentru
un anumit grup social ori etnic.
Art. 74. – Cu 48 de ore înainte de ziua votării sunt interzise:
a) prezentarea de sondaje de opinie sau difuzarea de spoturi de
publicitate electorală;
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b) invitarea sau prezentarea candida6ilor în programe, cu excep6ia
situa6iilor prevăzute la art. 76 alin. (4);
c) comentarii privind campania electorală.
Art. 75. – (1) Pot efectua sondaje de opinie la ieșirea de la urne institutele
de sondare a opiniei publice sau societă6ile comerciale ori organiza6iile
neguvernamentale care au în obiectul de activitate realizarea de sondaje de
opinie și care sunt acreditate de Biroul Electoral Central, prin hotărâre, în
acest sens. Operatorii de sondaj ai acestora au acces, în baza acreditării
institu6iei pentru care lucrează, în zona prevăzută la art. 83 alin. (1), fără a
avea acces în interiorul localului de vot.
(2) În ziua votării este interzisă prezentarea sondajelor realizate la ieșirea
de la urne, înainte de închiderea votării.
Art. 76. – (1) Candida6ii și partidele politice sau organiza6iile cetă6enilor
apar6inând minorită6ilor na6ionale care participă la alegeri, ale căror
drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui
program electoral a unor fapte neadevărate, beneﬁciază de drept la replică.
(2) Candida6ii și partidele politice sau organiza6ii ale minorită6ilor
na6ionale care participă la alegeri, ale căror drepturi sau interese legitime
au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program electoral a unor
informa6ii inexacte, beneﬁciază de drept la rectiﬁcare.
(3) Radiodifuzorii au următoarele obliga6ii privind dreptul la replică și
rectiﬁcare:
a) să decidă acordarea sau neacordarea dreptului solicitat în cel mult
24 de ore de la primirea unei solicitări formulate în scris; în situa6ia în care
solicitarea se referă la o emisiune difuzată în ultima zi de campanie
electorală, decizia trebuie luată în cel mult 12 ore de la primirea solicitării;
b) să comunice solicitantului, în termenele prevăzute la lit. a), telefonic
și/sau în scris, decizia luată; în cazul neacordării dreptului solicitat,
motivele trebuie să ﬁe comunicate solicitantului și Consiliului Na6ional al
Audiovizualului;
c) să difuzeze, în cazul în care decide acordarea dreptului solicitat,
rectiﬁcarea sau replica în cel mult 48 de ore de la primirea solicitării; în
situa6ia în care emisiunea care face obiectul sesizării a fost difuzată în
ultima zi de campanie electorală, rectiﬁcarea sau replica se difuzează în
preziua votării;
d) să difuzeze, în cazul în care Consiliul Na6ional al Audiovizualului dă
câștig de cauză solicitantului, replica sau rectiﬁcarea în termenul și în
condi6iile comunicate radiodifuzorului.
(4) În preziua votării, radiodifuzorii trebuie să prevadă în program,
imediat după emisiunea informativă de seară, un spa6iu de emisie pentru
difuzarea rectiﬁcărilor și a replicilor ca urmare a sesizărilor care se referă la
emisiunile difuzate în ultima zi de campanie.
186

Finanarea acvităii pardelor police și a campaniilor electorale
pentru alegerea autorităilor administraiei publice locale din anul 2020

Art. 77. – (1) Radiodifuzorii trebuie să asigure înregistrarea emisiunilor
destinate campaniei electorale în condi6iile stabilite de Consiliul Na6ional
al Audiovizualului.
(2) Înregistrările emisiunilor destinate campaniei electorale trebuie să
ﬁe 6inute la dispozi6ia Consiliului Na6ional al Audiovizualului, pe durata
campaniei electorale și timp de 30 de zile după comunicarea oﬁcială a
rezultatelor.
Art. 78. – (1) Nerespectarea dispozi6iilor art. 66—77 atrage aplicarea
sanc6iunilor prevăzute de Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modiﬁcările și completările ulterioare.
(2) Faptele se constată și sanc6iunile se aplică de Consiliul Na6ional al
Audiovizualului, care se autosesizează sau poate ﬁ sesizat de către cei interesa6i.
Art. 79. – (1) Primarii sunt obliga.i ca până la începerea campaniei
electorale să stabilească, prin dispozi.ie, locuri speciale pentru aﬁșaj
electoral și să asigure amplasarea de panouri electorale în cadrul acestora,
.inând seama de numărul partidelor politice, organiza.iilor cetă.enilor
apar.inând minorită.ilor na.ionale, alian.elor politice și alian.elor
electorale care declară că depun liste de candida.i, candidaturi pentru
func.ia de primar și de președinte al consiliului jude.ean, precum și de
candida.ii independen.i. Aceste locuri trebuie să ﬁe situate în zone
frecventate de cetă.eni, fără stânjenirea circula.iei pe drumurile publice
și a celorlalte activită.i din localită.ile respective.*
(2) Primarii sunt obliga6i să monteze panouri pentru aﬁșajul electoral în
ﬁecare subdiviziune a unită6ii administrativ-teritoriale.
(3) Utilizarea locurilor de aﬁșaj electoral este permisă partidelor politice,
alian6elor politice și alian6elor electorale sau organiza6iilor minorită6ilor
na6ionale care participă la alegeri și candida6ilor independen6i.
(4) Este interzisă utilizarea de către un partid politic, alian6ă politică,
alian6ă electorală sau organiza6ie a cetă6enilor apar6inând minorită6ilor
na6ionale care participă la alegeri ori candidat independent a locurilor
speciale de aﬁșaj electoral, astfel încât să împiedice folosirea acestora de
către un alt partid politic, alian6ă politică, alian6ă electorală sau organiza6ie
a cetă6enilor apar6inând minorită6ilor na6ionale care participă la alegeri ori
candidat independent. Pe un panou electoral, ﬁecare partid politic, alian6ă
politică, alian6ă electorală sau organiza6ie a cetă6enilor apar6inând
minorită6ilor na6ionale care participă la alegeri ori ﬁecare candidat
independent poate aplica un singur aﬁș electoral.
(5) Un aﬁș electoral amplasat în locurile prevăzute la alin. (1) nu poate
depăși dimensiunile de 500 mm o latură și 350 mm cealaltă latură, iar cel
prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură și 250 mm
cealaltă latură.
* Modificat prin O.U.G. nr. 40/2019.
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(6) În alte locuri decât cele stabilite conform alin. (1), aﬁșajul electoral
este permis numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, după
caz, al de6inătorilor.
(7) Sunt interzise aﬁșele electorale care combină culori sau alte semne
graﬁce, astfel încât să evoce simbolurile na6ionale ale României ori ale altui
stat.
(8) Primarul, cu sprijinul poli6iei locale sau cu sprijinul efectivelor
Ministerului Afacerilor Interne, în localită6ile unde poli6ia locală nu este
constituită, este obligat să asigure integritatea panourilor, aﬁșelor electorale
și a altor materiale de propagandă electorală amplasate în locuri autorizate.
Art. 80. – (1) Birourile electorale de circumscrip6ie veghează la corecta
desfășurare a campaniei electorale în circumscrip6ia în care func6ionează.
(2) Birourile electorale de circumscrip6ie solu6ionează plângerile ce le
sunt adresate cu privire la împiedicarea unui partid politic, organiza6ii a
cetă6enilor apar6inând minorită6ilor na6ionale, alian6e politice, alian6e
electorale ori a unui candidat independent de a-și desfășura campania
electorală în condi6iile prevăzute de lege, precum și plângerile privind
încălcarea prevederilor art. 64, 65 și 79.
(3) Dacă biroul electoral de circumscrip6ie consideră, cu ocazia
solu6ionării plângerii, că este necesară luarea unor măsuri administrative
sau aplicarea unor sanc6iuni contraven6ionale ori penale, sesizează
autorită6ile competente.
(4) Împotriva hotărârilor pronun6ate de birourile electorale în materia
campaniei electorale se poate face contesta6ie în termen de 48 de ore de la
data aﬁșării, care se depune la biroul electoral ierarhic superior. Hotărârea
este deﬁnitivă.
(5) Solu6ionarea plângerilor și a contesta6iilor se face în termen de 3 zile
de la înregistrarea lor, iar hotărârile date se publică în presă și se aﬁșează
în mod vizibil la sediul biroului electoral care le-a emis.
(6) Partidele politice, organiza6iile cetă6enilor apar6inând minorită6ilor
na6ionale, alian6ele politice, alian6ele electorale, candida6ii independen6i
sau primarii, după caz, au obliga6ia de a duce la îndeplinire hotărârile
deﬁnitive ale birourilor electorale, în materia campaniei electorale, de
îndată după comunicare.
(7) Campania electorală, la nivel na6ional, pentru al doilea tur de scrutin
începe de la data comunicării oﬁciale a rezultatelor din primul tur de
scrutin, cu excep6ia campaniei electorale efectuate prin serviciile publice de
radiodifuziune și de televiziune.
(8) În termen de 24 de ore de la totalizarea voturilor la nivel na6ional,
serviciile publice de radiodifuziune și de televiziune repartizează noi timpi
de antenă pentru partidele politice care au candida6i în al doilea tur de
scrutin, în mod propor6ional cu numărul de candida6i, precum și pentru
candida6ii independen6i.
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CAPITOLUL III
Desfășurarea alegerilor

Art. 81. – (1) Fiecare sec6ie de votare trebuie să posede un număr
suﬁcient de cabine, urne și ștampile de votare, care se asigură de către
primari.
(2) Cabinele și urnele trebuie așezate în aceeași încăpere în care își
desfășoară activitatea președintele biroului electoral al sec6iei de votare și
membrii acestuia.
(3) Președintele biroului electoral al sec6iei de votare, împreună cu
membrii acestuia, trebuie să ﬁe prezent la sediul sec6iei de votare, în ajunul
zilei alegerilor, la ora 18,00, președintele ﬁind obligat să dispună măsurile
necesare pentru asigurarea ordinii și corectitudinii opera6iunilor de votare.
Președintele biroului electoral al sec6iei de votare dispune îndepărtarea
materialelor de propagandă electorală de orice tip din și de pe clădirea
sediului sec6iei de votare. Îndepărtarea acestor materiale se solicită de
președintele biroului electoral al sec6iei de votare și se duce la îndeplinire
de persoanele desemnate de primari în cel mult 2 ore de la comunicare.
(4) Președintele dispune ﬁxarea posturilor de pază în jurul localului de
vot.
(5) Comercializarea sau consumul de băuturi alcoolice pe o distan6ă de
500 de metri în jurul localului sec6iei de votare este interzisă.
Art. 82. – (1) În ziua alegerilor, la ora 6,00, președintele biroului electoral
al sec6iei de votare, în prezen6a celorlal6i membri, veriﬁcă urnele, cabinele,
existen6a listelor electorale, a buletinelor de vot și a ștampilelor necesare
votării, după care închide și sigilează urnele prin aplicarea ștampilei de
control a sec6iei de votare.
(2) Pe măsură ce deschide pachetele sigilate, președintele este obligat să
asigure aplicarea ștampilei de control pe ultima pagină a ﬁecărui buletin de
vot din acestea.
Art. 83. – (1) Președintele biroului electoral al sec6iei de votare este
obligat să ia măsurile necesare pentru ca alegerile să decurgă în bune
condi6ii. În acest scop, puterile lui se întind și în afara localului sec6iei de
votare, până la o distan6ă de 500 metri.
(2) La desfășurarea opera6iunilor de votare pot asista observatori străini
și observatori interni, acredita6i în acest scop.
(3) Pot ﬁ acredita6i ca observatori interni reprezentan6i ai organiza6iilor
neguvernamentale care au ca unic scop apărarea drepturilor omului și sunt
legal constituite. Persoanele desemnate de aceste organiza6ii nu pot ﬁ
membri ai vreunui partid politic.
(4) Acreditarea observatorilor interni poate ﬁ contestată la Biroul
Electoral Central.
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(5) În afara membrilor biroului electoral al sec6iei de votare, operatorilor
de calculator ai biroului electoral al sec6iei de votare, candida6ilor,
persoanelor acreditate potrivit legii, precum și reprezentan6ilor massmediei români și străini, nicio altă persoană nu poate sta6iona în locurile
publice din zona de votare sau în localul de vot mai mult decât timpul
necesar pentru votare.
(6) Pentru men6inerea ordinii în localul sec6iei de votare și în
împrejurimile acestuia, președintele biroului electoral al sec6iei de votare
are la dispozi6ie mijloacele de ordine necesare, puse la dispozi6ie prin grija
prefec6ilor.
Art. 84. – Votarea are loc într-o singură zi. Ea începe la ora 7,00 și se
închide la ora 21,00.
Art. 85. – (1) Alegătorii votează numai la sec6ia de votare la care este
arondată strada sau localitatea, potrivit delimitării făcute conform Legii nr.
35/2008, cu modiﬁcările și completările ulterioare, și unde sunt înscriși în lista
electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală complementară.
(2) Accesul alegătorilor în sala de votare are loc în serii corespunzătoare
numărului cabinelor. Fiecare alegător prezintă actul de identitate, respectiv
documentul de identitate, operatorului de calculator al biroului electoral
al sec6iei de votare, care înscrie codul numeric personal al alegătorului în
Sistemul informatic de monitorizare a prezen6ei la vot și de prevenire a
votului ilegal.
(3) În cazul în care alegătorul nu ﬁgurează în lista electorală permanentă
sau în copia de pe lista electorală complementară existentă în sec6ia de
votare respectivă, Sistemul informatic de monitorizare a prezen6ei la vot și
de prevenire a votului ilegal semnalează dacă:
a) persoana care s-a prezentat la vot a împlinit vârsta de 18 ani până în
ziua votării inclusiv;
b) persoana care s-a prezentat la vot și-a pierdut drepturile electorale;
c) persoana care s-a prezentat la vot este arondată la altă sec6ie de votare;
d) persoana care s-a prezentat la vot, este omisă din lista electorală
permanentă și are domiciliul în raza teritorială a sec6iei de votare respective
nu a formulat o solicitare de a ﬁ înscrisă în Registrul electoral cu adresa de
reședin6ă;
e) persoana care s-a prezentat la vot și-a mai exercitat dreptul de vot la
același scrutin.
(4) În baza rezultatelor generate de Sistemul informatic de monitorizare
a prezen6ei la vot și de prevenire a votului ilegal, a comunicărilor efectuate
prin intermediul acestuia și a veriﬁcării actului de identitate, președintele
biroului electoral al sec6iei de votare:
a) oprește de la votare persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până
în ziua votării și persoana care și-a pierdut drepturile electorale;
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b) îndrumă alegătorul să voteze la sec6ia de votare la care este arondat,
în cazul în care este arondat la altă sec6ie de votare;
c) îndrumă alegătorul să voteze la sec6ia de votare unde a fost arondat
conform reședin6ei, în cazul în care acesta face parte dintre persoanele
prevăzute la art. 18 alin. (1);
d) înscrie în lista electorală suplimentară persoana care s-a prezentat la
vot, este omisă din lista electorală permanentă, are domiciliul în raza
teritorială a sec6iei de votare respective și nu face parte dintre persoanele
prevăzute la art. 18 alin. (1); în cazul în care persoana omisă este înscrisă în
lista electorală permanentă existentă la altă sec6ie de votare, președintele
biroului electoral al acelei sec6ii de votare va ﬁ notiﬁcat de către sistemul
informatic în acest sens și va radia persoana respectivă din lista electorală
permanentă; după ce alegătorul semnează în lista electorală suplimentară
îi încredin6ează buletinele de vot și ștampila cu men6iunea „VOTAT”;
e) permite alegătorului care îndeplinește condi6iile prevăzute de lege și
este înscris în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală
complementară să voteze; în acest sens, după ce alegătorul semnează în
lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală complementară îi încredin6ează buletinele de vot și ștampila cu men6iunea
„VOTAT”.
(5) În situa6ia în care alegătorul, din motive bine întemeiate, constatate
de către președintele biroului electoral al sec6iei de votare, nu poate semna
în lista electorală, președintele face o men6iune în lista electorală, conﬁrmată
prin semnătura sa și a încă unui membru al biroului electoral.
(6) Alegătorii votează separat, în cabine închise, aplicând ștampila cu
men6iunea „VOTAT” în patrulaterul care cuprinde lista de candida6i sau
numele candidatului pe care îl votează.
(7) Ștampila cu men6iunea „VOTAT” trebuie să ﬁe rotundă și astfel
dimensionată încât să ﬁe mai mică decât patrulaterul în care se aplică.
(8) După ce au votat, alegătorii îndoaie buletinele de vot astfel încât
pagina albă care poartă ștampila de control să rămână în afară și le introduc
în urnă, având grijă să nu se deschidă.
(9) Îndoirea greșită a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului, dacă
secretul votului este asigurat.
(10) În cazul în care buletinul de vot se deschide în așa fel încât secretul
votului nu mai este asigurat, acesta se anulează și se dă alegătorului, numai
o singură dată, un nou buletin de vot, făcându-se men6iune despre aceasta
în procesul-verbal al opera6iunilor de votare.
(11) Ștampila cu men6iunea „VOTAT”, încredin6ată pentru votare, se
restituie președintelui, care o aplică pe actul de identitate, men6ionând și
data scrutinului. În cazul alegătorilor care votează pe baza căr6ii de
identitate, pe versoul acesteia se aplică un timbru autocolant cu men6iunea
„VOTAT” și data scrutinului.
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(12) Președintele poate lua măsuri ca sta6ionarea unui alegător în cabina
de votare să nu se prelungească nejustiﬁcat.
Art. 86. – (1) Disfunc6ionalitatea Sistemului informatic de monitorizare
a prezen6ei la vot și de prevenire a votului ilegal nu poate determina
suspendarea sau întreruperea votării. În această situa6ie, prin derogare de
la prevederile art. 85 alin. (2), alegătorii prezintă actul de identitate,
respectiv documentul de identitate, operatorului de calculator sau
membrului biroului electoral al sec6iei de votare desemnat de președintele
acestuia, care consemnează pe suport electronic sau de hârtie, după caz,
codurile numerice personale ale alegătorilor și ora la care s-au prezentat la
vot. Prevederile art. 85 alin. (4)–(12) se aplică în mod corespunzător.
(2) Durata disfunc6ionalită6ii Sistemului informatic de monitorizare a
prezen6ei la vot și de prevenire a votului ilegal se consemnează de către
președintele biroului electoral al sec6iei de votare într-un proces-verbal.
Atât apari6ia, cât și încetarea disfunc6ionalită6ii Sistemului informatic de
monitorizare a prezen6ei la vot și de prevenire a votului ilegal sunt
notiﬁcate telefonic biroului electoral ierarhic superior de către președintele
biroului electoral al sec6iei de votare.
(3) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) și (2) este stabilită prin
hotărâre a Autorită6ii Electorale Permanente.
Art. 87. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 85 alin. (1), președintele
și membrii birourilor electorale ale sec6iilor de votare, precum și personalul
tehnic auxiliar și personalul însărcinat cu men6inerea ordinii votează la
sec6ia de votare unde își îndeplinesc atribu6iile, dacă domiciliază în unitatea
administrativ-teritorială, iar în cazul municipiului București, dacă
domiciliază în sectorul pentru care se votează la sec6ia respectivă. Aceștia
trebuie să ﬁe înscriși de către președintele biroului electoral al sec6iei de
votare în lista suplimentară și trebuie să ﬁe radia6i din lista electorală
permanentă existentă la sec6ia de votare în a cărei rază domiciliază, la
solicitarea președintelui biroului electoral al sec6iei de votare, transmisă
prin Sistemul informatic de monitorizare a prezen6ei la vot și de prevenire
a votului ilegal.
(2) Pentru municipiul București, președintele și membrii birourilor
electorale ale sec6iilor de votare, precum și personalul tehnic auxiliar și
personalul însărcinat cu men6inerea ordinii votează la sec6ia de votare unde
își îndeplinesc atribu6iile, numai dacă domiciliază în sectorul pentru care se
votează în sec6ia respectivă. În cazul în care nu domiciliază în sectorul
respectiv, aceste persoane vor vota la sec6ia de votare corespunzătoare
domiciliului lor.
Art. 88. – Candida6ii și alegătorii au dreptul să conteste identitatea
persoanei care se prezintă la vot. În asemenea cazuri, identitatea celui în
cauză se stabilește de președintele biroului electoral al sec6iei de votare prin
orice mijloace. În cazul în care contesta6ia este întemeiată, președintele
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biroului electoral al sec6iei de votare îl oprește de la vot pe alegătorul
contestat, consemnează faptul într-un proces-verbal și sesizează autorită6ile
poli6ienești.
Art. 89. – (1) Președintele biroului electoral al sec6iei de votare poate
suspenda votarea pentru motive temeinice. Suspendarea nu poate depăși
o oră și este anun6ată prin aﬁșare la ușa localului de vot cu cel pu6in o oră
înainte. Durata tuturor suspendărilor nu poate depăși două ore.
(2) În timpul suspendării, urnele de votare, ștampilele, buletinele de vot
și toate lucrările biroului electoral rămân sub pază permanentă, iar membrii
biroului nu pot părăsi sala de votare în același timp.
(3) Persoanele care, potrivit art. 83 alin. (5), au dreptul să asiste la votare
nu pot ﬁ obligate să părăsească sala de votare pe timpul suspendării
opera6iunilor.
Art. 90. – (1) Prezen6a oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei
care votează, este interzisă.
(2) Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de președintele
biroului electoral al sec6iei de votare, nu poate să voteze singur are dreptul
să cheme în cabina de votare, în scopul de a-l ajuta, un înso6itor ales de el.
Acesta nu poate ﬁ din rândul persoanelor acreditate, al membrilor biroului
electoral al sec6iei de votare sau al candida6ilor.
Art. 91. – (1) Pentru alegătorii care nu se pot deplasa la sediul sec6iei de
votare din cauză de boală sau invaliditate, președintele biroului electoral al
sec6iei de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, înso6ită de copii
ale actelor din care rezultă starea de sănătate sau de invaliditate, ca o echipă
formată din cel pu6in 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o
urnă specială și cu materialul necesar votării – ștampilă cu men6iunea
„VOTAT” și buletine de vot – la locul unde se aﬂă alegătorul, pentru a se
efectua votarea. În raza unei sec6ii de votare se utilizează o singură urnă
specială. Urna specială poate ﬁ transportată numai de membrii biroului
electoral al sec6iei de votare, sub paza personalului structurilor Ministerului
Afacerilor Interne.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), votarea se face numai pe baza unui
extras întocmit personal de președintele biroului electoral de pe lista
electorală permanentă, copia listei electorale complementare sau de pe lista
suplimentară existente la sec6ia respectivă. Extrasul se semnează de către
președinte și se ștampilează, iar persoanele cuprinse în aceste extrase
trebuie să ﬁe radiate din celelalte liste existente la sec6ie.
(3) În modalitatea prevăzută la alin. (1) și (2) pot vota numai persoanele
care domiciliază în localitatea sau sectorul municipiului București în care se
aﬂă sec6ia de votare. Cetă6enii Uniunii Europene trebuie să îndeplinească,
după caz, condi6iile prevăzute la art. 21 alin. (1), art. 23 alin. (1) sau art. 24
alin. (1) și (2).
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(4) Codurile numerice personale ale alegătorilor care au formulat cereri
potrivit alin. (1) sunt preînregistrate în Sistemul informatic de monitorizare
a prezen6ei la vot și de prevenire a votului ilegal, urmând a ﬁ înregistrate
deﬁnitiv la întoarcerea în localul de vot a echipei prevăzute la alin. (1), pe
baza semnăturilor în extrasul prevăzut la alin. (2).
(5) Înainte ca echipa de membri ai biroului electoral al sec6iei de votare
să se deplaseze cu o urnă de vot specială la persoanele care nu pot vota la
sec6ia de votare potrivit legii, președintele biroului electoral al sec6iei de
votare solicită operatorului să veriﬁce dacă persoanele respective și-au mai
exercitat dreptul de vot în aceeași zi.
Art. 92. – (1) La ora 21,00 președintele biroului electoral al sec6iei de
votare declară votarea încheiată și dispune închiderea localului sec6iei de
vot.
(2) Alegătorii care la ora 21,00 se aﬂă în localul sec6iei de vot pot să își
exercite dreptul de vot.
(3) La ora 21,00, urna specială trebuie să se aﬂe în localul sec6iei de vot.
CAPITOLUL IV
Stabilirea și constatarea rezultatelor alegerilor
Seciunea 1
Stabilirea rezultatelor votării

Art. 93. – (1) După închiderea sec6iei de vot, președintele, în prezen6a
membrilor biroului electoral, declanșează opera6iunile de numărare a
buletinelor de vot și de consemnare a rezultatului votării, după cum
urmează:
a) veriﬁcă starea sigiliilor de pe urnele de votare, sigilează fanta urnelor
de votare, introduce ștampilele cu men6iunea „VOTAT” într-un plic care se
sigilează prin aplicarea ștampilei de control a sec6iei de votare. Dispari6ia
uneia sau a mai multor ștampile se consemnează la pct. i) al procesuluiverbal prevăzut la art. 94 alin. (3);
b) anulează buletinele de vot neîntrebuin6ate, prin înscrierea pe
diagonala primei pagini a men6iunii „ANULAT” și aplicarea ștampilei de
control a sec6iei de votare; în cazul în care există pachete intacte cu buletine
de vot, men6iunea „ANULAT” se înscrie o singură dată pe pachetul
respectiv și se aplică o singură dată ștampila de control a sec6iei de votare;
numărul acestor buletine se înscrie la pct. f) al procesului-verbal prevăzut
la art. 94 alin. (3);
c) stabilește numărul alegătorilor înscriși în lista electorală permanentă
și în copia de pe lista electorală complementară primite din partea
primarului unită6ii administrativ-teritoriale pe a cărei rază își are sediul
sec6ia de votare. Este interzis ca pe aceste liste să existe ștersături, modiﬁcări
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sau completări, altele decât cele rezultate din aplicarea art. 85 alin. (4) lit. d),
art. 87 și, respectiv, art. 91 alin. (2). Rezultatul numărării se înscrie la pct. a1),
respectiv a2) din modelul procesului-verbal prevăzut la art. 94 alin. (3);
d) stabilește numărul alegătorilor prezen6i la urne, prin numărarea
semnăturilor înscrise pe listele electorale existente în sec6ia de votare.
Rezultatele sunt consemnate în procesul-verbal la pct. b1), b2), respectiv
b3) și b4) din modelul prevăzut la art. 94 alin. (3);
e) după desigilarea urnei se numără voturile găsite în urnă,
eviden.iindu-se separat voturile valabil exprimate, respectiv voturile
nule pentru consiliul local, consiliul jude.ean sau, după caz, Consiliul
General al Municipiului București, respectiv pentru primar, președintele
consiliului jude.ean sau, după caz, primarul general al municipiului
București;*
f) citește cu voce tare, la deschiderea ﬁecărui buletin de vot, lista de
candida.i care a fost votată sau, după caz, numele și prenumele candidatului independent ori numele și prenumele candidatului pentru
func.ia de primar sau numele și prenumele candidatului pentru func.ia de
președinte al consiliului jude.ean care a fost votat și arată buletinul de
vot celor prezen.i; buletinele de vot deschise sunt selectate în func.ie de
consiliul local, consiliul jude.ean sau, după caz, în func.ie de Consiliul
General al Municipiului București și în func.ie de primar, președinte al
consiliului jude.ean ori, după caz, de primar general al municipiului
București, sunt așezate în func.ie de partide politice, alian.e politice,
alian.e electorale sau organiza.ii ale cetă.enilor apar.inând minorită.ilor
na.ionale și de candida.i independen.i și sunt numărate și legate separat;*
g) se consemnează rezultatul votului în tabele separate pentru
consiliul local, pentru consiliul jude.ean, pentru primar, respectiv pentru
președintele consiliului jude.ean, de către un membru al biroului
electoral al sec.iei de votare, desemnat de președinte; dacă la consemnarea rezultatelor sunt prezen.i și candida.i, aceștia au dreptul să
întocmească și ei un tabel; în cazul municipiului București, se întocmește
și un tabel distinct pentru Consiliul General al Municipiului București,
precum și unul pentru primarul general al municipiului București;*
h) în tabelele prevăzute la lit. g) se înscriu și numărul total al
votan.ilor, numărul total al voturilor nule, listele de candida.i sau, după
caz, numele și prenumele candida.ilor independen.i și numele și
prenumele candida.ilor pentru func.ia de primar și ale candida.ilor
pentru func.ia de președinte al consiliului jude.ean, precum și numărul
voturilor valabil exprimate pentru ﬁecare; tabelele astfel întocmite sunt
instrumente de lucru pentru completarea proceselor-verbale;*
* Modificată prin O.U.G. nr. 40/2019.
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i) sunt nule buletinele de vot pe care nu a fost aplicată ștampila de
control a sec6iei de votare, buletinele de alt model decât cel legal aprobat,
buletinele pe care nu a fost aplicată ștampila „VOTAT” sau la care ștampila
este aplicată pe mai multe patrulatere sau în afara patrulaterelor; votul este
valabil în cazul în care, deși ștampila aplicată a depășit limitele
patrulaterului, op6iunea alegătorului este evidentă; buletinele de vot nule
nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.
(2) Deschiderea urnelor se face numai în prezen6a membrilor biroului și,
după caz, a persoanelor care au dreptul să asiste la votare. La numărarea
voturilor pot participa, ca delega6i, reprezentan6ii tuturor partidelor
politice, alian6elor politice și alian6elor electorale sau organiza6iilor
cetă6enilor apar6inând minorită6ilor na6ionale care au participat la alegeri și
nu au reprezentan6i în biroul electoral al sec6iei de votare. Acreditarea
delega6ilor se face de către birourile electorale de circumscrip6ie comunală,
orășenească, municipală sau de sector, după caz, la cererea scrisă a
conducerilor organiza6iilor jude6ene ale partidelor politice, alian6elor
politice și alian6elor electorale sau organiza6iilor cetă6enilor apar6inând
minorită6ilor na6ionale, făcută cu cel pu6in două zile înaintea datei
alegerilor.
Art. 94. – (1) După numărarea voturilor, președintele biroului electoral
al sec.iei de votare încheie, separat pentru consiliul local, pentru consiliul
jude.ean, pentru primar, precum și pentru președintele consiliului
jude.ean, câte un proces-verbal, în două exemplare.*
(2) În municipiul București, președintele biroului electoral al sec6iei de
votare încheie, după același model, și câte un proces-verbal pentru
Consiliul General al Municipiului București și câte unul pentru primarul
general al municipiului București.
(3) Procesul-verbal cuprinde:
a) numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente în
sec6ia de votare (pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4),
din care:
a1) numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale permanente
(pct. a1 ≥ pct. b1);
a2) numărul total al alegătorilor potrivit copiei de pe lista electorală
complementară (pct. a2 ≥ pct. b2);
a3) numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare
(pct. a3 ≥ pct. b3);
a4) numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna specială
(pct. a4 ≥ pct. b4);
* Modificat prin O.U.G. nr. 40/2019.
196

Finanarea acvităii pardelor police și a campaniilor electorale
pentru alegerea autorităilor administraiei publice locale din anul 2020

b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși
în listele electorale existente la sec6ie (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 +
pct. b4),
din care:
b1) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în
lista electorală permanentă;
b2) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în
copia de pe lista electorală complementară;
b3) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în
listele electorale suplimentare;
b4) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, în cazul
cărora s-a folosit urna specială;
c) numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. c ≤ pct. b – pct. d)
(pct. c = suma voturilor valabil exprimate la pct. g);
d) numărul voturilor nule;
e) numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + pct. d + pct. f);
f) numărul buletinelor de vot neîntrebuin6ate și anulate;
g) numărul voturilor valabil exprimate, ob.inute de ﬁecare listă de
candida.i sau de ﬁecare candidat independent pentru func.ia de consilier,
ori, după caz, numărul voturilor valabil exprimate, ob.inute de ﬁecare
candidat pentru func.ia de primar, respectiv pentru func.ia de președinte
al consiliului jude.ean;*
h) expunerea pe scurt a întâmpinărilor formulate și a modului de
solu6ionare a acestora, precum și a contesta6iilor înaintate biroului electoral
de circumscrip6ie;
i) numărul ștampilelor cu men6iunea „VOTAT”; se men6ionează
dispari6ia uneia sau mai multor ștampile, dacă este cazul, precum și starea
sigiliilor de pe urne la încheierea votării.
(4) Procesele-verbale se semnează de președinte și de membrii biroului
electoral al sec6iei de votare și poartă ștampila de control. Semnăturile se
pun în dreptul numelui și prenumelui și, după caz, al apartenen6ei politice,
respectiv după indicarea denumirii abreviate a partidului politic pe care îl
reprezintă.
(5) Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului electoral nu are nicio
inﬂuen6ă asupra valabilită6ii procesului-verbal și a alegerilor. Președintele
men6ionează motivele care au împiedicat semnarea.
(6) Membrilor birourilor electorale ale sec6iilor de votare li se eliberează,
la cerere, de către președintele biroului electoral o copie de pe ﬁecare
proces-verbal. Cererea trebuie formulată în scris înainte de întocmirea
procesului-verbal.
* Modificată prin O.U.G. nr. 40/2019.
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Art. 95. – (1) În timpul opera6iunilor de votare, de deschidere a urnelor,
de numărare și totalizare a voturilor, precum și de înregistrare a
rezultatului votării în procesele-verbale se pot face întâmpinări cu privire
la aceste opera6iuni.
(2) Biroul electoral al sec6iei de votare hotărăște de îndată asupra
întâmpinărilor formulate.
(3) Împotriva solu6iei date cu ocazia rezolvării întâmpinării se pot
formula contesta6ii în scris. Contesta6iile se prezintă președintelui biroului
electoral al sec6iei de votare, care eliberează depunătorului o dovadă de
primire.
Art. 96. – (1) Pentru consiliul local, pentru consiliul jude.ean, pentru
primar, respectiv pentru președintele consiliului jude.ean, se întocmește
câte un dosar care cuprinde: procesul-verbal și contesta.iile formulate,
precum și buletinele de vot nule și cele contestate. Dosarele se sigilează,
se ștampilează, se transportă sub paza personalului structurilor
Ministerului Afacerilor Interne și se predau biroului electoral de
circumscrip.ie de către președintele biroului electoral al sec.iei de votare,
în cel mult 24 de ore de la încheierea votării. Președintele biroului
electoral al sec.iei de votare trebuie înso.it de cel pu.in 2 membri ai
biroului, stabili.i prin tragere la sor.i de către președinte.*
(2) Predarea dosarelor se face pe bază de proces-verbal.
Seciunea a 2-a
Constatarea rezultatelor alegerilor

Art. 97. – (1) După primirea dosarelor de la birourile electorale ale
sec6iilor de votare, biroul electoral de circumscrip6ie comunală, orășenească, municipală și de sector al municipiului București procedează la
ordonarea acestora pe categorii de autorită6i ale administra6iei publice
locale pentru care au avut loc alegeri.
(2) Dosarele con6inând procesul-verbal cu rezultatul numărării voturilor pentru consiliul jude6ean, respectiv pentru Consiliul General al
Municipiului București, și celelalte documente prevăzute la art. 96 se
predau loc6iitorului președintelui biroului electoral de circumscrip6ie
electorală pe bază de proces-verbal, care, împreună cu un alt membru al
biroului, desemnat prin tragere la sor6i efectuată de președintele biroului,
le transportă sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor
Interne și le predă biroului electoral de circumscrip6ie jude6eană, respectiv
a municipiului București.
(3) Predarea dosarelor către biroul electoral de circumscrip6ie jude6eană
se face pe bază de proces-verbal în care se consemnează, în mod
* Modificat prin O.U.G. nr. 40/2019.
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obligatoriu, numărul de dosare prevăzute în procesul-verbal men6ionat la
alin. (2) și numărul de dosare predate efectiv.
Art. 98. – (1) După primirea dosarelor con6inând procesele-verbale cu
rezultatul numărării voturilor de la toate birourile electorale ale sec6iilor
de votare și după solu6ionarea contesta6iilor formulate, biroul electoral
de circumscrip6ie comunală, orășenească, municipală, de sector al municipiului București și jude6eană, respectiv biroul electoral de circumscrip6ie
a municipiului București procedează la totalizarea voturilor exprimate și
la atribuirea mandatelor, în condi6iile prezentei legi.
(2) În acest scop, biroul electoral de circumscrip6ie consemnează, pe
întreaga circumscrip6ie, separat pentru ﬁecare listă de candida6i sau
candida6i independen6i, numărul de voturi ob6inute.
(3) Biroul electoral de circumscrip.ie comunală, orășenească, municipală, de sector al municipiului București, respectiv biroul electoral de
circumscrip.ie a municipiului București însumează numărul de voturi
ob.inute de ﬁecare candidat la func.ia de primar, la func.ia de primar
general al municipiului București, respectiv la func.ia de președinte al
consiliului jude.ean.*
(4) La lucrările efectuate de biroul electoral de circumscrip6ie pot asista
candida6ii și persoanele acreditate în acest scop, precum și persoanele
prevăzute la art. 93 alin. (1).
Art. 99. – Alegerile pentru consilieri, pentru primari și pentru președin.ii consiliilor jude.ene sunt valabile, indiferent de numărul
alegătorilor care au participat la vot.*
Art. 100. – (1) Pentru repartizarea mandatelor de consilier, biroul
electoral de circumscrip6ie stabilește pragul electoral al circumscrip6iei,
reprezentând 5% din numărul total al voturilor valabil exprimate în
circumscrip6ia respectivă. În cazul alian6elor politice sau alian6elor
electorale, la pragul de 5% se adaugă pentru al doilea membru al alian6ei
2%. Pentru alian6ele cu cel pu6in 3 membri, pragul electoral este de 8%.
(2) Pragul electoral este egal cu numărul întreg, fără zecimale, nerotunjit,
rezultat din înmul6irea punctelor procentuale stabilite conform alin. (1) cu
numărul total al voturilor valabil exprimate într-o circumscrip6ie electorală.
(3) Repartizarea mandatelor se face avându-se în vedere numai partidele
politice, organiza6iile cetă6enilor apar6inând minorită6ilor na6ionale,
alian6ele politice și alian6ele electorale care au întrunit pragul electoral
prevăzut la alin. (1) și candida6ii independen6i care au întrunit coeﬁcientul
electoral prevăzut la alin. (4) lit. a).
* Modificat prin O.U.G. nr. 40/2019.
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(4) Repartizarea mandatelor de consilier se face astfel:
a) în prima etapă, biroul electoral de circumscrip6ie stabilește numărul
de mandate ce revine ﬁecărei liste de candida6i, precum și candida6ilor
independen6i, pe baza coeﬁcientului electoral, care este egal cu numărul
întreg, fără zecimale, nerotunjit, rezultat din împăr6irea numărului total de
voturi valabil exprimate pentru toate listele de candida6i și pentru
candida6ii independen6i care au întrunit pragul electoral la numărul total
de consilieri din circumscrip6ia electorală respectivă; biroul electoral de
circumscrip6ie repartizează ﬁecărei liste atâtea mandate de câte ori
coeﬁcientul electoral se include în numărul total al voturilor valabil
exprimate pentru lista respectivă; de asemenea, este declarat ales candidatul independent care a ob6inut un număr de voturi cel pu6in egal cu
coeﬁcientul electoral. Se consideră voturi neutilizate pentru ﬁecare listă de
candida6i a partidelor politice, alian6elor politice și alian6elor electorale
voturile care au rămas după atribuirea mandatelor, precum și cele
inferioare coeﬁcientului electoral;
b) dacă unui partid politic, alian6e politice sau electorale ori unei
organiza6ii a cetă6enilor apar6inând minorită6ilor na6ionale care participă
la alegeri i-au revenit, pe baza coeﬁcientului electoral, mai multe mandate
decât candida6ii înscriși în listă, mandatele suplimentare primite vor ﬁ
disponibilizate și vor ﬁ repartizate în etapa a II-a, conform prevederilor
alin. (13)—(18);
c) în a doua etapă, biroul electoral de circumscrip6ie repartizează
mandatele neatribuite, pe baza unui tabel cuprinzând partidele politice,
alian6ele politice, alian6ele electorale și organiza6iile cetă6enilor apar6inând
minorită6ilor na6ionale care au întrunit pragul electoral, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi neutilizate; mandatele neatribuite se
repartizează partidelor politice, alian6elor politice și alian6elor electorale,
în ordinea înscrierii acestora în tabel, câte unul pentru ﬁecare partid politic,
alian6ă politică și alian6ă electorală. Dacă nu se reușește repartizarea tuturor
mandatelor, opera6iunea se repetă până la epuizarea acestora. În situa6ia
în care una sau mai multe organiza6ii ale cetă6enilor apar6inând minorită6ilor na6ionale, alta decât cea maghiară, au întrunit pragul electoral, dar
nu și coeﬁcientul electoral, neob6inând astfel în etapa I niciun mandat de
consilier, la repartizarea mandatelor se aplică prevederile alin. (8).
(5) În situa6ia în care una sau mai multe organiza6ii ale cetă6enilor
apar6inând minorită6ilor na6ionale întrunesc atât pragul electoral, cât și
condi6ia privind coeﬁcientul electoral, vor participa la repartizarea
mandatelor atât în etapa I, cât și în cea de-a doua etapă, în limita voturilor
rămase neutilizate, ca orice partid politic. Candida6ii independen6i care au
primit un număr de voturi valabil exprimate mai mic decât coeﬁcientul
electoral stabilit nu participă în etapa a II-a de repartizare a mandatelor de
consilieri. Dacă unui partid politic, alian6e politice sau electorale i-au fost
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atribuite din prima etapă un număr de mandate egal cu numărul de
candidaturi înscrise în listă, nu va mai participa la etapa a doua de
repartizare a mandatelor chiar dacă are voturi neutilizate.
(6) Se consideră voturi neutilizate pentru ﬁecare listă de candida6i a
partidelor politice, alian6elor politice, alian6elor electorale și a organiza6iilor
cetă6enilor apar6inând minorită6ilor na6ionale voturile care au rămas după
atribuirea mandatelor din prima etapă, precum și voturile valabil exprimate
pentru partidele politice, alian6ele politice sau electorale care, deși au
întrunit pragul electoral, nu au participat la prima etapă de distribuire a
mandatelor, deoarece numărul voturilor primite este inferior coeﬁcientului
electoral.
(7) În cazul în care niciuna dintre organiza6iile cetă6enilor apar6inând
minorită6ilor na6ionale, alta decât cea maghiară, nu a ob6inut cel pu6in un
mandat, se atribuie un mandat de consilier, din cele rămase din prima
etapă, organiza6iei care a întrunit pragul electoral și a ob6inut cel mai mare
număr de voturi valabil exprimate dintre toate aceste organiza6ii.
(8) În etapa a II-a, biroul electoral repartizează, în primul rând, acolo
unde este cazul, un mandat unei organiza6ii a cetă6enilor apar6inând
minorită6ilor na6ionale, alta decât cea maghiară, în cazul în care în prima
etapă nicio organiza6ie a cetă6enilor apar6inând minorită6ilor na6ionale nu
a ob6inut cel pu6in un mandat.
(9) În cazul în care nicio organiza6ie a minorită6ii maghiare nu a ob6inut
un mandat, prevederile alin. (8) se aplică în mod corespunzător și acesteia.
(10) În cazul în care există două sau mai multe organiza6ii care au același
număr de voturi valabil exprimate, selec6ia se va face prin tragere la sor6i.
(11) Organizarea tragerii la sor6i se va face de către președintele biroului
electoral de circumscrip6ie, imediat ce se constată imposibilitatea aplicării
criteriilor de departajare formulate la alin. (1) pentru înscrierea partidelor,
alian6elor politice sau alian6elor electorale în listă, în prezen6a majorită6ii
membrilor acestuia.
(12) Procedura va ﬁ men6ionată ca atare, în procesul-verbal întocmit de
către membrii biroului electoral de circumscrip6ie la pozi6ia „Expunerea,
pe scurt, a întâmpinărilor și contesta6iilor formulate și a hotărârilor
pronun6ate de către biroul electoral de circumscrip6ie care sunt deﬁnitive”,
cu indicarea în clar a forma6iunii care a fost aleasă prin tragere la sor6i.
(13) După repartizarea mandatului acolo unde sunt îndeplinite
condi6iile prevăzute la alin. (8), de către organiza6ia cetă6enilor apar6inând
minorită6ilor na6ionale, alta decât cea maghiară, biroul electoral
repartizează câte un mandat partidelor, alian6elor politice și alian6elor
electorale care au întrunit pragul electoral, în ordinea înscrierii acestora
într-un tabel ordonat descrescător, în func6ie de numărul voturilor
neutilizate; dacă nu se reușește repartizarea tuturor mandatelor,
opera6iunea se repetă până la epuizarea acestora.
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(14) În situa6ia în care nu sunt îndeplinite condi6iile prevăzute la alin. (8)
și în care cel pu6in o organiza6ie a cetă6enilor apar6inând minorită6ilor
na6ionale, alta decât cea maghiară, din organiza6iile care au întrunit pragul
electoral, îndeplinește și condi6ia de coeﬁcient electoral, respectiv i-au fost
atribuite mandate în prima etapă, participă și la repartizarea mandatelor
în etapa a II-a, în limita voturilor rămase neutilizate. Celelalte organiza6ii
apar6inând cetă6enilor minorită6ilor na6ionale, care nu au întrunit condi6ia
de coeﬁcient electoral, și deci nu au primit în etapa I mandate, nu participă
la redistribuirea din etapa a II-a.
(15) Dacă un partid politic, alian6ă politică sau electorală, organiza6ie a
cetă6enilor apar6inând minorită6ilor na6ionale în timpul repartizării
mandatelor din etapa a II-a își completează numărul de mandate conform
„listei de candidaturi” depuse, înaintea epuizării tuturor mandatelor
disponibile, acelei forma6iuni nu i se vor mai repartiza mandate;
repartizarea mandatelor rămase disponibile se va face continuând cu
celelalte forma6iuni înscrise în liste, până la completa lor repartizare.
(16) Dacă în cursul opera6iunilor prevăzute la alin. (13) și (14) se constată
că două sau mai multe partide politice, organiza6ii ale cetă6enilor apar6inând minorită6ilor na6ionale, alian6e politice ori alian6e electorale au
același număr de voturi neutilizate, înainte de atribuirea ultimului mandat
rămas de repartizat, acesta este repartizat partidului, alian6ei politice,
organiza6iei cetă6enilor apar6inând minorită6ilor na6ionale sau alian6ei
electorale care a ob6inut numărul cel mai mare de voturi valabil exprimate.
(17) Dacă numărul de voturi valabil exprimate este egal, repartizarea
mandatului se face prin tragere la sor6i; organizarea tragerii la sor6i se va
face de către președintele biroului electoral de circumscrip6ie, imediat ce
se constată imposibilitatea aplicării criteriilor de departajare formulate la
alin. (7) pentru înscrierea partidelor, alian6elor politice sau electorale în
listă, în prezen6a majorită6ii membrilor acestuia.
(18) Procedura va ﬁ men6ionată ca atare în procesul-verbal întocmit de
către membrii biroului electoral de circumscrip6ie, la pozi6ia „Expunerea, pe
scurt, a întâmpinărilor și contesta6iilor formulate și a hotărârilor pronun6ate
de către biroul electoral de circumscrip6ie, care sunt deﬁnitive”, cu
indicarea în clar a forma6iunii care a fost aleasă prin tragere la sor6i.
(19) Dacă în cursul opera6iunilor prevăzute la alin. (4) se constată că
două sau mai multe partide politice, alian6e politice sau alian6e electorale
au același număr de voturi neutilizate, înainte de atribuirea ultimului
mandat rămas de repartizat, acesta este repartizat partidului politic, alian6ei
politice sau alian6ei electorale care a ob6inut numărul cel mai mare de voturi
valabil exprimate; dacă numărul de voturi valabil exprimate este egal,
repartizarea mandatului se face prin tragere la sor6i.
(20) Organizarea tragerii la sor6i se va face de către președintele biroului
electoral de circumscrip6ie, imediat ce se constată imposibilitatea aplicării
criteriilor de departajare pentru înscrierea partidelor, alian6elor politice sau
electorale în listă, în prezen6a majorită6ii membrilor acestuia.
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(21) Procedura va ﬁ men6ionată ca atare în procesul-verbal întocmit de
către membrii biroului electoral de circumscrip6ie, la pozi6ia „Expunerea, pe
scurt, a întâmpinărilor și contesta6iilor formulate și a hotărârilor pronun6ate
de către biroul electoral de circumscrip6ie, care sunt deﬁnitive”, cu
indicarea în clar a forma6iunii care a fost aleasă prin tragere la sor6i.
(22) Atribuirea mandatelor se face de către biroul electoral de
circumscrip6ie în ordinea înscrierii candida6ilor în listă și începe cu lista de
candida6i pentru care au fost exprimate cele mai multe voturi.
(23) Dacă unui partid politic, alian6e politice sau alian6e electorale i se
cuvin mai multe mandate decât candida6ii înscriși în listă, mandatele
rămase se atribuie celorlalte liste de candida6i sau candida6ilor independen6i, potrivit prevederilor alin. (4).
(24) În cazul în care în urma etapei Ι de repartizare nu au fost repartizate
toate mandatele, iar pentru etapa a II-a există partide, alian6e politice ori
alian6e electorale care au primit cel pu6in un mandat în prima etapă și nu
au voturi neutilizate, aceștia vor ﬁ înscriși în lista forma6iunilor politice ce
intră în etapa a II-a de repartizare, cu 0 voturi neutilizate.
(25) Dacă două sau mai multe partide, alian6e politice ori electorale au
număr de voturi neutilizate 0, înscrierea lor în listă se va face în func6ie de
numărul voturilor valabil exprimate ob6inute.
(26) Dacă departajarea partidelor, alian6elor politice sau electorale nu
este posibilă nici după criteriul enun6at la alin. (3), înscrierea lor în liste se
va face prin tragere la sor6i.
(27) Organizarea tragerii la sor6i se va face de către președintele biroului
electoral de circumscrip6ie, în prezen6a majorită6ii membrilor acestuia,
imediat ce se constată imposibilitatea aplicării criteriilor de departajare
formulate la alin. (25) pentru înscrierea partidelor, alian6elor politice sau
electorale în listă.
(28) Procedura va ﬁ men6ionată ca atare în procesul-verbal întocmit de
către membrii biroului electoral de circumscrip6ie, la pozi6ia „Expunerea, pe
scurt, a întâmpinărilor și contesta6iilor formulate și a hotărârilor pronun6ate
de către biroul electoral de circumscrip6ie, care sunt deﬁnitive”, cu
indicarea în clar a forma6iunii care a fost aleasă prin tragere la sor6i.
(29) În situa6ia în care niciun partid politic, nicio alian6ă politică sau
alian6ă electorală nu realizează pragul electoral, iar numărul candida6ilor
independen6i care au realizat coeﬁcientul electoral este mai mic decât
numărul mandatelor de consilier din circumscrip6ia respectivă, diferen6a
de mandate este repartizată primelor 3 partide politice, alian6e politice sau
alian6e electorale, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil
exprimate pentru ﬁecare. Fiecărui partid politic, ﬁecărei alian6e politice sau
alian6e electorale i se repartizează câte un mandat. Opera6iunea se repetă
până la epuizarea tuturor mandatelor. Dacă două sau mai multe partide,
alian6e politice ori alian6e electorale astfel selectate au același număr de
Legea nr. 115/2015 203

voturi valabil exprimate, neputându-se astfel departaja primele 3,
departajarea se va face prin tragere la sor6i.
(30) Organizarea tragerii la sor6i se va face de către președintele biroului
electoral de circumscrip6ie, imediat ce se constată imposibilitatea aplicării
criteriilor de departajare formulate la alin. (29) pentru înscrierea partidelor,
alian6elor politice ori electorale în listă, în prezen6a majorită6ii membrilor
acestuia.
(31) Procedura va ﬁ men6ionată ca atare în procesul-verbal întocmit de
către membrii biroului electoral de circumscrip6ie, la pozi6ia „Expunerea, pe
scurt, a întâmpinărilor și contesta6iilor formulate și a hotărârilor pronun6ate
de către biroul electoral de circumscrip6ie, care sunt deﬁnitive”, cu
indicarea în clar a forma6iunii care a fost aleasă prin tragere la sor6i.
(32) Se vor aplica prevederile alin. (29) și în condi6iile în care niciuna
dintre forma6iunile politice sau niciunul dintre candida6ii independen6i din
buletinul de vot nu întrunește coeﬁcientul electoral.
(33) Candida6ii înscriși în liste, care nu au fost aleși, sunt declara6i
suplean6i în listele respective. În caz de vacan6ă a mandatelor de consilieri
aleși pe liste de candida6i, suplean6ii vor ocupa locurile devenite vacante, în
ordinea în care sunt înscriși în liste dacă, până la data validării mandatului
pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau organiza6iile
cetă6enilor apar6inând minorită6ilor na6ionale din partea cărora au candidat
suplean6ii conﬁrmă în scris, sub semnătura conducerilor jude6ene ale
partidelor politice sau ale organiza6iilor cetă6enilor apar6inând minorită6ilor
na6ionale, că suplean6ii fac parte din partidul politic respectiv sau din
organiza6ia cetă6enilor apar6inând minorită6ilor na6ionale.
Art. 101. – (1) Pentru func6ia de primar, centralizarea voturilor se face de
biroul electoral de circumscrip6ie.
(2) Este declarat ales primar candidatul care a întrunit cel mai mare
număr de voturi valabil exprimate.
(3) În caz de balotaj se va organiza un nou tur de scrutin la două
săptămâni de la primul tur, la care vor participa doar candida6ii care se aﬂă
în această situa6ie.
Art. 1011. – (1) Pentru func.ia de președinte al consiliului jude.ean,
centralizarea voturilor se face de biroul electoral de circumscrip.ie jude.eană.
(2) Este declarat ales președinte al consiliului jude.ean candidatul care
a întrunit cel mai mare număr de voturi valabil exprimate.
(3) În caz de egalitate se va organiza un nou tur de scrutin la două
săptămâni de la primul tur, la care vor participa numai candida.ii care se
aﬂă în această situa.ie.*
* Introdus prin O.U.G. nr. 40/2019.
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Art. 102. – În cazul în care situa.ia de balotaj intervine între 2 candida.i
la func.ia de primar sau de președinte al consiliului jude.ean, între care
urmează să se desfășoare turul al doilea de scrutin, iar unul dintre aceștia
decedează, renun.ă sau nu mai îndeplinește condi.iile prevăzute de lege
pentru a ﬁ ales, nu vor mai avea loc alegeri, biroul electoral de
circumscrip.ie declarându-l primar sau, după caz, președinte al
consiliului jude.ean pe celălalt candidat.*
Art. 103. – (1) Biroul electoral de circumscrip.ie comunală, orășenească,
municipală, de sector al municipiului București și de circumscrip.ie
jude.eană, respectiv a municipiului București încheie separat câte un
proces-verbal pentru consiliul local, pentru Consiliul General al
Municipiului București ori pentru consiliul jude.ean, după caz, respectiv
pentru primar, pentru primarul general al municipiului București ori
pentru președintele consiliului jude.ean, după caz, privind toate
opera.iunile electorale, centralizarea voturilor, constatarea rezultatului
alegerilor și atribuirea mandatelor.*
(2) Procesul-verbal cuprinde:
a) numărul total al alegătorilor prevăzu6i în listele electorale din
circumscrip6ia electorală (pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4),
din care:
a1) numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale permanente
(pct. a1 ≥ pct. b1);
a2) numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de pe listele electorale
complementare (pct. a2 ≥ pct. b2);
a3) numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare
(pct. a3 ≥ pct. b3);
a4) numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna specială
(pct. a4 ≥ pct. b4);
b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în
listele electorale din circumscrip6ia electorală (pct. b = pct. b1 + pct. b2 +
pct. b3 + pct. b4),
din care:
b1) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în
listele electorale permanente;
b2) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în
copiile de pe listele electorale complementare;
b3) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în
listele electorale suplimentare;
b4) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, în cazul
cărora s-a folosit urna specială;
* Modificat prin O.U.G. nr. 40/2019.
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c) numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. c ≤ pct. b – pct. d),
(pct. c = suma voturilor valabil exprimate la pct. g);
d) numărul total al voturilor nule;
e) numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + pct. d + pct. f);
f) numărul buletinelor de vot neîntrebuin6ate și anulate;
g) numărul total al voturilor valabil exprimate, ob.inute de ﬁecare listă
de candida.i sau de ﬁecare candidat independent pentru func.ia de
consilier, după caz, numărul total al voturilor valabil exprimate, ob.inute
de ﬁecare candidat pentru func.ia de primar, de primar general al
municipiului București, respectiv de președinte al consiliului jude.ean;*
h) numele și prenumele candida6ilor aleși pentru consiliul local,
respectiv consiliul jude6ean și Consiliul General al Municipiului București,
partidul politic, alian6a politică sau alian6a electorală care i-a propus,
respectiv men6iunea de candidat independent;
i) numele și prenumele primarului, ale primarului general al municipiului București, respectiv ale președintelui consiliului jude.ean ales și
partidul politic, alian.a politică sau alian.a electorală care l-a propus ori
men.iunea de candidat independent;*
j) expunerea pe scurt a întâmpinărilor și contesta6iilor formulate și a
hotărârilor pronun6ate de biroul electoral de circumscrip6ie. Hotărârile
pronun6ate de birourile electorale de circumscrip6ie sunt deﬁnitive.
(3) Procesele-verbale se întocmesc în două exemplare și se semnează de
către președinte și ceilal6i membri ai biroului electoral de circumscrip6ie și
poartă ștampila acestuia.
(4) Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului electoral de circumscrip6ie nu are nicio inﬂuen6ă asupra valabilită6ii procesului-verbal.
Președintele men6ionează motivele care au împiedicat semnarea.
(5) Un exemplar al procesului-verbal pentru consiliul local, pentru
Consiliul General al Municipiului București și pentru primar, după caz,
împreună cu întâmpinările, contesta.iile și procesele-verbale primite de
la birourile electorale ale sec.iilor de votare, formând câte un dosar,
sigilat și semnat de președinte și de membrii biroului electoral de
circumscrip.ie, se înaintează sub paza personalului structurilor
Ministerului Afacerilor Interne, în cel mult 48 de ore, la judecătoria în a
cărei rază teritorială se aﬂă circumscrip.ia electorală pentru care au avut
loc alegeri, iar, pentru consiliul jude.ean, pentru președintele consiliului
jude.ean, respectiv pentru primarul general al municipiului București,
la tribunalul în a cărui rază teritorială se aﬂă circumscrip.ia electorală
pentru care au avut loc alegeri, respectiv la Tribunalul București, după
caz, în vederea validării mandatelor.**
* Modificată prin O.U.G. nr. 40/2019.
** Modificat prin O.U.G. nr. 57/2019.
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(6) Al doilea exemplar al procesului-verbal întocmit de biroul electoral
de circumscrip6ie comunală, orășenească, municipală sau de sector al
municipiului București se trimite, în termen de 24 de ore, la biroul electoral
de circumscrip6ie jude6eană, respectiv a municipiului București.
(7) La cerere, membrilor birourilor electorale de circumscrip6ie ori
reprezentan6ilor partidelor politice, alian6elor politice și alian6elor electorale
care au depus listele de candida6i, precum și candida6ilor independen6i li se
eliberează, în mod obligatoriu, de către președintele sau vicepreședintele
biroului electoral o copie certiﬁcată de pe procesul-verbal respectiv. Cererea
trebuie formulată în scris, înainte de întocmirea procesului-verbal.
(8) Biroul electoral de circumscrip6ie comunală, orășenească, municipală
sau jude6eană, după caz, eliberează certiﬁcatul doveditor al alegerilor
consilierilor locali și primarului, respectiv consilierilor jude6eni.
(9) Pentru primarul general al municipiului București, precum și pentru
membrii Consiliului General al Municipiului București, certiﬁcatele
doveditoare ale alegerilor se eliberează de biroul electoral de circumscrip6ie
a municipiului București, iar pentru consilieri și pentru primarul de sector,
de către biroul electoral de circumscrip6ie de sector.
Art. 104. – (1) Pe baza proceselor-verbale prevăzute la art. 103 alin.
(5) și (6) și a propriului proces-verbal, biroul electoral de circumscrip.ie
jude.eană, respectiv a municipiului București centralizează voturile și
rezultatul alegerilor pe jude., pe partide politice, alian.e politice, alian.e
electorale și candida.i independen.i și încheie câte un proces-verbal
pentru consilierii locali, pentru consilierii municipiului București și
pentru consilierii jude.eni, respectiv pentru primar, pentru primarul
general al municipiului București și pentru președintele consiliului
jude.ean.*
(2) Procesul-verbal se încheie în două exemplare, în termen de 24 de ore
de la primirea tuturor proceselor-verbale de la birourile electorale de
circumscrip6ie, și cuprinde:
a) numărul total al alegătorilor prevăzu6i în listele electorale din
circumscrip6iile electorale din jude6 (pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 +
pct. a4),
din care:
a1) numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale permanente
(pct. a1 ≥ pct. b1);
a2) numărul total al alegătorilor potrivit copiei de pe lista electorală
complementară (pct. a2 ≥ pct. b2);
a3) numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare
(pct. a3 ≥ pct. b3);
* Modificat prin O.U.G. nr. 40/2019.
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a4) numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna specială
(pct. a4 ≥ pct. b4);
b) numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale din jude6, care
s-au prezentat la urne (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4),
din care:
b1) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în
listele electorale permanente;
b2) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în
copiile de pe listele electorale complementare;
b3) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în
listele electorale suplimentare;
b4) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, în cazul
cărora s-a folosit urna specială;
c) numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. c ≤ pct. b – pct. d),
(pct. c = suma voturilor valabil exprimate la pct. g);
d) numărul total al voturilor nule;
e) numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + pct. d + pct. f);
f) numărul buletinelor de vot neîntrebuin6ate și anulate;
g) numărul total al voturilor valabil exprimate, ob.inute de listele de
candida.i la func.ia de consilier, grupate în func.ie de partide politice,
alian.e politice sau alian.e electorale, precum și în func.ie de candida.ii
independen.i, sau, după caz, numărul total al voturilor valabil exprimate,
ob.inute de candida.ii pentru func.ia de primar și de cei pentru func.ia de
președinte al consiliului jude.ean, grupate în func.ie de partide politice,
alian.e politice, alian.e electorale și în func.ie de candida.ii independen.i;*
h) numărul total al mandatelor de consilieri, grupate în func6ie de
partide politice, alian6e politice, alian6e electorale și în func6ie de candida6ii
independen6i;
i) numărul total al mandatelor pentru func.ia de primar sau pentru
func.ia de președinte al consiliului jude.ean, după caz, grupate în func.ie
de partide politice, alian.e politice, alian.e electorale și în func.ie de
candida.ii independen.i.*
(3) Procesul-verbal se semnează de președinte și de membrii biroului
electoral de circumscrip6ie jude6eană, respectiv de circumscrip6ie a
municipiului București și poartă ștampila acestuia.
(4) Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului nu are nicio inﬂuen6ă
asupra valabilită6ii procesului-verbal. Președintele men6ionează motivele
care au împiedicat semnarea.
(5) Un exemplar al procesului-verbal se înaintează, în termen de 24 de
ore de la întocmire, împreună cu procesele-verbale primite de la birourile
electorale de circumscrip6ii, sub paza personalului structurilor Ministerului
Afacerilor Interne, la Biroul Electoral Central.
* Modificată prin O.U.G. nr. 40/2019.
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(6) Biroul electoral de circumscrip6ie jude6eană, respectiv a municipiului
București dă publicită6ii, prin monitorul oﬁcial al jude6ului, rezultatul
alegerilor pentru jude6ul în cauză, respectiv pentru municipiul București.
Art. 105. – Birourile electorale de circumscrip6ie predau, pe bază de procesverbal, secretarilor unită6ilor administrativ-teritoriale câte un exemplar al
documentelor prevăzute la art. 47 alin. (3) și (4) apar6inând partidelor politice,
alian6elor politice, alian6elor electorale și organiza6iilor cetă6enilor români
apar6inând minorită6ilor na6ionale cărora li s-au atribuit mandate.
Art. 106. – (1) Dispozi6iile prezentului capitol privitoare la birourile
electorale ale sec6iilor de votare se aplică în mod corespunzător și birourilor
electorale ale sec6iilor de votare din municipiul București.
(2) Dispozi6iile privitoare la birourile electorale de circumscrip6ie
comunală, orășenească și municipală se aplică în mod corespunzător și
birourilor electorale de circumscrip6ie de sector al municipiului București
și, după caz, biroului electoral de circumscrip6ie a municipiului București.
(3) Dispozi6iile privitoare la birourile electorale de circumscrip6ie
jude6eană se aplică, dacă este cazul, în mod corespunzător, și biroului
electoral de circumscrip6ie a municipiului București.
Art. 107. – (1) Candida.ii aleși atât în func.ia de consilier local, cât și
în func.ia de consilier jude.ean sunt obliga.i să opteze pentru una dintre
cele două calită.i. Candida.ii aleși atât în func.ia de consilier local, cât și
în func.ia de consilier jude.ean au obliga.ia să renun.e la una dintre cele
două calită.i care atrag starea de incompatibilitate în cel mult 15 zile de
la data începerii exercitării, în condi.iile legii, a primului dintre cele două
mandate de consilier local, respectiv consilier jude.ean.
(2) Locurile devenite astfel vacante se completează potrivit art. 100
alin. (33).
(3) Prevederile prezentului articol se aplică și în cazul membrilor
Consiliului General al Municipiului București, care nu pot ﬁ în același timp
și membri ai consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București.”
(2) Prevederile alin. (1) pct. 1—3 intră în vigoare la data ini.ierii
măsurilor prevăzute de lege pentru organizarea alegerilor autorită.ilor
administra.iei publice locale din anul 2020.*
CAPITOLUL V
Contraven.ii

Art. 108. – Constituie contraven6ii următoarele fapte:
a) înscrierea, cu bună știin6ă, a unui alegător în mai multe liste electorale;
înscrierea în listele electorale a unor persoane ﬁctive ori care nu au drept de
vot, semnarea listei sus6inătorilor cu încălcarea prevederilor art. 51;
* Modificat prin O.U.G. nr. 57/2019.
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b) încălcarea dispozi6iilor referitoare la aﬁșarea listelor de candida6i și a
candidaturilor independente sau la folosirea semnelor electorale;
c) păstrarea registrelor cu listele electorale permanente și listele
electorale complementare în condi6ii necorespunzătoare;
d) neefectuarea la termen a comunicărilor prevăzute de lege și
neoperarea acestora în listele electorale permanente și listele electorale
complementare;
e) efectuarea de opera6iuni în listele electorale permanente și listele
electorale complementare de către persoane neautorizate;
f) necomunicarea către Autoritatea Electorală Permanentă a modiﬁcărilor operate în lista electorală permanentă;
g) neluarea de către organizatori a măsurilor necesare desfășurării
normale a adunărilor electorale, precum și distribuirea, inclusiv de către
candida6i, de băuturi alcoolice în timpul adunărilor sau în ziua votării în
perimetrul sec6iilor de votare, delimitat potrivit art. 83 alin. (1);
h) nerespectarea prevederilor art. 65 alin. (4);
i) nerespectarea prevederilor art. 81 alin. (3) privind îndepărtarea
materialelor de propagandă electorală din și de pe clădirea sediului sec6iei
de votare;
j) distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în
orice alt mod a listelor electorale, a platformelor-program aﬁșate sau a
oricăror altor aﬁșe ori anun6uri de propagandă electorală;
k) aﬁșarea mijloacelor de propagandă electorală în alte locuri decât cele
permise potrivit prevederilor legale;
l) acceptarea de către o persoană a înscrierii sale în mai multe liste de
candida6i pentru aceeași autoritate publică;
m) neaducerea la cunoștin6a publică, de către membrii birourilor
electorale de circumscrip6ie, a propunerilor de candidaturi;
n) refuzul de a permite accesul persoanelor prevăzute la art. 83 alin. (5)
în localul de vot;
o) nerespectarea dispozi6iilor art. 90 privind prezen6a altor persoane în
cabina de vot, precum și fotograﬁerea sau ﬁlmarea prin orice mijloace a
buletinului de vot de către alegători în timpul exercitării dreptului de vot;
p) refuzul de a se conforma dispozi6iilor președintelui biroului electoral
al sec6iei de votare cu privire la asigurarea ordinii în localul de vot și în
împrejurimi, potrivit dispozi6iilor art. 83 alin. (1);
q) înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă actul de
identitate;
r) încălcarea de către președintele biroului electoral al sec6iei de votare
a prevederilor art. 93 și întocmirea proceselor-verbale cu încălcarea
dispozi6iilor art. 94;
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s) părăsirea de către membrii biroului electoral a localului sec6iei de
votare înainte de stabilirea rezultatului alegerilor și de semnarea
procesului-verbal;
ș) continuarea propagandei electorale după încheierea campaniei
electorale potrivit dispozi6iilor art. 64, prin lansarea, aﬁșarea sau
distribuirea materialelor electorale de orice tip, precum și sfătuirea
alegătorilor, în ziua votării, la sediul sec6iilor de votare sau în perimetrul
prevăzut la art. 83 alin. (1), să voteze sau să nu voteze anumite partide
politice, alian6e politice, alian6e electorale ori candida6i independen6i;
t) purtarea, pe durata votării, de către membrii biroului electoral al
sec6iei de votare sau de către persoanele acreditate de ecusoane, insigne
sau alte însemne de propagandă electorală;
6) absen6a nejustiﬁcată a președintelui, a loc6iitorului acestuia sau a
membrilor birourilor electorale, stabili6i potrivit prevederilor prezentei legi,
de la activitatea acestora;
u) refuzul președintelui biroului electoral sau al loc6iitorului acestuia
de a elibera o copie certiﬁcată de pe procesul-verbal persoanelor
îndreptă6ite potrivit prevederilor prezentei legi;
v) nerespectarea de către primar a prevederilor art. 26 alin. (61) din
Legea nr. 35/2008, cu modiﬁcările și completările ulterioare, care se aplică
în mod corespunzător prevederilor art. 16 alin. (3);
w) tipărirea fără drept de buletine de vot, cu excep6ia specimenului
anulat pus la dispozi6ia competitorilor electorali;
x) încălcarea prevederilor art. 81 alin. (5);
y) nerespectarea hotărârilor birourilor și oﬁciilor electorale;
nerespectarea hotărârilor Autorită6ii Electorale Permanente;
z) refuzul de a pune la dispozi6ia agen6ilor constatatori prevăzu6i la
art. 110 documentele și actele necesare efectuării controlului.
Art. 109. – Contraven6iile prevăzute la art. 108 lit. h), j), k), n), o), v) și w)
se sanc6ionează cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la
lit. c)—f), cu amendă de la 1.000 lei la 1.400 lei, cele prevăzute la lit. i), l), m)
și r)—u), cu amendă de la 1.400 lei la 2.000 lei, iar cele prevăzute la lit. a),
b), g), p), q), x), y) și z), cu amendă de la 2.200 lei la 3.000 lei.
Art. 110. – (1) Constatarea contraven6iilor și aplicarea sanc6iunilor
prevăzute la art. 108, respectiv art. 109 se fac de către:
a) oﬁ6erii și agen6ii de poli6ie din cadrul Poli6iei Române și oﬁ6erii și
suboﬁ6erii din cadrul Jandarmeriei Române, pentru faptele prevăzute la
art. 108 lit. a), b), g)—k), m)—q), ș), w), x) și z);
b) președintele biroului electoral de circumscrip6ie, pentru faptele
prevăzute la art. 108 lit. j), l), r), s), t) și z);
c) președintele biroului electoral, în cazul săvârșirii contraven6iilor de
către membrii biroului electoral ori președintele biroului electoral ierarhic
superior, în cazul săvârșirii contraven6iilor de către președin6ii birourilor
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electorale ierarhic inferioare sau de către loc6iitorii acestora, pentru faptele
prevăzute la art. 108 lit. 6), u) și z);
d) împuternici6ii președintelui Autorită6ii Electorale Permanente, pentru
faptele prevăzute la art. 108 lit. a), b), c), d), e), f), y) și z);
e) prefec6ii și subprefec6ii, pentru faptele prevăzute la art. 108 lit. v) și z).
(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de
ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data
comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 109,
agentul constatator făcând men6iune despre această posibilitate în procesulverbal.
(3) Contraven6iilor prevăzute la art. 108 le sunt aplicabile dispozi6iile
Ordonan6ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven6iilor, aprobată cu modiﬁcări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu
modiﬁcările și completările ulterioare.
Art. 111. – Bunurile destinate sau folosite la săvârșirea contraven6iilor
prevăzute la art. 108 lit. k), t) și w) ori rezultate din comiterea acestora se
conﬁscă.
CAPITOLUL VI
Dispozi.ii tranzitorii și finale

Art. 112. – (1) Cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea alegerilor
se suportă din bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor,
sectoarelor municipiului București, ale jude6elor sau al municipiului
București, după caz.
(2) Sediul, dotarea și cheltuielile Biroului Electoral Central se asigură de
către Guvern. Sediile și dotarea birourilor electorale de circumscrip6ie
jude6eană și, după caz, ale birourilor electorale jude6ene se asigură de către
primarii municipiilor reședin6ă de jude6, împreună cu președin6ii consiliilor
jude6ene și cu prefec6ii, iar cele ale birourilor electorale de circumscrip6ie
comunală, orășenească, municipală și de sector al municipiului București,
precum și cele ale sec6iilor de votare, de către primar, împreună cu prefec6ii.
(3) Membrilor birourilor electorale, statisticienilor, personalului tehnic
auxiliar al acestora, precum și operatorilor de calculator ai birourilor
electorale ale sec6iilor de votare li se acordă o indemniza6ie stabilită prin
hotărâre a Guvernului.
Art. 113. – Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de
activită6ile Ministerului Afacerilor Interne din domeniul ordinii și
siguran6ei publice pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor,
respectiv sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor cu tipărirea
proceselor-verbale pentru centralizarea rezultatului votării la nivel na6ional
se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne,
respectiv prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru
Institutul Na6ional de Statistică.
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Art. 114. – (1) Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Serviciului
de Telecomunica6ii Speciale și al Institutului Na6ional de Statistică, asigură
implementarea și gestionarea Sistemului informatic de monitorizare a
prezen6ei la vot și de prevenire a votului ilegal, pe baza datelor și
informa6iilor din Registrul electoral, Registrul sec6iilor de votare și listele
electorale complementare.
(2) Normele metodologice privind func6ionarea Sistemului informatic
de monitorizare a prezen6ei la vot și de prevenire a votului ilegal, selec6ia
și desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sec6iilor
de votare se aprobă prin hotărâre a Autorită6ii Electorale Permanente.
(3) Pentru implementarea și func6ionarea pe durata alegerilor a
Sistemului informatic de monitorizare a prezen6ei la vot și de prevenire a
votului ilegal se va utiliza, de regulă, infrastructura informatică de6inută
de autorită6ile administra6iei publice centrale și locale, precum și de
unită6ile de învă6ământ, sub coordonarea Serviciului de Telecomunica6ii
Speciale.
(4) Autoritatea Electorală Permanentă achizi6ionează aplica6iile și/sau
serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru
centralizarea rezultatelor votării. Sumele necesare pentru acoperirea acestor
cheltuieli se asigură din bugetul de stat.
Art. 115. – Serviciul de Telecomunica6ii Speciale asigură serviciile de
telefonie specială și de comunica6ii de voce și date, necesare birourilor
electorale, precum și func6ionarea Sistemului informatic de monitorizare a
prezen6ei la vot și de prevenire a votului ilegal. Sumele necesare pentru
acoperirea acestor cheltuieli se asigură din bugetul de stat.
Art. 116. – (1) Sumele necesare acoperirii cheltuielilor efectuate de către
institu6iile prefectului pentru confec6ionarea ștampilelor birourilor electorale
de circumscrip6ie și a ștampilelor de control ale sec6iilor de votare,
imprimarea buletinelor de vot, transportul, ambalarea și distribuirea
materialelor, documentelor și a tipizatelor prevăzute de lege pentru
desfășurarea procesului electoral, precum și plata indemniza6iilor membrilor
birourilor electorale ale sec6iilor de votare, ale birourilor electorale, plata
personalului tehnic auxiliar al acestor birouri și a operatorilor de calculator
din sec6iile de votare se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Afacerilor Interne, pentru institu6iile prefectului.
(2) Sumele necesare acoperirii cheltuielilor efectuate de către Ministerul Afacerilor Interne pentru plata hârtiei efectiv consumate la imprimarea
buletinelor de vot și confec6ionarea ștampilelor cu men6iunea „VOTAT” și
a timbrelor autocolante se asigură din bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Afacerilor Interne.
Art. 117. – (1) Ministerul Afacerilor Interne, prin Administra6ia
Na6ională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, asigură hârtia necesară
pentru imprimarea buletinelor de vot.
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(2) Ministerul Afacerilor Interne repartizează, pe bază de proces-verbal,
institu6iilor prefectului cantită6ile de hârtie necesare imprimării buletinelor
de vot.
(3) Cantitatea de hârtie aﬂată în ambalaje originale intacte, rămasă
neutilizată, se restituie de către institu6iile prefectului unită6ilor teritoriale
ale Administra6iei Na6ionale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale de
unde a fost ridicată, în termen de 10 zile de la publicarea rezultatelor
alegerilor în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I, pe bază de procesverbal de predare-preluare.
(4) Plata hârtiei efectiv consumate, după restituirea prevăzută la alin.
(3), facturată la pre6 de înregistrare în contabilitate, se face de către
Ministerul Afacerilor Interne, în termen de 30 de zile de la publicarea
rezultatelor alegerilor în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I.
(5) Institu6iile prefectului asigură imprimarea buletinelor de vot, în
vederea garantării securită6ii acestor documente.
Art. 118. – (1) Cetă6enilor cu drept de vot care își exercită acest drept în
baza căr6ii de identitate li se aplică pe aceasta un timbru autocolant cu
men6iunea „VOTAT” și data scrutinului.
(2) Membrii biroului electoral al sec6iei de votare aplică timbrul
autocolant pe versoul căr6ii de identitate.
(3) Timbrul autocolant trebuie să asigure aderarea perfectă pe cartea de
identitate, astfel încât să nu se poată detașa fără a se produce deteriorarea
acestui document.
(4) Timbrele autocolante au același format pentru toate circumscrip6iile
electorale, sunt imprimate cu litere de aceeași mărime, cu aceleași caractere
și cu aceeași cerneală, într-un număr egal cu cel al alegătorilor care de6in
căr6i de identitate, cu un plus de 10%.
(5) Achizi6ionarea timbrelor autocolante se asigură de către Ministerul
Afacerilor Interne, care le predă prefec6ilor, pe bază de proces-verbal.
(6) Prefec6ii distribuie, pe bază de proces-verbal de predare-preluare,
timbrele autocolante primarilor, care le predau președin6ilor birourilor
electorale ale sec6iilor de votare, pe bază de proces-verbal de predarepreluare, până cel târziu în preziua alegerilor.
(7) În vederea distribuirii timbrelor autocolante, Autoritatea Electorală
Permanentă comunică prefec6ilor și primarilor, cel târziu cu 15 zile înainte
de ziua votării, numărul alegătorilor care de6in căr6i de identitate, înscriși
în listele electorale permanente, pe ﬁecare sec6ie de votare.
(8) După încheierea votării, președin6ii birourilor electorale ale sec6iilor
de votare predau primarilor, pe bază de proces-verbal, timbrele autocolante
neutilizate.
Art. 119. – Prefec6ii și subprefec6ii nu pot candida și nu pot participa la
ac6iunile din campania electorală, sub sanc6iunea demiterii din func6ie,
decât în situa6ia în care demisionează cu cel pu6in 50 de zile înaintea datei
alegerilor.
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Art. 120. – Actele întocmite în exercitarea drepturilor electorale
prevăzute în prezenta lege sunt scutite de taxa de timbru.
Art. 121. – (1) Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Afacerilor
Interne, Institutul Na.ional de Statistică, prefec.ii, președin.ii consiliilor
jude.ene și primarii asigură personalul tehnic auxiliar necesar pentru
sprijinirea activită.ii birourilor și oﬁciilor electorale.*
(2) Personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central este asigurat
de către Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Afacerilor Interne
și Institutul Na.ional de Statistică.*
(21) Personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscrip.ie
jude.eană este asigurat de către Autoritatea Electorală Permanentă, prefec.i
și Institutul Na.ional de Statistică, acesta putând ﬁ suplimentat acolo unde
este necesar cu personal asigurat de către președin.ii consiliilor jude.ene
și primari, în condi.iile stabilite prin hotărâre a Guvernului.**
(22) Personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscrip.ie
comunală, municipală și orășenească, precum și al oﬁciilor electorale de
sector este asigurat de către primari, în condi.iile stabilite prin hotărâre
a Guvernului.**
(23) Pe perioada cât func.ionează birourile și oﬁciile electorale,
membrii acestora, statisticienii, personalul tehnic auxiliar și operatorii
de calculator desemna.i de Autoritatea Electorală Permanentă se
consideră detașa.i.**
(24) Pe toată perioada exercitării atribu.iilor privind organizarea și
desfășurarea alegerilor pentru autorită.ile administra.iei publice locale,
autorită.ile și institu.iile publice la care sunt angajate persoanele
prevăzute la alin. (23) le asigură acestora plata drepturilor salariale, a
indemniza.iilor de detașare, a altor diurne decât cele prevăzute la alin.
(23), precum și a oricăror alte drepturi bănești cuvenite, potrivit legii, din
surse de la bugetul de stat.**
(3) Persoanele acreditate și delega6ii acredita6i pot asista la opera6iunile
electorale numai dacă prezintă actul de acreditare. Ei nu pot interveni în
niciun mod în organizarea și desfășurarea alegerilor, având numai dreptul
de a sesiza președintele biroului electoral în cazul constatării unor
neregularită6i. Orice act de propagandă pentru sau împotriva unui partid
politic, unei alian6e politice, alian6e electorale ori candidat independent sau
încercarea de a inﬂuen6a op6iunea alegătorului, precum și încălcarea în
orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sanc6iunilor legale,
anularea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în
ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din sec6ia de
votare. Îndepărtarea din localul sec6iei de votare se realizează de către
* Modificat prin O.U.G. nr. 40/2019.
** Introdus prin O.U.G. nr. 40/2019.
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personalul care asigură paza sec6iei de votare numai la solicitarea
președintelui biroului electoral al sec6iei de votare.
Art. 122. – (1) Judecarea de către instan6ă a întâmpinărilor, contesta6iilor
și a oricăror altor cereri prevăzute de prezenta lege se face potrivit regulilor
stabilite de lege pentru ordonan6a președin6ială, cu participarea obligatorie
a procurorului.
(2) Împotriva hotărârilor deﬁnitive, pronun6ate de instan6ele
judecătorești potrivit prezentei legi, nu există cale de atac.
Art. 123. – (1) Termenele pe zile, prevăzute de prezenta lege, se
calculează din ziua când încep să curgă până, inclusiv, în ziua în care se
împlinesc, chiar dacă acestea nu sunt zile lucrătoare.
(2) Termenele pe ore prevăzute de prezenta lege încep să curgă de la ora
0,00 a zilei următoare.
(3) Pe întreaga perioadă a alegerilor, birourile electorale și instan6ele de
judecată trebuie să asigure permanen6a activită6ii necesare în vederea
exercitării de către cetă6eni a drepturilor electorale. Programul de activitate
a acestora pentru toată perioada electorală este aﬁșat la loc vizibil și
respectat cu stricte6e.
Art. 124. – (1) Persoanele lipsite de drepturile electorale prin hotărâre
judecătorească deﬁnitivă nu participă la vot și nu sunt avute în vedere la
stabilirea numărului total al alegătorilor, pe întreaga durată stabilită prin
hotărâre.
(2) Pentru persoanele re6inute, de6inute în baza unui mandat de arestare
preventivă ori asupra cărora s-a dispus măsura preventivă a arestului la
domiciliu sau persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate,
dar care nu și-au pierdut drepturile electorale, se aplică în mod
corespunzător dispozi6iile art. 91 privind urna specială, în măsura în care
se solicită această modalitate de vot. Procedura de exercitare a dreptului
de vot de către această categorie de alegători este stabilită prin hotărâre a
Biroului Electoral Central.
(3) În condi6iile alin. (2) votează numai persoanele care domiciliază în
raza teritorială a circumscrip6iei electorale comunale, orășenești sau
municipale în care au loc alegeri.
Art. 125. – În sensul prezentei legi, organiza6iile cetă6enilor români
apar6inând minorită6ilor na6ionale legal constituite sunt asimilate partidelor
politice. Organiza6iile cetă6enilor români apar6inând minorită6ilor na6ionale
care au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului sunt
asimilate partidelor politice parlamentare.
Art. 126. – (1) Odată cu data alegerilor, Guvernul stabilește, prin
hotărâre, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne și a Autorită6ii
Electorale Permanente, calendarul ac6iunilor din cuprinsul perioadei
electorale, cheltuielile necesare pregătirii și desfășurării în bune condi6ii a
alegerilor locale și măsurile tehnice necesare bunei organizări și desfășurări
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a alegerilor locale. Hotărârea privind stabilirea datei alegerilor, hotărârea
privind cheltuielile necesare pregătirii și desfășurării în bune condi6ii a
alegerilor locale, hotărârea privind măsurile tehnice necesare bunei
organizări și desfășurări a alegerilor locale și hotărârea pentru aprobarea
programului calendaristic pentru realizarea ac6iunilor necesare organizării
și desfășurării în bune condi6ii a alegerilor pentru autorită6ile administra6iei
publice locale se publică împreună în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I.
(2) Modelul listei electorale permanente, modelul copiei de pe listele
electorale complementare, modelul listei electorale suplimentare, modelul
extrasului de pe lista electorală permanentă, complementară și suplimentară, modelul listei sus.inătorilor, modelele ștampilelor birourilor
electorale de circumscrip.ie și ale Biroului Electoral Central, modelele
buletinelor de vot, modelul ștampilei de control, modelul ștampilei cu
men.iunea „VOTAT”, modelul timbrului autocolant, modelele proceselorverbale pentru consemnarea rezultatului votării și modelele certiﬁcatelor
doveditoare ale alegerii consilierilor, a primarului și a președintelui
consiliului jude.ean sunt stabilite prin hotărâre a Autorită.ii Electorale
Permanente, care se publică în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I.*
(3) Predarea și primirea formularelor, ștampilelor și celorlalte materiale
necesare votării se fac pe bază de proces-verbal.
Art. 127. – (1) Prin act de identitate, pentru cetă6enii români, în sensul
prezentei legi, se în6elege cartea de identitate, cartea electronică de
identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori
pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de
serviciu, pașaportul de serviciu electronic, în cazul elevilor din școlile
militare, carnetul de serviciu militar, valabile în ziua votării.
(2) Cetă6enii Uniunii Europene își pot exercita dreptul de vot pe baza
oricărui document valabil care le atestă identitatea.
Art. 128. – Birourile electorale de circumscrip6ie jude6eană și a
municipiului București îi acreditează ca observatori interni numai pe
cetă6enii cu drept de vot împuternici6i de o organiza6ie neguvernamentală
care are ca obiect de activitate apărarea drepturilor omului, înﬁin6ată legal
cu cel pu6in 6 luni înaintea începerii campaniei electorale.
Art. 129. – Persoanele desemnate ca observatori interni nu pot ﬁ membri
ai unui partid politic; acreditarea se acordă pentru toate sec6iile de votare
de pe raza circumscrip6iei electorale jude6ene sau a municipiului București,
numai la cererea organiza6iilor neguvernamentale prevăzute la art. 128,
înso6ită de declara6ia scrisă a ﬁecărui observator că va respecta condi6iile de
acreditare; declara6ia se dă pe propria răspundere și constituie act de drept
public, cu toate consecin6ele prevăzute de lege; condi6iile acreditării sunt
cele prevăzute la art. 121 alin. (3) și sunt men6ionate în actul de acreditare.
* Modificat prin O.U.G. nr. 40/2019.
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Art. 130. – Organiza6iilor neguvernamentale prevăzute la art. 128 le sunt
aplicabile în mod corespunzător prevederile art. 121 alin. (3).
Art. 131. – Guvernul stabilește durata și condi6iile de păstrare a
buletinelor de vot întrebuin6ate, a celor contestate, precum și a celor
neîntrebuin6ate, a ștampilelor și a celorlalte materiale necesare votării.
Art. 132. — (1) Prevederile prezentei legi se aplică în mod corespunzător
alegerilor organizate pe durata unui mandat, ca urmare a dizolvării unor
consilii locale ori jude.ene sau a consiliilor unor sectoare ale municipiului
București ori a Consiliului General al Municipiului București, precum și
ca urmare a invalidării sau declarării vacante a func.iei de primar ori a
func.iei de președinte al consiliului jude.ean.
(2) Cu un an înainte de expirarea duratei normale a mandatului nu se
mai organizează alegeri pentru consiliile locale, Consiliul General al
Municipiului București, consiliile jude.ene, primari, primarul general al
municipiului București și pentru președin.i ai consiliilor jude.ene.*
Art. 133. – Prin denumirea birou electoral de circumscripie, folosită în
prezenta lege, se în6elege biroul electoral de circumscrip6ie comunală,
orășenească, municipală, inclusiv a municipiului București, și jude6eană,
precum și a subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului.
Art. 134. – Autoritatea Electorală Permanentă elaborează materiale și
programe de informare a cetă6enilor Uniunii Europene asupra drepturilor
lor electorale și a modalită6ii de exercitare a acestora.
Art. 135. – Pentru posturile vacante de președin6i de consilii jude6ene
aleși prin vot direct, până la momentul alegerilor generale locale, se aplică
în mod corespunzător dispozi6iile art. 132.
Art. 136. – La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 67/2004
pentru alegerea autorită6ilor administra6iei publice locale, republicată în
Monitorul Oﬁcial al României, Partea I, nr. 333 din 17 mai 2007, cu modiﬁcările și completările ulterioare, precum și alte dispozi6ii contrare se abrogă.
TITLUL II
Modiﬁcarea Legii administra.iei publice locale
nr. 215/2001

Art. 137. – Legea administra6iei publice locale nr. 215/2001, republicată
în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, se modiﬁcă după cum urmează:
1. La articolul 3, alineatul (2) se modiﬁcă și va avea următorul cuprins:
„(2) Acest drept se exercită de consiliile locale și primari, precum și de
consiliile jude6ene, autorită6i ale administra6iei publice locale alese prin vot
universal, egal, direct, secret și liber exprimat.”
* Modificat prin O.U.G. nr. 40/2019.
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2. La articolul 29, alineatul (1) se modiﬁcă și va avea următorul cuprins:
„Art. 29. – (1) Numărul membrilor ﬁecărui consiliu local se stabilește
prin ordin al prefectului, în func6ie de numărul locuitorilor comunei,
orașului sau municipiului, conform popula6iei după domiciliu raportate de
Institutul Na6ional de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în curs, după
cum urmează:
Numărul locuitorilor comunei sau ai orașului

până la 1.500

Numărul consilierilor

9

între 1.501 și 3.000

11

între 5.001 și 10.000

15

între 3.001 și 5.000

între 10.001 și 20.000
între 20.001 și 50.000

între 50.001 și 100.000

între 100.001 și 200.000
între 200.001 și 400.000
peste 400.000

13
17
19
21
23
27

31”

3. La articolul 55, alineatul (7) se abrogă.
4. La articolul 57, alineatul (4) se modiﬁcă și va avea următorul cuprins:
„(4) Schimbarea din func6ie a viceprimarului se poate face de consiliul
local, prin hotărâre adoptată cu votul a două treimi din numărul
consilierilor în func6ie, la propunerea motivată a primarului sau a unei
treimi din numărul consilierilor locali în func6ie.”
5. La articolul 69, alineatul (6) se abrogă.
6. Articolul 88 se modiﬁcă și va avea următorul cuprins:
„Art. 88. – Numărul membrilor ﬁecărui consiliu jude6ean se stabilește
prin ordin al prefectului, în func6ie de numărul locuitorilor jude6ului,
conform popula6iei după domiciliu raportate de Institutul Na6ional de
Statistică la data de 1 ianuarie a anului în curs, după cum urmează:
Numărul locuitorilor jude6ului

până la 350.000

între 350.001 și 500.000
între 500.001 și 650.000
peste 650.000

Numărul consilierilor

31
33
35

37”
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7. Articolul 89 se modiﬁcă și va avea următorul cuprins:
„Art. 89. – Pentru validarea mandatelor consilierilor jude6eni se aplică în
mod corespunzător procedura prevăzută la art. 30, instan6a competentă
ﬁind tribunalul.”
8. Articolele 891—893 se abrogă.
9. Articolul 90 se modiﬁcă și va avea următorul cuprins:
„Art. 90. – La constituirea consiliului jude6ean se aplică în mod
corespunzător dispozi6iile art. 31—35.”
10. La articolul 101, alineatele (1)—(3) se modiﬁcă și vor avea
următorul cuprins:
„Art. 101. – (1) Consiliul jude6ean alege dintre membrii săi un președinte
și 2 vicepreședin6i.
(2) Președintele și vicepreședin6ii se aleg cu votul secret al majorită6ii
consilierilor jude6eni în func6ie.
(3) Eliberarea din func6ie a președintelui sau a vicepreședin6ilor consiliului jude6ean se face cu votul secret a două treimi din numărul
consilierilor în func6ie, la propunerea motivată a cel pu6in unei treimi din
numărul acestora. Eliberarea din func6ie a președintelui sau a vicepreședin6ilor consiliului jude6ean nu se poate face în ultimele 6 luni ale
mandatului consiliului jude6ean.”
11. La articolul 102, alineatul (2) se modiﬁcă și va avea următorul
cuprins:
„(2) Președintele consiliului jude6ean răspunde în fa6a consiliului
jude6ean de buna func6ionare a administra6iei publice jude6ene.”
12. Articolul 1021 se abrogă.
13. Articolul 108 se modiﬁcă și va avea următorul cuprins:
„Art. 108. – (1) Președintele și vicepreședin6ii consiliului jude6ean își
păstrează calitatea de consilier jude6ean.
(2) Prevederile art. 69 și 71 se aplică în mod corespunzător și
președintelui consiliului jude6ean.”
Art. 138. – Legea administra6iei publice locale nr. 215/2001, republicată
în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, precum și cu modiﬁcările aduse prin
prezenta lege se va republica în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I,
dându-se textelor o nouă numerotare.

TITLUL III

Modiﬁcarea și completarea Legii nr. 393/2004
privind Statutul aleșilor locali

Art. 139. – Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, publicată
în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, cu
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modiﬁcările și completările ulterioare, se modiﬁcă și se completează după
cum urmează:
1. La articolul 2, alineatele (2) și (3) se modiﬁcă și vor avea următorul
cuprins:
„(2) Consilierii locali și consilierii jude6eni, precum și primarii se aleg
prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat de către cetă6enii cu
drept de vot din unitatea administrativ-teritorială în care urmează să-și
exercite mandatul, potrivit legii.
(3) Președin6ii și vicepreședin6ii consiliilor jude6ene, precum și
viceprimarii sunt aleși prin vot secret indirect, potrivit prevederilor Legii
administra6iei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modiﬁcările și
completările ulterioare.”
2. La articolul 12, alineatul (1) se modiﬁcă și va avea următorul cuprins:
„Art. 12. – (1) Cu excep6ia cazului prevăzut la art. 9 alin. (2) lit. h1), în
situa6iile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a
acestuia, consiliul local sau consiliul jude6ean, după caz, adoptă în prima
ședin6ă ordinară, la propunerea primarului, respectiv a președintelui
consiliului jude6ean, o hotărâre prin care se ia act de situa6ia apărută și se
declară vacant locul consilierului în cauză.”
3. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat,
alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) În cazul prevăzut la art. 9 alin. (2) lit. h1), în termen de 30 de zile de
la data sesizării partidului politic sau a organiza6iei cetă6enilor apar6inând
minorită6ilor na6ionale pe a cărei listă consilierul local sau consilierul
jude6ean a fost ales, prefectul constată, prin ordin, încetarea mandatului
consilierului local sau jude6ean înainte de expirarea duratei normale a
acestuia și declară vacant locul consilierului local sau jude6ean.”
4. Articolul 13 se modiﬁcă și va avea următorul cuprins:
„Art. 13. – Primarul își exercită drepturile și își îndeplinește îndatoririle
ce îi revin pe întreaga durată a mandatului pentru care a fost ales.”
5. La articolul 18, alineatele (1), (3) și (4) se modiﬁcă și vor avea
următorul cuprins:
„Art. 18. – (1) Președintele și vicepreședin6ii consiliului jude6ean,
precum și viceprimarii intră în exercitarea mandatului după declararea lor
ca legal aleși, potrivit Legii nr. 215/2001, republicată, cu modiﬁcările și
completările ulterioare.
.............................................................................................................................
(3) Încetarea mandatului de consilier, în condi6iile art. 9 alin. (2), are ca
efect încetarea de drept, pe aceeași dată, și a mandatului de președinte sau
vicepreședinte al consiliului jude6ean.
(4) Mandatul de președinte sau de vicepreședinte al consiliului jude6ean,
respectiv de viceprimar poate înceta înainte de termen în urma eliberării
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sau revocării acestuia din func6ie, în condi6iile Legii nr. 215/2001, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare.”
Art. 140. – Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, publicată
în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin
prezenta lege se va republica în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I,
dându-se textelor o nouă numerotare.

N O T Ă:
Reproducem în continuare prevederile art. V din Legea nr. 148/2019:
„Art. V. — Normele de trimitere din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea
autorită6ilor administra6iei publice locale, pentru modiﬁcarea Legii administra6iei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modiﬁcarea și
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modiﬁcările și completările ulterioare, respectiv din Legea nr. 208/2015 privind
alegerea Senatului și a Camerei Deputa6ilor, precum și pentru organizarea
și func6ionarea Autorită6ii Electorale Permanente, cu modiﬁcările și completările ulterioare, către Legea nr. 188/1999 privind Statutul func6ionarilor
publici, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, Legea
administra6iei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modiﬁcările și
completările ulterioare, Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru
asigurarea transparen6ei în exercitarea demnită6ilor publice, a func6iilor
publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sanc6ionarea corup6iei, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, și Legea nr. 393/2004 privind Statutul
aleșilor locali, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se consideră a ﬁ
efectuate către prevederile corespunzătoare ale Codului administrativ.”
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LEGEA nr. 208*
din 20 iulie 2015

privind alegerea Senatului și a Camerei
Deputa1ilor, precum și pentru organizarea
și func1ionarea Autorită1ii Electorale Permanente

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 24 iulie 2015
* Legea nr. 208/2015 a fost modificată prin Legea nr. 288/2015, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 19 noiembrie 2015,
rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 22 iulie
2016, modificată prin O.U.G. nr. 47/2016, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 685 din 5 septembrie 2016, modificată prin Legeacadru nr. 153/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 492 din 28 iunie 2017, modificată prin Legea nr. 51/2018, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 7 martie 2018, modificată
prin O.U.G. nr. 29/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 358 din 8 mai 2019, modificată prin Legea nr. 148/2019, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 25 iulie 2019, modificată
prin O.U.G. nr. 64/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 746 din 12 septembrie 2019, modificată prin O.U.G. nr. 26/2020,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 14 februarie
2020, şi modificată prin Legea nr. 91/2020, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 551 din 25 iunie 2020. Prin Decizia Cur7ii
Constituţionale a României nr. 418 din 18 iunie 2020, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 13 iulie 2020, s-a admis excepţia de
neconstituţionalitate ridicată direct de Avocatul Poporului şi s-a constatat că
sintagma „care au grup parlamentar propriu în cel puţin una din Camerele
Parlamentului” din cuprinsul art. 118 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 este
neconstituţională. Prin Decizia Cur7ii Constituţionale a României nr. 150
din 12 martie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a
dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2020 privind
modificarea şi completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru
Senat şi Camera Deputaţilor, precum şi unele măsuri pentru buna
organizare şi desfăşurare a alegerilor parlamentare anticipate, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 17 martie 2020, s-a admis
excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Avocatul Poporului şi s-a
constatat că O.U.G. nr. 26/2020 este neconstituţională, în ansamblul său.
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Parlamentul României adoptă prezenta lege.

TITLUL I

Alegerea Senatului și a Camerei Deputa1ilor
CAPITOLUL I
Dispozi1ii generale

Art. 1. — Prezenta lege reglementează organizarea și desfășurarea
alegerilor pentru Senat și Camera Deputa7ilor, precum și organizarea și
func7ionarea Autorită7ii Electorale Permanente.
Art. 2. — (1) Alegerile parlamentare în România se desfășoară cu
respectarea caracterului universal, egal, direct, secret și liber exprimat al
votului, în condi7iile prezentei legi.
(2) Cetă7enii români au dreptul de vot și de a ﬁ aleși, indiferent de rasă,
sex, na7ionalitate, origine etnică, limbă vorbită, religie, opinie politică, avere
sau origine socială, conform Constitu7iei și legisla7iei în vigoare.
(3) Cetă7enii români cu domiciliul sau reședin7a în străinătate își exercită
dreptul de vot în condi7iile prezentei legi.
(4) Cetă7enii români au drept de vot de la vârsta de 18 ani, dacă această
vârstă a fost împlinită până în ziua alegerilor inclusiv.
(5) Nu au drept de vot:
a) debilii sau aliena7ii mintal, puși sub interdic7ie;
b) persoanele cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege, pe
durata stabilită prin hotărâre judecătorească deﬁnitivă.
(6) Nu pot ﬁ aleși:
a) cetă7enii care fac parte din categoriile prevăzute la art. 40 alin. (3) din
Constitu7ia României, republicată;
b) persoanele care fac parte din categoriile prevăzute la alin. (5);
c) persoanele cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a ﬁ ales în
autorită7ile publice sau în orice alte func7ii publice, pe durata stabilită prin
hotărâre judecătorească deﬁnitivă sau prin lege.
Art. 3. — (1) Fiecare alegător are dreptul la un singur vot pentru alegerea
Senatului și la un singur vot pentru alegerea Camerei Deputa7ilor.
(2) Fiecare alegător își exprimă votul personal. Exercitarea votului în
numele altui alegător este interzisă.
(3) Votul exercitat în cadrul alegerilor este secret.
(4) Participarea cetă7enilor la alegeri se face pe baza liberului consim7ământ al acestora.
Art. 4. — Pentru organizarea alegerilor se constituie circumscrip7ii
electorale la nivelul celor 41 de jude7e, o circumscrip7ie în municipiul București
și o circumscrip7ie pentru cetă7enii români cu domiciliul sau reședin7a în afara
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7ării. Numărul total al circumscrip7iilor electorale este de 43. Denumirea,
numerotarea și numărul de mandate aferent circumscrip7iilor electorale sunt
prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta lege.
Art. 5. — (1) Senatorii și deputa7ii se aleg prin scrutin de listă, potrivit
principiului reprezentării propor7ionale.
(2) Norma de reprezentare pentru alegerea Camerei Deputa7ilor este de
un deputat la 73.000 de locuitori.
(3) Norma de reprezentare pentru alegerea Senatului este de un senator
la 168.000 de locuitori.
(4) Numărul locuitorilor care se iau în calcul este conform popula7iei
după domiciliu, raportat de Institutul Na7ional de Statistică la data de 1
ianuarie a anului precedent anului în care au loc alegeri la termen.
(5) Numărul de mandate pentru Senat, respectiv pentru Camera
Deputa7ilor se determină prin raportarea numărului de locuitori al ﬁecărei
circumscrip7ii electorale la normele de reprezentare prevăzute la alin. (2)—
(4), la care se adaugă un mandat de senator, respectiv de deputat, pentru
ceea ce depășește jumătatea normei de reprezentare, fără ca numărul
mandatelor de senator dintr-o circumscrip7ie electorală să ﬁe mai mic de 2,
iar cel de deputat, mai mic de 4.
(6) Numărul de mandate pentru Senat, respectiv pentru Camera
Deputa7ilor, pe ﬁecare circumscrip7ie în parte, sunt prevăzute în anexa nr. 1.
(7) În cazul alegerilor parlamentare anticipate se iau în calcul datele
utilizate la ultimele alegeri parlamentare la termen.
Art. 6. — (1) Alegerile se desfășoară într-o singură zi, care poate ﬁ numai
duminica.
(2) Aducerea la cunoștin7ă publică a datei alegerilor se face cu cel pu7in
90 de zile înainte de ziua votării, prin publicarea în Monitorul Oﬁcial al
României, Partea I, a hotărârii Guvernului privind data alegerilor.
(3) Campania electorală începe cu 30 de zile înainte de ziua votării și se
încheie cu 24 de ore înainte de momentul începerii votării.
CAPITOLUL II
Organismele electorale

Art. 7. — (1) Pentru organizarea procesului electoral func7ionează în mod
permanent Autoritatea Electorală Permanentă, care emite hotărâri, decizii și
instruc7iuni. În perioada organizării alegerilor se formează Biroul Electoral
Central, birouri electorale de circumscrip7ie la nivel jude7ean, al municipiului
București, oﬁcii electorale de sector, în cazul municipiului București, și un
birou electoral de circumscrip7ie pentru cetă7enii români cu domiciliul sau
reședin7a în afara 7ării, precum și birouri electorale ale sec7iilor de votare.
(2) Birourile electorale sunt alcătuite numai din cetă7eni cu drept de vot.
Candida7ii în alegeri, so7ul/so7ia, rudele și aﬁnii acestora până la gradul al
doilea inclusiv nu pot ﬁ membri ai birourilor electorale.
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(3) În îndeplinirea atribu7iilor ce le revin, membrii birourilor electorale
exercită o func7ie ce implică autoritatea de stat. Exercitarea corectă și
impar7ială a func7iei de membru al biroului electoral este obligatorie.
Nerespectarea acestei obliga7ii atrage răspunderea contraven7ională sau
penală, după caz.
(4) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul
func7ionarilor publici, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare,
persoanele care ocupă func7ii publice pot face parte din birourile electorale.
(5) În cazul sec7iilor de votare cu mai pu7in de 500 de alegători aronda7i,
Autoritatea Electorală Permanentă poate stabili ca președintele biroului
electoral al sec7iei de votare sau loc7iitorul acestuia să îndeplinească atribu7iile
prevăzute de prezenta lege pentru operatorii de calculator. La sec7iile de
votare din străinătate, președintele sec7iei de votare poate îndeplini și
atribu7iile prevăzute de prezenta lege pentru operatorii de calculator.
Art. 8. — (1) Birourile și oﬁciile electorale lucrează în prezen7a majorită7ii
membrilor lor și iau decizii cu votul majorită7ii membrilor prezen7i. Biroul
Electoral Central lucrează în prezen7a majorită7ii membrilor săi și adoptă
decizii și hotărâri cu votul majorită7ii membrilor prezen7i.
(2) În caz de egalitate de voturi, votul președintelui este hotărâtor.
Art. 9. — (1) Reprezentan7ii partidelor politice, ai alian7elor politice și ai
alian7elor electorale, precum și ai organiza7iilor cetă7enilor apar7inând
minorită7ilor na7ionale în birourile și oﬁciile electorale nu pot primi și nu
pot exercita alte însărcinări în afara celor prevăzute de prezenta lege.
(2) Reprezentan7ii partidelor politice, ai alian7elor politice și ai alian7elor
electorale, precum și ai organiza7iilor cetă7enilor apar7inând minorită7ilor
na7ionale în birourile și oﬁciile electorale pot ﬁ înlocui7i, la cererea celor
care i-au propus, cu aprobarea biroului electoral ierarhic superior, până în
preziua votării, iar în caz de deces, îmbolnăviri sau accidente, chiar și în
ziua alegerilor.
(3) Membrii birourilor și oﬁciilor electorale care nu reprezintă partide
politice, alian7e politice, alian7e electorale sau, după caz, organiza7ii ale
cetă7enilor apar7inând minorită7ilor na7ionale pot ﬁ înlocui7i, în caz de
deces, îmbolnăviri sau accidente, de către cei care i-au desemnat, cu
respectarea, după caz, a condi7iilor prevăzute la art. 11, 13, 15 și 17.
Art. 91. — (1) Membrul biroului electoral al sec1iei de votare are
obliga1ia de a face cunoscute alegătorilor numele, prenumele și func1ia în
biroul electoral, prin intermediul unui ecuson, purtat în mod vizibil
asupra sa.
(2) În rela1iile cu ceilal1i membri ai biroului electoral al sec1iei de
votare, precum și cu alegătorii și persoanele acreditate, membrul biroului
electoral al sec1iei de votare este obligat să aibă un comportament bazat
pe respect, bună-credin1ă, corectitudine și amabilitate, ﬁindu-i interzise
manifestările indecente.*
* Introdus prin Legea nr. 148/2019.
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Art. 10. — Calitatea de membru al unui birou sau oﬁciu electoral
încetează de drept în cazul în care s-a dispus trimiterea în judecată pentru
săvârșirea unei infrac7iuni prevăzute la art. 385—391 din Codul penal.
Constatarea cazului încetării de drept a calită7ii de membru al unui birou
sau oﬁciu electoral se face, în termen de 48 de ore de la intervenirea cazului,
de către președintele biroului electoral ierarhic superior, iar în cazul
Biroului Electoral Central, de către președintele Înaltei Cur7i de Casa7ie și
Justi7ie. Dispozi7iile art. 9 se aplică în mod corespunzător.
Art. 11. — (1) La nivel na7ional se constituie un Birou Electoral Central,
format din 5 judecători ai Înaltei Cur7i de Casa7ie și Justi7ie, președintele și
vicepreședin7ii Autorită7ii Electorale Permanente și din cel mult 12
reprezentan7i ai partidelor politice, alian7elor politice, alian7elor electorale,
conform legii, precum și un reprezentant desemnat de grupul parlamentar
al minorită7ilor na7ionale din Camera Deputa7ilor.
(2) Desemnarea celor 5 judecători se face de președintele Înaltei Cur1i
de Casa1ie și Justi1ie, în ședin1ă publică, în cea de-a treia zi de la stabilirea
datei alegerilor, prin tragere la sor1i dintre judecătorii în exerci1iu ai
Înaltei Cur1i de Casa1ie și Justi1ie. Data, ora și locul ședin1ei publice de
tragere la sor1i se anun1ă în scris partidelor politice de către președintele
Înaltei Cur1i de Casa1ie și Justi1ie, cu cel pu1in o zi înainte de ziua
desfășurării, și se aduce la cunoștin1ă publică prin presa scrisă și
audiovizuală. La organizarea și desfășurarea tragerii la sor1i poate
participa câte un reprezentant, desemnat ca atare, al ﬁecărui partid politic.
Rezultatul tragerii la sor1i se consemnează într-un proces-verbal, semnat
de președintele și de prim-magistratul-asistent ai Înaltei Cur1i de Casa1ie
și Justi1ie. Procesul-verbal constituie actul de învestire.*
(3) În termen de 24 de ore de la învestire, judecătorii desemna1i aleg
din rândul lor, prin vot secret, președintele Biroului Electoral Central și
loc1iitorul acestuia. În termen de 24 de ore de la alegerea președintelui
Biroului Electoral Central, biroul se completează cu președintele și
vicepreședin1ii Autorită1ii Electorale Permanente, cu câte un reprezentant
al partidelor politice și organiza1iilor cetă1enilor apar1inând minorită1ilor
na1ionale care au ca membri cel pu1in 7 senatori sau 10 deputa1i sau care
au ob1inut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior, precum și cu
reprezentantul desemnat de grupul parlamentar al minorită1ilor na1ionale din Camera Deputa1ilor, comunica1i în scris de către acestea.
Completarea Biroului Electoral Central cu reprezentan1ii partidelor
politice și ai organiza1iilor cetă1enilor apar1inând minorită1ilor na1ionale
care au ca membri cel pu1in 7 senatori sau 10 deputa1i sau care au ob1inut
reprezentare parlamentară la scrutinul anterior se face în ordinea
* Modificat prin Legea nr. 91/2020.
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numărului cumulat al deputa1ilor și senatorilor, în limita numărului
maxim de 12 reprezentan1i prevăzut la alin. (1). Stabilirea listei partidelor
politice și a organiza1iilor cetă1enilor apar1inând minorită1ilor na1ionale
care au ca membri cel pu1in 7 senatori sau 10 deputa1i sau care au ob1inut
reprezentare parlamentară la scrutinul anterior și a numărului de
parlamentari ai acestora se face pe baza comunicării secretarilor generali
ai celor două Camere ale Parlamentului către președintele Biroului
Electoral Central. Completarea Biroului Electoral Central se consemnează
într-un proces-verbal, care constituie actul de învestire. În această
organizare, Biroul Electoral Central îndeplinește toate atribu1iile ce îi
revin potrivit prezentei legi.*
(4) În termen de două zile de la rămânerea deﬁnitivă a candidaturilor,
partidele politice și organiza1iile cetă1enilor apar1inând minorită1ilor
na1ionale care nu au ca membri cel pu1in 7 senatori sau 10 deputa1i sau
care nu au ob1inut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior,
alian1ele politice și alian1ele electorale ale acestora care participă la
alegeri comunică, în scris, Biroului Electoral Central numele și
prenumele reprezentan1ilor. Comunicările transmise după acest termen
nu se mai iau în considerare.*
(5) Desemnarea în Biroul Electoral Central a reprezentan1ilor forma1iunilor politice prevăzute la alin. (4) se face în ordinea descrescătoare a
numărului de candidaturi rămase deﬁnitive din circumscrip1iile electorale.*
(6) În cazul în care, la desemnarea reprezentan1ilor forma1iunilor
politice prevăzute la alin. (4), ultimul loc de distribuit revine unor
partide, organiza1ii ale cetă1enilor apar1inând minorită1ilor na1ionale sau
alian1e care au depus același număr de candidaturi, desemnarea reprezentan1ilor acestora se face, prin tragere la sor1i, de președintele Biroului
Electoral Central, în prezen1a persoanelor delegate de partidele politice,
organiza1iile cetă1enilor apar1inând minorită1ilor na1ionale, alian1ele
politice sau alian1ele electorale în cauză.*
(7) Completarea Biroului Electoral Central cu reprezentan1ii forma1iunilor politice prevăzute la alin. (4) se face, în termen de 24 de ore de la
expirarea termenului prevăzut la alin. (4), de președintele Biroului
Electoral Central, în prezen1a membrilor biroului și a persoanelor delegate
de partidele politice, organiza1iile cetă1enilor apar1inând minorită1ilor
na1ionale, alian1ele politice și alian1ele electorale care au comunicat
reprezentan1ii. Procesul-verbal întocmit de președinte cu privire la modul
de stabilire a reprezentan1ilor constituie actul de atestare a calită1ii
acestora de membri în Biroul Electoral Central.*
(8) Competitorii electorali care desemnează reprezentan7i în Biroul
Electoral Central potrivit prevederilor alin. (3) și (4) pot desemna și câte un
* Modificat prin Legea nr. 91/2020.
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loc7iitor al acestora. Loc7iitorul poate înlocui, cu aceleași drepturi și
obliga7ii, titularul respectiv, numai când acesta nu poate participa la
ședin7ele Biroului Electoral Central.
(9) În componen7a prevăzută la alin. (1) Biroul Electoral Central adoptă,
în termen de două zile de la constituire, un regulament de organizare și
func7ionare, care se publică în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I, și
este obligatoriu pentru toate birourile și oﬁciile electorale.
(10) Aparatul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central este asigurat
de către Autoritatea Electorală Permanentă și Ministerul Afacerilor Interne,
iar statisticienii necesari, de către Institutul Na7ional de Statistică.
Art. 12. — (1) Biroul Electoral Central are următoarele atribu7ii principale:
a) urmărește aplicarea unitară a dispozi7iilor legale privitoare la alegeri
și asigură interpretarea unitară a prevederilor acestora;
b) asigură publicarea în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I, a listei
cuprinzând denumirea și semnele electorale ale partidelor politice, alian7elor politice, alian7elor electorale și organiza7iilor cetă7enilor apar7inând
minorită7ilor na7ionale legal constituite, care au dreptul să participe la
alegeri, și comunică lista tuturor birourilor electorale de circumscrip7ie,
imediat după constituirea acestora;
c) rezolvă întâmpinările referitoare la propria sa activitate și contesta7iile
cu privire la activitatea birourilor electorale de circumscrip7ie; contesta7iile
se solu7ionează prin decizii care sunt obligatorii pentru biroul electoral în
cauză, precum și pentru autorită7ile și institu7iile publice la care se referă,
sub sanc7iunile prevăzute de prezenta lege;
d) preia listele de sus7inători ai listelor de candida7i propuse de partidele
politice, organiza7iile cetă7enilor apar7inând minorită7ilor na7ionale, alian7ele politice, alian7ele electorale, în cazul în care acestea optează să depună
listele de sus7inători la nivel na7ional și comunică birourilor electorale de
circumscrip7ie lista competitorilor electorali cu drept de a depune candidaturi în toate circumscrip7iile electorale;
e) face publica7iile și aﬁșările prevăzute de prezenta lege cu privire la
candidaturi;
f) centralizează, pe baza comunicărilor primite de la birourile electorale
de circumscrip7ie, numărul de candidaturi deﬁnitive depuse de către
partidele politice, alian7ele politice, alian7ele electorale și organiza7iile
cetă7enilor apar7inând minorită7ilor na7ionale; comunică situa7ia centralizată, în termen de 24 de ore de la întocmire, comisiei speciale a Senatului
și Camerei Deputa7ilor pentru atribuirea timpilor de antenă, precum și
Societă7ii Române de Televiziune și Societă7ii Române de Radiodifuziune;
g) stabilește, pe baza proceselor-verbale transmise de birourile electorale
de circumscrip7ie, lista partidelor politice, alian7elor politice, alian7elor
electorale și a organiza7iilor cetă7enilor apar7inând minorită7ilor na7ionale
care au întrunit pragul electoral, precum și lista celor care nu au întrunit
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pragul electoral și comunică birourilor electorale de circumscrip7ie și dă
publicită7ii, în termen de 24 de ore de la constatare, aceste liste;
h) anulează alegerile dintr-o sec7ie de votare sau circumscrip7ie
electorală în cazul în care constată că votarea sau stabilirea rezultatului
alegerilor a avut loc prin fraudă electorală;
i) poate dispune renumărarea voturilor într-o sec7ie de votare sau
refacerea centralizării voturilor și rezultatului alegerilor dintr-o circumscrip7ie
electorală în situa7ia în care constată, pe baza probelor administrate, că au
fost comise erori ori au fost înregistrate neconcordan7e între datele
înregistrate în procesele-verbale;
j) totalizează rezultatul na7ional, pe baza proceselor-verbale primite de
la birourile electorale constituite la niveluri inferioare;
k) transmite Autorită7ii Electorale Permanente, după publicarea
rezultatelor alegerilor în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I, materialele
necesare redactării Căr7ii albe a alegerilor;
l) stabilește, la nivel na7ional, numărul de mandate ce revin în ﬁecare
circumscrip7ie electorală ﬁecărui partid politic, ﬁecărei alian7e politice,
alian7e electorale, organiza7ii a cetă7enilor apar7inând unei minorită7i
na7ionale, ﬁecărui candidat independent care participă în alegeri în
condi7iile prezentei legi;
m) atestă atribuirea unui mandat de deputat organiza7iei cetă7enilor
apar7inând minorită7ilor na7ionale care a întrunit condi7iile prevăzute la art. 56
și eliberează certiﬁcatul doveditor deputatului desemnat pe această bază;
n) trimite spre publicare rezultatele ﬁnale ale alegerilor către Regia
Autonomă „Monitorul Oﬁcial”;
o) organizează și implementează un sistem de colectare de date și de
informare periodică a opiniei publice privind prezen7a popula7iei la vot;
p) îndeplinește orice alte atribu7ii ce îi revin potrivit prezentei legi.
(2) În cazul în care, pentru solu7ionarea unei contesta7ii, sunt necesare
veriﬁcări de fapt, acestea se efectuează în prezen7a unui judecător din Biroul
Electoral Central. Asemenea veriﬁcări nu se pot face în ziua alegerilor.
(3) Cererea de anulare a alegerilor dintr-o sec7ie de votare sau circumscrip7ie electorală pentru fraudă electorală se poate face numai de către
competitorii electorali care au participat la alegeri în circumscrip7ia electorală respectivă. Cererea se depune la Biroul Electoral Central în termen de
cel mult 48 de ore de la data încheierii votării, sub sanc7iunea decăderii.
Cererea trebuie temeinic motivată și înso7ită de dovezile pe care se
întemeiază. Lipsa probelor atrage respingerea cererii. Cererea poate ﬁ
admisă numai dacă cel care a sesizat nu este implicat în producerea fraudei
și numai dacă se stabilește că aceasta a fost de natură să modiﬁce atribuirea
mandatelor. Solu7ionarea cererii de anulare a alegerilor de către Biroul
Electoral Central se face în cel mult 3 zile de la data înregistrării acesteia.
Decizia Biroului Electoral Central poate ﬁ atacată în termen de 24 de ore
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de la data aducerii la cunoștin7ă publică la Înalta Curte de Casa7ie și Justi7ie,
care solu7ionează în termen de cel mult 3 zile de la data sesizării. În termen
de cel mult 10 zile de la data rămânerii deﬁnitive a admiterii cererii de
anulare a alegerilor prin hotărâre judecătorească deﬁnitivă se organizează
un nou scrutin, în sec7iile de votare sau în circumscrip7ia electorală unde s-a
constatat frauda electorală. Biroul de circumscrip7ie electorală împreună
cu autorită7ile administra7iei publice locale vor asigura buna desfășurare a
noului scrutin, cu aplicarea corespunzătoare a dispozi7iilor prezentei legi.
Până la ob7inerea noilor rezultate se suspendă opera7iunile electorale
privind numărarea voturilor și constatarea rezultatelor.
(4) Prin fraudă electorală se în7elege, în sensul prezentei legi, orice faptă
incriminată de lege care are loc înaintea, în timpul sau după încheierea
votării ori în timpul numărării voturilor și încheierii proceselor-verbale și
care are ca rezultat denaturarea voin7ei alegătorilor și crearea de avantaje
concretizate prin mandate în plus pentru un competitor electoral.
(5) În exercitarea atribu7iilor ce îi revin potrivit prevederilor prezentei legi,
Biroul Electoral Central adoptă decizii și hotărâri. Hotărârile Biroului Electoral
Central se dau pentru interpretarea unitară a legii și sunt general obligatorii.
Deciziile Biroului Electoral Central se dau în aplicarea prevederilor prezentei
legi, precum și în solu7ionarea întâmpinărilor și contesta7iilor pe care este
competent să le solu7ioneze. Deciziile Biroului Electoral Central sunt
obligatorii pentru toate autorită7ile, institu7iile publice, birourile electorale,
precum și pentru toate organismele cu atribu7ii în materie electorală, de la
data aducerii la cunoștin7ă în ședin7ă publică. Deciziile se aduc la cunoștin7ă
în ședin7ă publică și prin orice mijloc de publicitate, iar hotărârile se publică
în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I.
(6) Biroul Electoral Central își încetează activitatea în termen de 48 de
ore de la data publicării în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I, a
rezultatului alegerilor, potrivit prevederilor prezentei legi.
Art. 13. — (1) La nivelul ﬁecăreia dintre cele 43 de circumscrip1ii
electorale se constituie un birou electoral de circumscrip1ie format din 3
judecători, un reprezentant al Autorită1ii Electorale Permanente și din cel
mult 11 reprezentan1i ai partidelor politice, alian1elor politice, alian1elor
electorale și ai organiza1iilor cetă1enilor apar1inând minorită1ilor na1ionale care participă la alegeri, conform prezentei legi, în circumscrip1ia
electorală respectivă. Biroul electoral de circumscrip1ie pentru cetă1enii
români cu domiciliul sau reședin1a în afara 1ării are sediul în municipiul
București.*
(2) Desemnarea celor 3 judecători se face în ședin7ă publică, în termen
de 21 de zile de la data începerii perioadei electorale, de către președintele
tribunalului, prin tragere la sor7i dintre judecătorii în exerci7iu ai tribunalului
* Modificat prin Legea nr. 91/2020.
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jude7ean, respectiv ai Tribunalului București, pentru Circumscrip7ia
Electorală București și pentru circumscrip7ia electorală pentru cetă7enii
români cu domiciliul sau reședin7a în afara 7ării. Data ședin7ei se aduce la
cunoștin7ă publică, prin presă, de președintele tribunalului, cu cel pu7in 48
de ore înainte. Rezultatul tragerii la sor7i se consemnează într-un procesverbal, semnat de președinte, ce constituie actul de învestire. În termen de
24 de ore de la desemnare, judecătorii, prin vot secret, aleg președintele
biroului electoral de circumscrip7ie și loc7iitorul acestuia. Din acel moment,
biroul astfel constituit îndeplinește toate atribu7iile ce îi revin potrivit
prezentei legi, urmând a ﬁ completat cu reprezentantul Autorită7ii Electorale Permanente, reprezentan7ii partidelor politice, alian7elor politice,
alian7elor electorale și ai organiza7iilor cetă7enilor apar7inând minorită7ilor
na7ionale, conform prezentei legi.
(3) În termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2),
biroul electoral de circumscrip7ie se completează cu un reprezentant al
Autorită7ii Electorale Permanente.
(4) Biroul electoral de circumscrip7ie, constituit potrivit alin. (1)—(3),
îndeplinește toate atribu7iile ce îi revin potrivit prezentei legi.
(5) În termen de 48 de ore de la data constituirii birourilor electorale de
circumscrip1ie, partidele politice și organiza1iile cetă1enilor apar1inând
minorită1ilor na1ionale care au ca membri cel pu1in 7 senatori sau 10
deputa1i sau care au ob1inut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior
trebuie să comunice, în scris, birourilor electorale de circumscrip1ie numele
și prenumele reprezentan1ilor lor care vor face parte din acestea. Comunicările transmise după acest termen nu se iau în considerare.*
(6) În termen de 5 zile de la data până la care se pot propune candidaturile, partidele politice, organiza7iile cetă7enilor apar7inând minorită7ilor
na7ionale, alian7ele politice și alian7ele electorale care participă la alegeri,
altele decât cele prevăzute la alin. (5), trebuie să comunice, în scris,
birourilor electorale de circumscrip7ie numele și prenumele reprezentan7ilor lor care vor face parte din acestea. Comunicările transmise după
acest termen nu se iau în considerare.
(7) Completarea birourilor electorale de circumscrip1ie cu reprezentan1ii
partidelor politice și ai organiza1iilor cetă1enilor apar1inând minorită1ilor
na1ionale care au ca membri cel pu1in 7 senatori sau 10 deputa1i sau care au
ob1inut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior, ale căror date
privind identitatea au fost comunicate conform alin. (5), se face în termen
de 24 de ore de la data expirării termenului prevăzut la alin. (5), în ordinea
numărului cumulat de deputa1i și de senatori. *
(8) Completarea birourilor electorale de circumscrip7ie cu reprezentan7ii
partidelor politice, organiza7iilor cetă7enilor apar7inând minorită7ilor
* Modificat prin Legea nr. 91/2020.
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na7ionale, alian7elor politice și alian7elor electorale care participă la alegeri,
ale căror date privind identitatea au fost comunicate conform alin. (6), se
face în termen de 48 de ore de la data expirării termenului prevăzut la
alin. (6), în ordinea numărului candidaturilor deﬁnitive în circumscrip7ia
electorală respectivă. În caz de egalitate a numărului de candidaturi,
ordinea de completare a biroului electoral de circumscrip7ie, până la
concuren7a numărului maxim de membri, se stabilește prin tragere la sor7i,
în ședin7ă publică.
(9) Oﬁciile electorale se organizează la nivelul sectoarelor municipiului
București și sunt alcătuite dintr-un președinte, un loc7iitor al acestuia, un
reprezentant al Autorită7ii Electorale Permanente și din cel mult 7
reprezentan7i ai partidelor politice, organiza7iilor cetă7enilor apar7inând
minorită7ilor na7ionale, alian7elor politice și alian7elor electorale.
(10) Președintele oﬁciului electoral și loc7iitorul acestuia sunt magistra7i
desemna7i de președintele Tribunalului București cu 20 de zile înainte de
data alegerilor, prin tragere la sor7i, pe func7ii, dintre judecătorii în exerci7iu
ai judecătoriei sectorului.
(11) În 24 de ore de la data desemnării magistra7ilor, partidele politice,
alian7ele politice, alian7ele electorale și organiza7iile cetă7enilor apar7inând
minorită7ilor na7ionale care participă la alegeri comunică în scris numele
reprezentan7ilor lor în oﬁciul electoral.
(12) În termen de 24 de ore de la data expirării termenului prevăzut la
alin. (10), oﬁciile electorale se completează cu câte un reprezentant al
Autorită7ii Electorale Permanente.
(13) În termen de 24 de ore de la data expirării termenului prevăzut la
alin. (11), oﬁciile electorale se completează cu reprezentan7ii partidelor
politice, organiza7iilor cetă7enilor apar7inând minorită7ilor na7ionale,
alian7elor politice și alian7elor electorale, cu aplicarea corespunzătoare a
prevederilor alin. (7) și (8) referitoare la stabilirea ordinii de completare a
birourilor electorale de circumscrip7ie electorală.
(14) Partidele politice, alian7ele politice, alian7ele electorale și organiza7iile cetă7enilor apar7inând minorită7ilor na7ionale pot desemna câte un
singur reprezentant în Biroul Electoral Central, într-un birou electoral de
circumscrip7ie sau într-un oﬁciu electoral.
Art. 14. — (1) Birourile electorale de circumscrip7ie au următoarele
atribu7ii:
a) veghează la organizarea din timp a sec7iilor de votare, urmăresc și
asigură aplicarea unitară și respectarea dispozi7iilor legale privitoare la
alegeri de către toate autorită7ile, institu7iile și organismele cu responsabilită7i în materie electorală din cadrul circumscrip7iei;
b) înregistrează candidaturile depuse la nivelul circumscrip7iei;
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c) comunică, în termen de 24 de ore de la rămânerea deﬁnitivă a
candidaturilor, Biroului Electoral Central listele de candida7i, precum și
candidaturile independente la nivelul circumscrip7iei;
d) fac publica7iile și aﬁșările prevăzute de prezenta lege cu privire la
candidaturi;
e) constată rămânerea deﬁnitivă a candidaturilor;
f) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate și contesta7iile
cu privire la opera7iunile birourilor electorale ale sec7iilor de votare sau, după
caz, oﬁciilor electorale din cadrul circumscrip7iei electorale în care
func7ionează; contesta7iile se solu7ionează prin decizii care sunt obligatorii
pentru biroul electoral în cauză, precum și pentru autorită7ile și institu7iile
publice la care se referă, sub sanc7iunile prevăzute de prezenta lege;
g) distribuie birourilor electorale ale sec7iilor de votare, prin intermediul
primarilor, pe bază de proces-verbal de predare-primire, buletinele de vot,
ștampila de control și ștampilele cu men7iunea „VOTAT”, formularele
pentru încheierea proceselor-verbale, precum și celelalte materiale necesare
procesului electoral. Biroul Electoral de Circumscrip7ie al Municipiului
București distribuie aceste materiale oﬁciilor electorale; Biroul electoral de
circumscrip7ie pentru cetă7enii români cu domiciliul sau reședin7a în afara
7ării distribuie aceste materiale birourilor electorale ale sec7iilor de votare
din străinătate, cu sprijinul logistic al Ministerului Afacerilor Externe;
h) stabilesc mandatele ce revin, la nivelul circumscrip7iei, ﬁecărui partid
politic, ﬁecărei alian7e politice, alian7e electorale, organiza7ii a cetă7enilor
apar7inând unei minorită7i na7ionale, ﬁecărui candidat independent care
participă în alegeri în condi7iile prezentei legi, în conformitate cu
prevederile art. 94;
i) eliberează candida7ilor declara7i aleși certiﬁcatul doveditor al alegerii;
j) înaintează Biroului Electoral Central procesele-verbale cuprinzând
rezultatul alegerilor la nivelul circumscrip7iei electorale în care
func7ionează, precum și întâmpinările, contesta7iile și procesele-verbale
primite de la birourile electorale ale sec7iilor de votare;
k) îndeplinesc orice alte atribu7ii ce le revin potrivit prezentei legi.
(2) Deciziile biroului electoral de circumscrip7ie se aduc la cunoștin7ă în
ședin7ă publică și prin aﬁșare pe site-ul propriu și se comunică păr7ilor
interesate.
(3) Oﬁciile electorale de sector au următoarele atribu7ii:
a) urmăresc aplicarea dispozi7iilor legale privitoare la alegeri în sectoarele la nivelul cărora func7ionează și veghează la organizarea din timp a
sec7iilor de votare;
b) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate și contesta7iile cu privire la opera7iunile birourilor electorale ale sec7iilor de votare
de pe teritoriul sectorului la nivelul căruia func7ionează;
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c) distribuie birourilor electorale ale sec7iilor de votare, prin intermediul
primarilor, buletinele de vot, ștampila de control și ștampilele cu men7iunea
„VOTAT”, formularele pentru încheierea proceselor-verbale, precum și
celelalte materiale necesare procesului electoral;
d) totalizează rezultatul alegerilor, conform proceselor-verbale primite
de la birourile electorale ale sec7iilor de votare din subordine, și transmit
rezultatele către Biroul Electoral de Circumscrip7ie al Municipiului
București, căruia i se subordonează;
e) înaintează biroului electoral de circumscrip7ie căruia i se
subordonează procesele-verbale cuprinzând rezultatul alegerilor de pe raza
sectorului respectiv, precum și întâmpinările, contesta7iile și proceseleverbale primite de la birourile electorale ale sec7iilor de votare.
(4) Deciziile oﬁciului electoral de sector se aduc la cunoștin7ă în ședin7ă
publică și prin aﬁșare pe site-ul propriu.
Art. 15. — (1) Birourile electorale ale sec1iilor de votare sunt alcătuite
dintr-un președinte, un loc1iitor al acestuia, care sunt de regulă magistra1i
sau juriști, precum și din 7 membri. Birourile electorale ale sec1iilor de
votare nu pot func1iona cu mai pu1in de 5 membri.*
(2) Președintele biroului electoral al sec7iei de votare și loc7iitorul
acestuia sunt desemna7i de către Autoritatea Electorală Permanentă, în
ședin7ă publică, anun7ată cu 48 de ore înainte, prin tragere la sor7i
computerizată, organizată la nivel jude7ean sau al municipiului București
cu 15 zile înaintea datei alegerilor, pe func7ii, dintre persoanele înscrise în
corpul exper7ilor electorali, cu domiciliul sau reședin7a în jude7ul respectiv,
pe baza criteriului apropierii domiciliului sau reședin7ei de sediul sec7iei
de votare, precum și pe baza criteriului studiilor absolvite. Au prioritate
absolven7ii de studii universitare de licen7ă în domeniul știin7elor juridice
și apoi absolven7ii de studii universitare de licen7ă.
(3) În cazuri de for7ă majoră, înlocuirea președin7ilor birourilor
electorale ale sec7iilor de votare sau a loc7iitorilor acestora se realizează de
Autoritatea Electorală Permanentă, prin tragere la sor7i computerizată,
dintre persoanele înscrise în corpul exper7ilor electorali, cu domiciliul sau
reședin7a în jude7ul respectiv, cu aplicarea corespunzătoare a alin. (2).
(4) Rezultatul tragerii la sor7i se consemnează în procese-verbale
semnate de reprezentan7ii Autorită7ii Electorale Permanente și președin7ii
birourilor electorale de circumscrip7ie, care se aduc la cunoștin7ă publică
prin aﬁșare pe site-ul Autorită7ii Electorale Permanente, respectiv la sediile
birourilor electorale de circumscrip7ie și pe site-urile acestora, cu aplicarea
corespunzătoare a art. 16 alin. (14).
(5) În cel mult două zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (2),
partidele politice, alian7ele politice, alian7ele electorale și organiza7iile
* Modificat prin Legea nr. 91/2020.
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cetă7enilor apar7inând minorită7ilor na7ionale care participă la alegeri
comunică biroului electoral de circumscrip7ie, respectiv oﬁciului electoral,
în cazul municipiului București, lista reprezentan7ilor lor în birourile
electorale ale sec7iilor de votare, sub forma unui tabel care cuprinde
următoarele: numărul sec7iei de votare, numele, prenumele, codul numeric
personal, domiciliul sau reședin7a și modalitatea de contact, respectiv
numărul de telefon, de fax sau adresa de e-mail. Un partid politic, o alian7ă
politică, o alian7ă electorală sau o organiza7ie a cetă7enilor apar7inând
minorită7ilor na7ionale care participă la alegeri nu poate avea, într-un birou
electoral al unei sec7ii de votare, mai mult de 3 reprezentan7i.
(6) Desemnarea reprezentan7ilor partidelor politice, alian7elor politice,
alian7elor electorale și ai organiza7iilor cetă7enilor apar7inând minorită7ilor
na7ionale cu care se face completarea birourilor electorale ale sec7iilor de votare
se face de președintele biroului electoral de circumscrip7ie, respectiv de
președintele oﬁciului electoral, în cazul municipiului București, în prezen7a
reprezentan7ilor partidelor politice în biroul electoral de circumscrip7ie sau în
oﬁciul electoral respectiv, în 48 de ore de la data expirării termenului prevăzut
la alin. (5), cu respectarea ordinii de completare prevăzute la art. 13 alin. (7) și
(8). Opera7iunile de desemnare a membrilor cu care se completează biroul
electoral al sec7iei de votare se consemnează într-un proces-verbal, care
constituie actul de învestitură. Birourile electorale ale sec7iilor de votare se
consideră constituite la data completării acestora cu reprezentan7ii partidelor
politice, alian7elor politice, alian7elor electorale și ai organiza7iilor cetă7enilor
apar7inând minorită7ilor na7ionale.
(7) La solicitarea scrisă a delega7ilor partidelor politice, alian7elor politice,
alian7elor electorale și ai organiza7iilor cetă7enilor apar7inând minorită7ilor
na7ionale care au desemnat reprezentan7i în birourile electorale ale sec7iilor
de votare, președintele biroului electoral de circumscrip7ie sau, după caz, al
oﬁciului electoral pune la dispozi7ia acestora copii certiﬁcate ale proceselorverbale de completare a birourilor electorale ale sec7iilor de votare.
(8) În două zile de la expirarea termenului de completare a birourilor
electorale ale sec7iilor de votare, președintele biroului electoral de circumscrip7ie comunică primarilor, prin intermediul institu7iilor prefectului,
componen7a birourilor electorale ale sec7iilor de votare aﬂate în raza
teritorială a localită7ilor acestora.
Art. 16. — (1) Poate ﬁ admisă în corpul exper7ilor electorali, prin decizie
a Autorită7ii Electorale Permanente, persoana care îndeplinește următoarele
condi7ii:
a) are cetă7enia română;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are drept de vot;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii func7iei;
e) nu face parte dintr-un partid politic;
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f) a absolvit studii universitare de licen7ă în domeniul știin7elor juridice
sau în alte domenii;
g) nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată
penal.
(2) În situa7ia în care numărul absolven7ilor de studii universitare de
licen7ă în domeniul știin7elor juridice sau în alte domenii dintr-o localitate
este insuﬁcient, prin excep7ie de la prevederile alin. (1) lit. f), în corpul
exper7ilor electorali pot ﬁ admise și persoane care au absolvit cel pu7in
învă7ământul general obligatoriu.
(3) Admiterea în corpul exper7ilor electorali se face pe baza avizului
favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă pentru activitatea
anterioară ca președinte al biroului electoral al sec7iei de votare sau de
loc7iitor al acestuia, precum și pe bază de examen.
(4) Autoritatea Electorală Permanentă acordă aviz favorabil persoanei
care a exercitat func7ia de președinte al biroului electoral al sec7iei de votare
sau de loc7iitor al acestuia la cel pu7in un scrutin și care:
a) îndeplinește condi7iile prevăzute la alin. (1);
b) a depus în scris, la primari sau prefec7i, ori la Autoritatea Electorală
Permanentă, în scris sau în format electronic, până cel mai târziu cu 45 de
zile înaintea datei alegerilor, o cerere scrisă, datată și semnată, con7inând
numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, reședin7a,
ocupa7ia, profesia, telefonul și adresa de e-mail, înso7ită de o declara7ie
privind îndeplinirea condi7iilor prevăzute la alin. (1);
c) nu a săvârșit contraven7ii în legătură cu alegerile sau cu un referendum;
d) nu a săvârșit erori în opera7iunile de consemnare a rezultatelor votării
în procesele-verbale;
e) nu a fost exclusă din corpul exper7ilor electorali;
f) nu s-a retras din corpul exper7ilor electorali.
(5) Primarii și prefec7ii redirec7ionează cererile depuse conform alin. (4)
lit. b) către Autoritatea Electorală Permanentă în 48 de ore de la înregistrare,
dar nu mai târziu de 40 de zile înaintea datei alegerilor.
(6) La examenul pentru admiterea în corpul exper1ilor electorali poate
participa orice persoană care îndeplinește condi1iile prevăzute la alin. (1)
și care nu a fost exclusă din corpul exper1ilor electorali, sub condi1ia ca
excluderea să ﬁ avut loc cu mai mult de 6 luni înaintea examenului.*
(7) Pot participa la examenul pentru admiterea în corpul exper7ilor
electorali persoanele prevăzute la alin. (6) care declară în scris că îndeplinesc
condi7iile prevăzute la alin. (1) lit. a)—g) și care solicită Autorită7ii Electorale
Permanente, printr-o cerere scrisă, datată și semnată, con7inând numele,
prenumele, codul numeric personal, domiciliul, reședin7a, ocupa7ia, profesia,
telefonul și adresa de e-mail, admiterea în corpul exper7ilor electorali pe bază
de examen.
* Modificat prin Legea nr. 148/2019.
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(8) Metodologia de aplicare a prevederilor prezentului articol este
stabilită prin hotărâre a Autorită1ii Electorale Permanente.*
(9) Excluderea din corpul exper1ilor electorali se realizează de către
Autoritatea Electorală Permanentă în cazul săvârșirii de contraven1ii
privind alegerile sau referendumurile.*
(10) La solicitarea Autorită7ii Electorale Permanente, autorită7ile publice
cu atribu7ii în domeniul electoral au obliga7ia de a pune la dispozi7ie,
gratuit, spa7ii pentru organizarea examenelor pentru admiterea în corpul
exper7ilor electorali.
(11) Retragerea din corpul exper7ilor electorali se realizează pe bază de
cerere formulată în scris în cel mult 5 zile de la data începerii perioadei
electorale.
(12) În cazul în care un expert electoral nu poate îndeplini func7ia de
președinte al unui birou electoral al unei sec7ii de votare sau func7ia de loc7iitor
al acestuia cu ocazia unor alegeri este obligat să solicite în scris Autorită7ii
Electorale Permanente suspendarea din corpul exper7ilor electorali, pe durata
acestora, cel mai târziu cu 30 de zile înaintea zilei alegerilor.
(13) Autoritatea Electorală Permanentă gestionează corpul exper7ilor
electorali, care cuprinde următoarele date de identiﬁcare ale persoanelor
înscrise: numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, reședin7a,
ocupa7ia, profesia, telefonul și adresa de e-mail.
(14) Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoștin7ă publică, prin
aﬁșare pe site-ul propriu, următoarele date de identiﬁcare ale persoanelor
înscrise în corpul exper7ilor electorali:
a) numele;
b) prenumele;
c) ini7iala tatălui;
d) domiciliul — se înscriu numai jude7ul și localitatea sau municipiul
București și sectorul, după caz.
(15) Autoritatea Electorală Permanentă transmite prefec7ilor informa7iile
prevăzute la alin. (13) privind persoanele desemnate ca președin7i ai
birourilor electorale ale sec7iilor de votare și loc7iitori ai acestora.
(16) Expertul electoral nu poate participa la campania electorală.
(17) Prezentul articol se aplică în mod corespunzător persoanelor cu
domiciliul sau reședin7a în străinătate.
Art. 17. — (1) Birourile electorale ale sec7iilor de votare din străinătate
se constituie dintr-un președinte și cel mult 8 membri. Birourile electorale
ale sec7iilor de votare din străinătate nu pot func7iona cu mai pu7in de 3
membri, dintre care unul este președinte.
(2) Președin7ii birourilor electorale ale sec7iilor de votare din străinătate
sunt desemna7i de către Autoritatea Electorală Permanentă, cu 15 zile
* Modificat prin Legea nr. 148/2019.
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înaintea datei alegerilor, în ședin7ă publică anun7ată cu 48 de ore înainte,
prin tragere la sor7i computerizată, dintre persoanele înscrise în corpul
exper7ilor electorali din străinătate.
(3) Fac parte din corpul exper7ilor electorali din străinătate personalul
misiunilor diplomatice și oﬁciilor consulare, institutelor culturale din
străinătate, precum și al7i cetă7eni români cu drept de vot cu domiciliul sau
reședin7a în străinătate. Prevederile art. 16 se aplică în mod corespunzător.
(4) Desemnarea președin7ilor birourilor electorale ale sec7iilor de votare
din străinătate se face pe baza criteriului apropierii domiciliului sau
reședin7ei de sediul sec7iei de votare, precum și pe baza criteriului studiilor
absolvite. Au prioritate personalul misiunilor diplomatice și oﬁciilor
consulare, sec7iilor consulare, institutelor culturale din străinătate, juriștii și
apoi absolven7ii de studii universitare de licen7ă.
(5) Membrii birourilor electorale ale sec7iilor de votare din străinătate
sunt stabili7i, prin tragere la sor7i, la propunerea partidelor politice, alian7elor politice, alian7elor electorale și organiza7iile cetă7enilor apar7inând
minorită7ilor na7ionale care participă la alegeri, de către președintele
biroului electoral de circumscrip7ie pentru cetă7enii români cu domiciliul
sau reședin7a în afara 7ării.
(6) Atunci când numărul persoanelor propuse potrivit alin. (5) este
insuﬁcient sau când acestea nu au conﬁrmat până cu 3 zile înaintea datei
votării că se vor prezenta la activitatea biroului electoral al sec7iei de votare
din străinătate, acesta poate ﬁ completat de către președintele biroului
electoral de circumscrip7ie până cel mai târziu cu două zile înaintea datei
votării, până la concuren7a numărului maxim de membri, cu al7i reprezentan7i ai partidelor politice, alian7elor politice, alian7elor electorale și
organiza7iilor cetă7enilor apar7inând minorită7ilor na7ionale.
(7) Dacă după efectuarea opera7iunilor prevăzute la alin. (6) numărul
membrilor biroului electoral al sec7iei de votare este mai mic decât numărul
maxim prevăzut de lege, acesta poate ﬁ completat de către președintele
biroului electoral de circumscrip7ie pentru cetă7enii români cu domiciliul
sau reședin7a în afara 7ării cu alte persoane din corpul exper7ilor electorali
din străinătate, inclusiv în ziua votării.
Art. 18. — Birourile electorale ale sec7iilor de votare au următoarele
atribu7ii:
a) primesc de la primari, pe bază de proces-verbal, un exemplar al
listelor electorale permanente, în preziua votării;
b) primesc de la primari buletinele de vot, ștampila de control și ștampilele
cu men7iunea „VOTAT”, formularele pentru încheierea proceselor-verbale și
alte materiale necesare desfășurării procesului electoral, precum și două
buletine de vot, câte unul pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputa7ilor,
anulate de către președintele biroului electoral de circumscrip7ie, pe care le
vor aﬁșa într-un loc vizibil, în ziua premergătoare alegerilor; birourile
electorale ale sec7iilor de votare din străinătate primesc aceste materiale din
Legea nr. 208/2015 239

partea biroului electoral de circumscrip7ie pentru cetă7enii români cu
domiciliul sau reședin7a în afara 7ării, pe bază de proces-verbal, cu sprijin
logistic din partea Ministerului Afacerilor Externe;
c) conduc opera7iunile de votare, iau toate măsurile de ordine în localul
sec7iei de votare și în jurul acestuia;
d) numără voturile și consemnează rezultatele votării;
e) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate;
f) înaintează birourilor electorale de circumscrip7ie sau oﬁciului
electoral de sector procesele-verbale cuprinzând rezultatele votării, prin
mijloace electronice și pe suport hârtie, buletinele de vot întrebuin7ate și
necontestate, buletinele de vot nule și pe cele contestate, împreună cu
contesta7iile depuse și materialele la care acestea se referă, precum și listele
electorale utilizate în cadrul sec7iei de votare, îndosariate pe tipuri de liste;
birourile electorale ale sec7iilor de votare din străinătate predau aceste
materiale, cu excep7ia buletinelor de vot întrebuin7ate și necontestate,
biroului electoral de circumscrip7ie pentru cetă7enii români cu domiciliul
sau reședin7a în afara 7ării, pe bază de proces-verbal, cu sprijin logistic din
partea Ministerului Afacerilor Externe, iar în cazul în care acesta și-a încetat
activitatea, Tribunalului București;
g) predau prefectului, pe bază de proces-verbal, buletinele de vot
anulate și neutilizate, ștampilele și celelalte materiale utilizate în desfășurarea votării; birourile electorale ale sec7iilor de votare din străinătate
predau aceste materiale, precum și buletinele de vot întrebuin7ate și
necontestate misiunii diplomatice sau oﬁciului consular;
h) eliberează ﬁecărui reprezentant al partidelor politice, alian7elor politice,
alian7elor electorale și organiza7iilor cetă7enilor apar7inând minorită7ilor
na7ionale din componen7a biroului câte o copie de pe ﬁecare proces-verbal,
certiﬁcată de președintele biroului electoral al sec7iei de votare;
i) eliberează, la cererea atât a observatorilor organiza7iilor neguvernamentale, cât și a reprezentan7ilor presei acredita7i pe lângă respectivele
sec7ii de votare, prin președintele sec7iei de votare, câte o copie a ﬁecărui
proces-verbal care consemnează rezultatul alegerilor în sec7ia respectivă;
j) veriﬁcă, prin mijloace electronice, îndeplinirea condi7iilor prevăzute
de lege pentru exercitarea dreptului de vot, precum și corela7iile din
procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, conform procedurii
stabilite prin hotărâre a Biroului Electoral Central.
Art. 19. — (1) Partidele politice, alian7ele politice, alian7ele electorale,
organiza7iile cetă7enilor apar7inând minorită7ilor na7ionale care participă
la alegeri conform prezentei legi, precum și candida7ii independen7i pot
contesta modul de formare și componen7a birourilor electorale, în cel mult
48 de ore de la expirarea termenului de constituire sau, după caz, de
completare a acestor birouri.
(2) Contesta7iile se depun la și se solu7ionează de către organismul
electoral constituit la nivelul imediat superior celui la care func7ionează biroul
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la care se referă contesta7ia sau de către Înalta Curte de Casa7ie și Justi7ie, în
cazul în care contesta7ia se referă la Biroul Electoral Central, în termen de cel
mult două zile de la înregistrare. Decizia organismului electoral sau, după
caz, hotărârea dată de Înalta Curte de Casa7ie și Justi7ie este deﬁnitivă.
CAPITOLUL III
Sec1iile de votare

Art. 20. — (1) Autoritatea Electorală Permanentă administrează
Registrul sec7iilor de votare din 7ară, care reprezintă o bază de date
centralizată privind delimitarea, numerotarea, sediile și dotarea sec7iilor
de votare. Registrul sec7iilor de votare este public.
(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi,
Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoștin7ă publică Registrul
sec7iilor de votare din 7ară, pe baza eviden7elor de7inute de către Autoritatea
Electorală Permanentă la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(3) Delimitarea sec7iilor de votare din 7ară și stabilirea sediilor acestora
se actualizează de către primari, prin dispozi7ie, numai cu avizul conform
al Autorită7ii Electorale Permanente.
(4) Numerotarea sec7iilor de votare din 7ară se actualizează de către
Autoritatea Electorală Permanentă la nivelul ﬁecărui jude7, respectiv al
municipiului București, începând cu localitatea reședin7ă de jude7 și continuând cu cele din municipii, orașe și comune, în ordinea alfabetică a
acestora. În municipiile cu subdiviziuni administrativ-teritoriale, numerotarea se face cu respectarea ordinii acestor subdiviziuni, prevăzută de lege.
(5) Până cel mai târziu cu 30 de zile înaintea datei votării, primarii aduc
la cunoștin7ă publică, cu ajutorul prefec7ilor, delimitarea și numerotarea
ﬁecărei sec7ii de votare din 7ară, precum și sediile acestora, în condi7iile
stabilite de Autoritatea Electorală Permanentă, prin hotărâre.
Art. 21. — (1) Sec7iile de votare din 7ară rămân ﬁxe, cu excep7ia modiﬁcărilor ce necesită actualizarea. Modiﬁcările de orice natură, inclusiv cele
intervenite în structura unită7ilor administrativ-teritoriale sau în planul
urbanistic al localită7ilor, se comunică de către primari, de îndată,
Autorită7ii Electorale Permanente.
(2) Metodologia de avizare a actualizării delimitării sec7iilor de votare
din 7ară și a stabilirii sediilor acestora, din punctul de vedere al îndeplinirii
condi7iilor prevăzute de prezenta lege, se stabilește prin hotărâre a
Autorită7ii Electorale Permanente.
(3) În delimitarea unei sec7ii de votare din 7ară pot ﬁ incluse, după caz,
unită7i administrativ-teritoriale în integralitatea lor ori numai anumite
localită7i componente ale acestora, artere întregi ori numai segmente ale
acestora, imobile izolate ori grupate în diferite moduri.
(4) Includerea în delimitarea sec7iilor de votare din 7ară a altor elemente
decât cele prevăzute la alin. (3) poate ﬁ făcută numai în cazul în care în
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localitatea respectivă nu au fost atribuite tip și/sau denumiri de arteră,
numere administrative ori acestea au fost realizate necorespunzător.
(5) Sec7iile de votare din 7ară trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
a) sec7iile de votare nu pot depăși limitele unită7ilor administrativ-teritoriale;
b) aceeași adresă a unui alegător nu poate ﬁ arondată la mai multe sec7ii
de votare;
c) numărul de alegători aronda7i unei sec7ii de votare nu poate depăși
cifra de 2.000;
d) numărul de alegători aronda7i unei sec7ii de votare nu poate ﬁ mai
mic de 50;
e) distan7a dintre sediul sec7iei de votare și domiciliul/reședin7a
alegătorului să nu depășească, de regulă, 3 kilometri;
f) aria teritorială a sec7iei de votare trebuie să ﬁe, de regulă, compactă.
Art. 22. — (1) Dispozi7iile primarilor privind actualizarea delimitării
sec7iilor de votare trebuie să respecte următoarele cerin7e:
a) să utilizeze tipul și denumirea oﬁciale ale unită7ilor administrativteritoriale, ale localită7ilor componente sau ale satelor apar7inătoare, ale
arterelor, ale numerelor administrative, ale numerelor și/sau denumirilor
blocurilor, cu respectarea nomenclatoarelor și a codiﬁcărilor utilizate de
către autorită7ile și institu7iile publice;
b) să utilizeze, pe cât posibil, indicativul de stare al arterelor, respectiv
istoricul acestora;
c) să includă toate arterele existente, conform nomenclatorului stradal
aprobat prin hotărâre a consiliului local;
d) să includă toate arterele desﬁin7ate care sunt men7ionate în actele de
identitate sau în dovezile de reședin7ă.
(2) Delimitarea sec7iilor de votare se realizează utilizând următoarele
niveluri:
a) comună, oraș, municipiu;
b) sector, în cazul municipiului București;
c) localitate componentă, sat apar7inător sau sat component;
d) arteră;
e) număr administrativ;
f) număr/denumire imobil;
g) număr/denumire scară;
h) număr apartament.
Art. 221. — Primarii au obliga1ia de a asigura accesibilitatea localurilor
de vot, conform metodologiei aprobate prin hotărâre a Autorită1ii
Electorale Permanente.*
Art. 23. — (1) În statele unde își au sediile misiunile diplomatice și
oﬁciile consulare ale României se organizează, de regulă, în sediile
* Introdus prin O.U.G. nr. 29/2019.
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misiunilor diplomatice, oﬁciilor consulare, sec1iilor consulare, dacă
acestea func1ionează în sedii diferite și institutelor culturale, una sau mai
multe sec1ii de votare pentru alegătorii care votează în străinătate.
(2) Cu acordul autorită1ilor din 1ara respectivă pot ﬁ organizate sec1ii
de votare și în alte locuri decât cele prevăzute de alin. (1).
(3) În afara sec1iilor de votare prevăzute la alin. (1) și (2) pot ﬁ
organizate, cu acordul autorită1ilor din 1ara respectivă, sec1ii de votare
pentru localită1ile sau grupurile de localită1i în care au optat să voteze
cel pu1in 100 de alegători, conform art. 42 alin. (2).
(4) În termen de cel mult 5 zile de la data expirării termenului prevăzut
la art. 42 alin. (2), Autoritatea Electorală Permanentă comunică Ministerului
Afacerilor Externe localită1ile din străinătate în care trebuie să ﬁe înﬁin1ate
sec1ii de votare potrivit alin. (3), precum și numărul acestora.
(5) Începând cu a cincisprezecea zi din perioada electorală până cel
mai târziu cu 20 de zile înaintea datei votării, Ministerul Afacerilor
Externe comunică Autorită1ii Electorale Permanente, în mod eșalonat,
propunerile misiunilor diplomatice și oﬁciilor consulare privind sediile
sec1iilor de votare din străinătate prevăzute la alin. (1)—(4), de îndată ce
acestea sunt ﬁnalizate.
(6) Lista prevăzută la alin. (5) va ﬁ înso1ită de următoarele documente:
a) sinteza consultărilor cu misiunile diplomatice și oﬁciile consulare;
b) sinteza consultărilor cu persoane care reprezintă cetă1eni români
aﬂa1i în străinătate și criteriile utilizate pentru selec1ia acestora;
c) notă justiﬁcativă privind cazurile în care nu vor mai ﬁ organizate
sec1ii de votare organizate la alegeri anterioare, dacă este cazul;
d) notă logistică privind ﬁecare local de vot, conform modelului
stabilit de Autoritatea Electorală Permanentă;
e) informa1iile furnizate de autorită1ile străine competente privind
numărul cetă1enilor români cu domiciliul, reședin1a sau alte forme de
înregistrare în străinătate, defalcat pe state.
(7) În termen de cel mult 3 zile de la data ﬁecărei comunicări prevăzute
la alin. (5), Autoritatea Electorală Permanentă aprobă, prin hotărâre,
propunerile misiunilor diplomatice și oﬁciilor consulare privind sediile
sec1iilor de votare din străinătate. În cel mult 3 zile de la data ultimei
comunicări, Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoștin1ă
publică lista ﬁnală a sediilor sec1iilor de votare din străinătate.
(8) Activită1ile de coordonare a pregătirii și organizării procesului de
votare în străinătate sunt asigurate de către biroul electoral pentru sec1iile
de votare din străinătate, cu sprijinul logistic al Ministerului Afacerilor
Externe.*
* Modificat prin Legea nr. 148/2019, cu excep7ia alin. (5) și (7), modificate prin O.U.G.
nr. 64/2019.
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CAPITOLUL IV
Registrul electoral și listele electorale
Seciunea 1
Registrul electoral

Art. 24. — (1) Registrul electoral este un sistem informatic na'ional de
înregistrare și actualizare a datelor de identiﬁcare a cetă'enilor români cu
drept de vot și a informa'iilor privind arondarea acestora la sec'iile de
votare.
(2) Registrul electoral func'ionează în vederea asigurării următoarelor
obiective:
a) înregistrarea și actualizarea datelor de identiﬁcare a cetă'enilor
români cu drept de vot;
b) realizarea comunicărilor prevăzute de lege privind datele de
identiﬁcare a alegătorilor și arondarea acestora la sec'iile de votare;
c) arondarea cetă'enilor români cu drept de vot la sec'iile de votare;
d) realizarea listelor electorale permanente;
e) realizarea comunicărilor prevăzute de lege privind actualizarea
listelor electorale permanente.
Art. 25. — (1) Registrul electoral este structurat pe jude'e, municipii,
orașe, comune, pentru cetă'enii români cu domiciliul sau reședin'a în 'ară,
iar pentru cei cu domiciliul sau reședin'a în străinătate, pe state și localită'i.
(2) Fiecare alegător ﬁgurează în Registrul electoral o singură dată, ﬁind
arondat la o singură sec'ie de votare.
Art. 26. — (1) Persoanele autorizate să efectueze opera'iuni în Registrul
electoral cuprinzând cetă'enii români cu domiciliul sau reședin'a în 'ară
sunt primarii sau persoanele desemnate de către primari, prin dispozi'ie,
conform legii. Persoanele autorizate să efectueze opera'iuni în Registrul
electoral cuprinzând cetă'enii români cu domiciliul sau reședin'a în
străinătate sunt persoanele desemnate de către Autoritatea Electorală
Permanentă. Ministerul Afacerilor Externe poate desemna, cu avizul
Autorită'ii Electorale Permanente, persoane autorizate să efectueze
interogări în Registrul electoral cuprinzând cetă'enii români cu domiciliul
sau reședin'a în străinătate.
(2) Persoanele împuternicite prin ordin al președintelui Autorită'ii
Electorale Permanente efectuează, în Registrul electoral, opera'iuni de
competen'a Autorită'ii Electorale Permanente.
(3) Persoanele autorizate asigură actualizarea, în Registrul electoral, a
informa'iilor privind cetă'enii români cu drept de vot, precum și a
informa'iilor privind arondarea acestora la sec'iile de votare.
(4) Persoanele autorizate au acces la toate datele și informa'iile necesare
actualizării Registrului electoral, de'inute la nivelul primăriei și al serviciului
public comunitar local al unită'ii administrativ-teritoriale respective.
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(5) Persoanele autorizate beneﬁciază de 5 clase de salarizare succesive
suplimentare fa7ă de clasa de7inută, fără a depăși în total numărul de clase
de salarizare prevăzut la art. 10 alin. (2) din Legea-cadru nr. 284/2010
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu
modiﬁcările și completările ulterioare.
(6) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele
autorizate beneﬁciază de o majorare a salariului de bază avut, corespunzător celor 5 clase de salarizare succesive suplimentare multiplicat cu
procentul prevăzut la art. 10 alin. (5) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu
modiﬁcările și completările ulterioare.
Art. 27. — (1) Orice alegător poate solicita primarului unită7ii
administrativ-teritoriale unde își are domiciliul sau reședin7a, după caz,
prin cerere scrisă, datată și semnată, cuprinzând numele, prenumele, codul
numeric personal și adresa de domiciliu, respectiv Ministerului Afacerilor
Externe, dacă are domiciliul sau reședin7a în străinătate, informa7ii cu
privire la propriile date cu caracter personal înscrise în Registrul electoral.
(2) Răspunsurile la cererile prevăzute la alin. (1) se comunică în termen
de 15 zile de la data primirii cererii.
Art. 28. — (1) Accesul unei persoane autorizate în Registrul electoral se
face prin utilizarea datelor de autentiﬁcare furnizate de Autoritatea
Electorală Permanentă sau prin utilizarea unei semnături electronice extinse
bazate pe un certiﬁcat caliﬁcat eliberat de un furnizor de servicii de
certiﬁcare acreditat, generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de
creare a semnăturii și care permite identiﬁcarea certă a persoanei autorizate.
(2) Primarii și Ministerul Afacerilor Externe transmit lista persoanelor
desemnate în vederea autorizării Autorită7ii Electorale Permanente, în
termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(3) Persoanele autorizate nu mai au drept de acces în Registrul electoral
pe durata suspendării mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu
sau după încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu,
după caz.
(4) Cazurile de înlocuire a persoanelor autorizate de către primari sunt
transmise Autorită7ii Electorale Permanente în cel mult 5 zile lucrătoare de
la data producerii acestora.
Art. 29. — (1) Răspunderea pentru asigurarea conﬁden7ialită7ii datelor
cu caracter personal și a securită7ii prelucrărilor în Registrul electoral revine
Autorită7ii Electorale Permanente, persoanelor autorizate și persoanelor
împuternicite prevăzute la art. 26.
(2) Datele și informa7iile con7inute în Registrul electoral sunt destinate
exclusiv proceselor electorale.
Art. 30. — (1) Persoanele autorizate, conform legii, efectuează opera7iuni
în Registrul electoral și au acces la datele și informa7iile din Registrul
electoral numai pentru unitatea administrativ-teritorială sau subdiviziunea
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administrativ-teritorială pe raza căreia își desfășoară activitatea, cu excep7iile prevăzute de prezenta lege.
(2) Persoanele împuternicite prin ordin al președintelui Autorită7ii
Electorale Permanente asigură efectuarea comunicărilor prevăzute de
prezenta lege prin intermediul Registrului electoral.
Art. 31. — (1) Autoritatea Electorală Permanentă elaborează și adoptă
instruc7iuni privind măsurile de securitate în legătură cu gestionarea și
utilizarea Registrului electoral, care vizează:
a) controlul accesului la echipamente și la sistemul informatic, pentru a
împiedica accesul persoanelor neautorizate la echipamentele de efectuare
a opera7iunilor în Registrul electoral;
b) controlul suportului de date pentru a împiedica citirea, copierea,
modiﬁcarea sau ștergerea suportului de date în mod neautorizat;
c) controlul stocării pentru a împiedica introducerea neautorizată de
date și inspectarea, modiﬁcarea sau ștergerea neautorizată a datelor;
d) controlul utilizării pentru a împiedica utilizarea sistemelor de
prelucrare automată a datelor de către persoane neautorizate cu ajutorul
echipamentelor de transmitere a datelor;
e) controlul accesului la date pentru a limita accesul persoanelor autorizate să utilizeze Registrul electoral, numai la datele pentru care au fost
autorizate;
f) controlul introducerii de date pentru a se asigura că este posibil
ulterior să se veriﬁce și să se stabilească ce date au fost introduse în
Registrul electoral, când și de către cine au fost introduse datele;
g) controlul transportului și transferului de date pentru a împiedica
citirea, copierea, modiﬁcarea sau ștergerea neautorizată a datelor în timpul
transmiterii acestora sau în timpul transportului de suporturi de date, prin
intermediul măsurilor tehnice de securizare;
h) controlul comunica7iilor aferente Registrului electoral, astfel încât să
se poată asigura veriﬁcarea și stabilirea autorită7ilor/organismelor cărora
li s-au transmis sau li se pot transmite datele cu caracter personal, folosind
echipamentele de comunica7ii.
(2) În vederea îndeplinirii atribu7iilor privind administrarea și suportul
tehnic necesar func7ionării Registrului electoral, coordonarea și îndrumarea
metodologică a persoanelor autorizate să opereze în Registrul electoral,
precum și controlul respectării dispozi7iilor legale incidente în domeniu,
Autoritatea Electorală Permanentă adoptă măsuri tehnice, operative și de
procedură, potrivit următoarelor principii:
a) conﬁden!ialitate — asigurarea accesului la informa7ii numai pentru
persoanele autorizate în func7ie de competen7e;
b) integritate — asigurarea exactită7ii și caracterului complet al informa7iilor, precum și a metodelor de prelucrare;
c) disponibilitate — asigurarea accesului la informa7ii în termenul solicitat;
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d) identiﬁcare și autentiﬁcare — asigurarea identiﬁcării și autentiﬁcării
tuturor persoanelor autorizate în mod corespunzător, în func7ie de
competen7e, înainte de orice opera7iune;
e) autorizare — autorizarea participan7ilor în vederea accesării datelor
din Registrul electoral în func7ie de competen7e.
(3) Autoritatea Electorală Permanentă este autorizată să ia măsuri pentru
prevenirea pierderii informa7iilor și asigurarea recuperării acestora în
cazuri fortuite sau de for7ă majoră.
(4) Centrul Na7ional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică —
CERT-RO realizează auditări ale securită7ii Registrului electoral, în mod
gratuit.
Art. 32. — Accesul și opera7iunile în Registrul electoral se realizează prin
intermediul re7elei de internet.
Art. 33. — (1) Datele care se înscriu în Registrul electoral pentru ﬁecare
alegător cu domiciliul în România sunt următoarele:
a) numele și prenumele, precum și numele avut înaintea căsătoriei sau
a modiﬁcării administrative a numelui;
b) data nașterii;
c) locul nașterii;
d) codul numeric personal;
e) 7ara în care își are reședin7a, dacă este cazul;
f) adresa de domiciliu;
g) adresa de reședin7ă, în 7ară, precum și perioada de valabilitate a acesteia;
h) seria și numărul actului de identitate;
i) data emiterii actului de identitate;
j) data expirării actului de identitate;
k) numărul sec7iei de votare.
(2) Datele care se înscriu în Registrul electoral pentru ﬁecare alegător
care și-a stabilit domiciliul în străinătate sunt următoarele:
a) numele și prenumele, precum și numele avut înaintea căsătoriei sau
a modiﬁcării administrative a numelui;
b) data nașterii;
c) locul nașterii;
d) codul numeric personal;
e) adresa de domiciliu;
f) numărul pașaportului;
g) data eliberării pașaportului;
h) data expirării pașaportului.
(3) În plus fa7ă de datele men7ionate la alin. (2), pentru ﬁecare alegător
care și-a stabilit domiciliul în străinătate și care locuiește temporar în
România se înscriu următoarele date:
a) adresa de reședin7ă din România;
b) seria și numărul căr7ii de identitate provizorii;
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c) data emiterii căr7ii de identitate provizorii;
d) data expirării căr7ii de identitate provizorii.
(4) În plus fa1ă de datele men1ionate la alin. (1), pentru ﬁecare alegător
cu domiciliul în România care și-a stabilit reședin1a în străinătate se pot
înscrie adresa de reședin1ă din străinătate, op1iunea pentru votul prin
coresponden1ă și codul poștal al adresei de reședin1ă din străinătate.*
(5) În plus fa1ă de datele men1ionate la alin. (1), pentru ﬁecare alegător
cu domiciliul în străinătate care și-a stabilit reședin1a în altă 1ară se pot
înscrie adresa de reședin1ă din străinătate, op1iunea pentru votul prin
coresponden1ă și codul poștal al adresei de domiciliu sau al adresei de
reședin1ă din străinătate.*
Art. 34. — În plus fa7ă de datele prevăzute la art. 33, în Registrul
electoral se poate înscrie și adresa de e-mail furnizată de către alegători.
Aceste informa7ii vor ﬁ vizualizate și utilizate exclusiv de către Autoritatea
Electorală Permanentă.
Art. 35. — (1) Înscrierea în Registrul electoral a cetă7enilor români care
au împlinit sau împlinesc vârsta de 18 ani până în ziua alegerilor inclusiv
se face, din oﬁciu, de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza
comunicării Direc7iei pentru Eviden7a Persoanelor și Administrarea Bazelor
de Date.
(2) După dobândirea cetă7eniei române, persoanele care au 18 ani
împlini7i sunt înscrise în Registrul electoral, din oﬁciu, de către Autoritatea
Electorală Permanentă, pe baza comunicării Direc7iei pentru Eviden7a
Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.
Art. 36. — Radierea din Registrul electoral a unui alegător se face în caz
de deces, de pierdere a cetă7eniei române, de interzicere a exercitării
dreptului de a alege sau de punere sub interdic7ie.
Art. 37. — (1) Radierea alegătorilor cu domiciliul în România din
Registrul electoral în caz de deces se face din oﬁciu, pe baza actelor sau
comunicărilor oﬁciale, ori la cererea persoanei interesate, pe baza
certiﬁcatului de deces, numai de către persoanele autorizate.
(2) Radierea din oﬁciu a alegătorilor deceda7i cu domiciliul în România
se face de către persoanele autorizate din unitatea administrativ-teritorială
în a cărei rază teritorială s-a întocmit actul de deces, inclusiv pentru
alegătorii care nu au domiciliul în unitatea administrativ-teritorială
respectivă, în termen de 48 de ore de la data emiterii actului de deces.
(3) Radierea din oﬁciu a alegătorilor deceda7i cu domiciliul în România
se poate realiza și pe baza comunicării Autorită7ii Electorale Permanente
efectuate prin intermediul Registrului electoral.
(4) Orice persoană interesată poate solicita primarului unită7ii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială alegătorul decedat cu domiciliul
* Modificat prin Legea nr. 288/2015.
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în România a avut ultimul domiciliu radierea acestuia din Registrul electoral,
pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, înso7ite de certiﬁcatul de deces în
copie, depuse personal sau prin poștă. Radierea se realizează în termen de cel
mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.
(5) Orice persoană interesată poate adresa primarului o sesizare scrisă,
datată și semnată, privind cazul în care în listele electorale permanente se
regăsește un alegător decedat cu ultimul domiciliu în unitatea administrativteritorială respectivă. Cererea va cuprinde numele, prenumele și codul
numeric personal al persoanei decedate sau alte date relevante privind
identitatea persoanei decedate.
(6) În cazul prevăzut la alin. (5), primarul, prin aparatul de specialitate
al acestuia, are obliga7ia de a veriﬁca informa7iile existente în registrul de
stare civilă, precum și în celelalte eviden7e gestionate. Radierea se
realizează, dacă este cazul, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la
data înregistrării sesizării.
(7) Radierea alegătorului cu domiciliul în străinătate din Registrul
electoral în caz de deces se face, din oﬁciu, pe baza actelor sau comunicărilor
oﬁciale sau la cererea persoanei interesate, pe baza certiﬁcatului de deces, în
copie, de către persoanele autorizate sau Autoritatea Electorală Permanentă,
după caz. Prevederile alin. (2)—(6) se aplică în mod corespunzător.
Art. 38. — La pierderea cetă7eniei române, persoanele care au 18 ani
împlini7i sunt radiate din Registrul electoral, din oﬁciu, de către Autoritatea
Electorală Permanentă, pe baza comunicării Autorită7ii Na7ionale pentru
Cetă7enie.
Art. 39. — (1) În cazul interzicerii exercitării dreptului de a alege,
alegătorii sunt radia7i din Registrul electoral pe durata pedepsei, din oﬁciu,
de persoana autorizată din unitatea administrativ-teritorială de domiciliu, în
termen de 24 de ore de la data comunicării de către instan7a judecătorească
a copiei de pe dispozitivul hotărârii, transmisă conform art. 562 din Legea
nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modiﬁcările și
completările ulterioare, și art. 29 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 253/2013 privind
executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative
de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.
(2) În cazul punerii sub interdic7ie, alegătorii sunt radia7i din Registrul
electoral din oﬁciu de persoana autorizată din unitatea administrativteritorială de domiciliu pe baza comunicării prin intermediul Registrului
electoral, efectuate de către persoana autorizată din unitatea administrativteritorială unde nașterea celui pus sub interdic7ie judecătorească este
înregistrată, în termen de 24 de ore de la data comunicării de către instan7a
judecătorească a copiei legalizate a hotărârii, transmise conform art. 941 alin. (1)
lit. a) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată.
(3) Radierea din Registrul electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis
exercitarea dreptului de a alege sau care au fost puși sub interdic7ie se poate
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realiza de persoana autorizată din unitatea administrativ-teritorială de
domiciliu și pe baza comunicării acestor cazuri de către Autoritatea
Electorală Permanentă prin intermediul Registrului electoral.
(4) La expirarea duratei pedepsei privind interzicerea exercitării dreptului de a alege, alegătorii sunt reînscriși, în mod automat, în Registrul electoral.
(5) Radierea alegătorului cu domiciliul în străinătate din Registrul
electoral, în cazul interzicerii exercitării dreptului de a alege sau al punerii
sub interdic7ie, se face de persoana autorizată din unitatea administrativteritorială unde acesta și-a avut ultimul domiciliu. Prevederile alin. (1)—(4)
se aplică în mod corespunzător.
Art. 40. — (1) Pentru clariﬁcarea unor situa7ii punctuale privind anumite
persoane înscrise în Registrul electoral, aﬂate în unul dintre cazurile
prevăzute la art. 37, respectiv art. 39, primarul se poate adresa serviciului
public comunitar local de eviden7ă a persoanelor care deservește unitatea
administrativ-teritorială pe raza căreia domiciliază persoana în cauză, în
vederea ob7inerii informa7iilor necesare actualizării Registrului electoral.
(2) În situa7ia prevăzută la alin. (1), serviciul public comunitar local de
eviden7ă a persoanelor are obliga7ia de a răspunde cererii primarului în cel
mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia.
Art. 41. — (1) Modiﬁcările în Registrul electoral referitoare la schimbarea
domiciliului în România se efectuează din oﬁciu, potrivit actelor normative
în vigoare care reglementează activitatea de eviden7ă a persoanelor.
(2) Actualizarea în Registrul electoral a datelor privind domiciliul se
realizează de către persoanele autorizate, în termen de cel mult 24 de ore la
data comunicării prin intermediul Registrului electoral a modiﬁcărilor
privind domiciliul de către Autoritatea Electorală Permanentă.
(3) Actualizarea în Registrul electoral a datelor privind schimbarea
numelui se realizează de către persoanele autorizate, în termen de cel mult
24 de ore de la data comunicării în Registrul electoral de către Autoritatea
Electorală Permanentă a modiﬁcărilor privind numele alegătorilor.
Art. 42. — (1) Până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei alegerilor,
alegătorul înscris în Registrul electoral cu adresa de domiciliu poate să
adreseze primarului unită7ii administrativ-teritoriale de reședin7ă, prin
poștă sau personal, o cerere scrisă, datată și semnată, cuprinzând numele,
prenumele și adresa de domiciliu, pentru înscrierea sa cu adresa de
reședin7ă în Registrul electoral pentru scrutinul respectiv, înso7ită de o
copie a actului de identitate și o copie a dovezii de reședin7ă.
(2) Începând cu data de 1 aprilie a anului în care au loc alegeri parlamentare la termen și până la data expirării a cel mult 15 zile de la data
începerii perioadei electorale, alegătorul, care dorește să voteze în străinătate la alegerile parlamentare, se poate înregistra în Registrul electoral
ca alegător în străinătate, prin intermediul unui formular on-line, aﬂat pe
site-ul Autorită1ii Electorale Permanente, în care va înscrie numele,
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prenumele, codul numeric personal, localitatea și statul unde optează să
voteze, la care anexează copia scanată sau fotograﬁa actului de identitate.*
(3) Fiecare alegător înscris în Registrul electoral cu domiciliul sau
reședin7a în străinătate este arondat unei singure sec7ii de votare.
(4) Modelele cererilor prevăzute la alin. (1) și (2) sunt stabilite prin
hotărâre a Autorită7ii Electorale Permanente.
(5) Alegătorii înscriși în Registrul electoral cu domiciliul în 7ară și cu
reședin7a în străinătate, precum și cei cu domiciliul în străinătate votează
numai la sec7ia de votare unde au fost aronda7i, cu excep7iile prevăzute de
prezenta lege.
(6) Alegătorii prevăzu7i la alin. (5), care și-au schimbat domiciliul sau
reședin7a în străinătate după împlinirea termenului prevăzut la alin. (2),
votează numai la sec7iile de votare organizate pe lângă misiunile diplomatice, oﬁciile consulare, sec7iile consulare și institutele culturale din
străinătate ale României.
Art. 43. — Documentele prevăzute la art. 42 alin. (2) se transmit
Autorită7ii Electorale Permanente de către misiunile diplomatice sau oﬁciile
consulare, după caz, în termen de 24 de ore de la primire, cu aplicarea în
mod corespunzător a procedurii prevăzute la art. 93 alin. (11).
Art. 44. — (1) Opera7iunile de actualizare a Registrului electoral
prevăzute la art. 42 alin. (1) se efectuează de către persoanele autorizate, în
termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării.
(2) Opera7iunile de actualizare a Registrului electoral prevăzute la art. 42
alin. (2) se efectuează de către persoanele împuternicite, prin ordin al
președintelui Autorită7ii Electorale Permanente, în termen de cel mult 10
zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării.
Art. 45. — (1) Arondarea alegătorilor la sec7iile de votare din 7ară se
realizează în mod automat, prin intermediul Registrului electoral, pe baza
men7iunilor privind domiciliul sau reședin7a din actul de identitate sau din
documentele care dovedesc reședin7a, conform prezentei legi.
(2) În cazul în care men7iunile privind domiciliul sau reședin7a din actul
de identitate nu permit arondarea automată a alegătorilor cu domiciliul sau
reședin7a în 7ară, persoana autorizată asigură arondarea manuală a acestora
în baza informa7iilor de7inute la nivelul primăriei, cu respectarea criteriilor
prevăzute de prezenta lege.
(3) Pentru aplicarea alin. (2) pot ﬁ utilizate orice surse oﬁciale de date
privind identitatea alegătorilor și teritoriul unită7ii administrativ-teritoriale,
gestionate la nivelul primăriei.
(4) În cazul în care informa7iile prevăzute la alin. (2) sunt insuﬁciente
pentru arondarea manuală a alegătorilor, aceștia vor ﬁ aronda7i alfabetic
la sec7iile de votare, cu respectarea criteriilor prevăzute de prezenta lege.
* Modificat prin Legea nr. 148/2019.
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(5) În cazul în care arondarea alegătorilor cu domiciliul sau reședin*a în
*ară nu este posibilă potrivit alin. (1)—(4), aceștia urmează a ﬁ repartiza*i
la prima sec*ie de votare a localită*ii respective.
(6) Arondarea alegătorilor la sec*iile de votare organizate în străinătate
se face de către persoanele împuternicite prin ordin al președintelui
Autorită*ii Electorale Permanente, pe baza datelor și informa*iilor furnizate
de către alegători conform art. 42 alin. (2).
Art. 46. — (1) Direc*ia pentru Eviden*a Persoanelor și Administrarea
Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne comunică
Autorită*ii Electorale Permanente, conform formatului și termenelor stabilite
prin protocol, datele prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. a)—j) și alin. (3), cazurile
de interzicere a exercitării drepturilor electorale și cazurile de punere sub
interdic*ie, actualizări intervenite în datele personale ale cetă*enilor români
cu drept de vot și informa*ii privind persoanele decedate, respectiv cele cu
men*iuni de deces, înregistrate în Registrul na*ional de eviden*ă a persoanelor.
(2) Direc*ia Generală de Pașapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne comunică Autorită*ii Electorale Permanente, conform formatului și
termenelor stabilite prin protocol, datele prevăzute la art. 33 alin. (2).
(3) Autoritatea Na*ională pentru Cetă*enie comunică Autorită*ii Electorale
Permanente, conform formatului și termenelor stabilite prin protocol, situa*ia
nominală a persoanelor care și-au pierdut cetă*enia română, precum și a
persoanelor care au vârsta de peste 18 ani și au dobândit cetă*enia română.
Art. 47. — (1) Alegătorii au dreptul să veriﬁce înscrierea în Registrul
electoral. Întâmpinările împotriva omisiunilor, a înscrierilor greșite și a
oricăror erori din Registrul electoral se depun la birourile jude*ene sau la
ﬁlialele Autorită*ii Electorale Permanente, aceasta ﬁind obligată să se
pronun*e, prin decizie, în cel mult 3 zile de la data înregistrării.
(2) Contesta*iile împotriva deciziilor date conform alin. (1) se
solu*ionează, în cel mult 3 zile de la data înregistrării, de către judecătoria
în a cărei rază teritorială domiciliază alegătorul, prin hotărâre deﬁnitivă.
(3) Contesta*iile împotriva deciziilor privind alegătorii cu domiciliul în
străinătate, date conform alin. (1), se solu*ionează, în cel mult 3 zile de la
data înregistrării, de către Judecătoria Sectorului 1 al Municipiului
București, prin hotărâre deﬁnitivă.
Seciunea a 2-a
Listele electorale

Art. 48. — Listele electorale cuprind cetă*enii cu drept de vot înscriși în
Registrul electoral. Acestea sunt permanente și suplimentare.
Art. 49. — (1) Listele electorale permanente din *ară se întocmesc și se
tipăresc de către primari, pe sec*ii de votare, pe baza datelor și informa*iilor
cuprinse în Registrul electoral.
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(2) Alegătorii români care au făcut cereri prevăzute la art. 42 alin. (2)
sunt înscriși în listele electorale permanente din străinătate.
(3) Listele electorale permanente din străinătate se întocmesc și se
tipăresc de către Autoritatea Electorală Permanentă și se transmit biroului
electoral pentru cetă1enii români cu domiciliul sau reședin1a în afara 1ării,
în termen de 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 23
alin. (7).*
(4) Până cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei alegerilor, dar nu mai
târziu de 24 de ore de la solicitare, primarii sunt obliga7i să pună la
dispozi7ia partidelor politice, alian7elor politice, alian7elor electorale și
organiza7iilor cetă7enilor apar7inând minorită7ilor na7ionale care participă
la alegeri, la cererea și pe cheltuiala acestora, un extras din Registrul
electoral, cuprinzând alegătorii din respectiva unitate administrativteritorială, respectiv numele, prenumele, data nașterii și domiciliul, precum
și sec7ia de votare la care au fost aronda7i, pe suport electronic sau hârtie.
(5) Listele electorale permanente cuprinzând alegătorii cu domiciliul sau
reședin7a în România se tipăresc de către primari, în două exemplare, până
cel mai târziu cu 3 zile înaintea datei alegerilor, și cuprind: numele și
prenumele alegătorului, codul numeric personal, domiciliul sau reședin7a,
după caz, seria și numărul actului de identitate, numărul circumscrip7iei
electorale, numărul sec7iei de votare și o rubrică destinată semnăturii
alegătorului. Listele electorale permanente cuprinzând alegătorii cu
domiciliul sau reședin7a în România se semnează de primar și de secretarul
unită7ii administrativ-teritoriale. Un exemplar se păstrează de către
secretarul unită7ii administrativ-teritoriale, iar un exemplar se predă
birourilor electorale ale sec7iilor de votare.
(6) Listele electorale permanente din străinătate cuprind: numele și
prenumele alegătorului, codul numeric personal, domiciliul sau reședin7a
din străinătate, după caz, seria și numărul actului de identitate, numărul
circumscrip7iei electorale, numărul sec7iei de votare și o rubrică destinată
semnăturii alegătorului. Listele electorale permanente din străinătate se
semnează de către împuternici7ii președintelui Autorită7ii Electorale
Permanente.
Art. 50. — (1) Autoritatea Electorală Permanentă comunică Biroului
Electoral Central, în cel mult 24 de ore de la data constituirii acestuia,
numărul alegătorilor înscriși în Registrul electoral și numărul minim întreg
nerotunjit de semnături necesar pentru sus7inerea candidaturilor la nivel
na7ional, precum și în ﬁecare circumscrip7ie electorală.
(2) În termen de 24 de ore de la data constituirii birourilor electorale de
circumscrip7ie, Biroul Electoral Central comunică acestora informa7iile
prevăzute la alin. (1).
* Modificat prin Legea nr. 148/2019.
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(3) Toate comunicările se aduc de îndată la cunoștin7ă publică, prin
publicare pe site-ul Biroului Electoral Central sau pe site-urile birourilor
electorale de circumscrip7ie, după caz.
Art. 51. — (1) Listele electorale suplimentare se întocmesc în cazurile
prevăzute de prezenta lege și vor cuprinde elementele prevăzute la art. 49
alin. (5) sau (6), după caz. Listele electorale suplimentare se semnează de
președintele biroului electoral al sec7iei de votare unde au fost întocmite.
(2) În listele electorale suplimentare utilizate în sec7iile de votare din
7ară vor ﬁ trecute, de către președintele biroului electoral al sec7iei de
votare, următoarele persoane:
a) persoanele care se prezintă la vot și fac dovada că au domiciliul sau
reședin7a pe raza sec7iei de votare respective, însă au fost omise din lista
electorală permanentă;
b) persoanele care se prezintă la vot și fac dovada că au reședin7a pe
raza sec7iei de votare respective, însă nu au făcut cereri de înscriere în
Registrul electoral cu adresa de reședin7ă;
c) persoanele care în ziua votării se aﬂă în altă unitate administrativteritorială decât cea unde își au domiciliul sau reședin7a și care fac dovada
că au domiciliul sau reședin7a pe raza circumscrip7iei electorale în care se
aﬂă sec7ia de votare respectivă;
d) membrii birourilor electorale ale sec7iilor de votare și operatorii de
calculator, dacă au domiciliul sau reședin7a pe raza circumscrip7iei
electorale în care se aﬂă sec7ia de votare respectivă;
e) persoanele însărcinate cu men7inerea ordinii sau cu veriﬁcarea
dispozitivului de men7inere a ordinii, dacă au domiciliul sau reședin7a pe
raza circumscrip7iei electorale în care se aﬂă sec7ia de votare respectivă;
f) candida7ii, dacă aceștia candidează în circumscrip7ia electorală respectivă.
(3) În listele electorale suplimentare utilizate în sec7iile de votare din
străinătate vor ﬁ trecute, de către președintele biroului electoral al sec7iei de
votare, următoarele persoane:
a) persoanele care se prezintă la vot la sec7iile de votare organizate pe
lângă misiunile diplomatice, oﬁciile consulare, sec7iile consulare și institutele culturale din străinătate ale României și fac dovada că au domiciliul
sau reședin7a în străinătate și care nu ﬁgurează în listele electorale
permanente ale sec7iilor de votare din străinătate;
b) personalul misiunilor diplomatice și al oﬁciilor consulare, sec7iilor
consulare și institutelor culturale din străinătate;
c) membrii birourilor electorale ale sec7iilor de votare și operatorii de
calculator din străinătate, dacă au domiciliul sau reședin7a în străinătate;
d) candida7ii, dacă aceștia candidează în circumscrip7ia electorală
externă.
(4) Întâmpinările formulate cu privire la listele electorale suplimentare
se solu7ionează de către biroul electoral al sec7iei de votare, prin decizie.
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(5) În cadrul sec1iilor de votare organizate pe lângă misiunile diplomatice, oﬁciile consulare, sec1iile consulare sau institutele culturale din
străinătate se utilizează numai liste electorale suplimentare.*
(6) În cadrul sec7iilor de votare din străinătate organizate în afara
misiunilor diplomatice și a oﬁciilor consulare, sec7iilor consulare și institutelor culturale din străinătate ale României își pot exercita dreptul de vot
numai alegătorii înscriși în listele electorale permanente și membrii biroului
electoral al sec7iei de votare, precum și operatorii de calculator, prevăzu7i
de prezenta lege.
CAPITOLUL V
Candidaturile

Art. 52. — (1) Listele de candida7i și candidaturile independente pentru
Senat și Camera Deputa7ilor se depun la birourile electorale de
circumscrip7ie, până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei alegerilor.
(11) Listele de candida1i și candidaturile independente pentru Senat și
Camera Deputa1ilor în circumscrip1ia electorală pentru cetă1enii români
cu domiciliul sau reședin1a în afara 1ării se depun la biroul electoral
pentru cetă1enii români cu domiciliul sau reședin1a în afara 1ării, până
cel mai târziu cu 60 de zile înaintea datei alegerilor.**
(12) Listele de candida1i propuse de către organiza1iile cetă1enilor
apar1inând minorită1ilor na1ionale pentru toate circumscrip1iile electorale, conform art. 54 alin. (4), se depun la Biroul Electoral Central, până
cel mai târziu cu 60 de zile înaintea datei alegerilor.**
(2) Listele de candida7i pentru alegerea senatorilor și deputa7ilor trebuie
întocmite astfel încât să asigure reprezentarea ambelor sexe, cu excep7ia
listelor care con7in un singur candidat.
(3) Numărul de candida7i de pe ﬁecare listă poate ﬁ mai mare decât
numărul mandatelor rezultate din norma de reprezentare cu doi până la
un sfert din aceste mandate; frac7iunile se întregesc la cifra 1, indiferent de
mărimea acestora.
(4) În aceeași circumscrip7ie electorală, un partid politic, o alian7ă
politică sau o alian7ă electorală poate propune, pentru ﬁecare dintre
Camerele Parlamentului, numai o singură listă de candida7i. Partidele
politice din alian7ele politice sau alian7ele electorale pot participa la alegeri
numai pe listele alian7ei. Un partid nu poate face parte decât dintr-o singură
alian7ă politică sau alian7ă electorală.
(5) Nu se admit candidaturi independente pe listele de candida7i depuse
de partidele politice, alian7ele politice sau alian7ele electorale. Nu se admit
nici liste de candida7i independen7i.
* Modificat prin Legea nr. 148/2019.
** Introdus prin Legea nr. 288/2015.
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(6) O persoană poate candida ﬁe pentru un mandat de deputat, ﬁe
pentru un mandat de senator și numai într-o singură circumscrip7ie
electorală.
(7) Candidaturile pe mai multe liste de candida7i sau atât pe liste, cât și
ca independent sunt nule de drept. Nulitatea se constată prin hotărâre a
biroului electoral al circumscrip7iei electorale sau, după caz, a Biroului
Electoral Central.
(8) Propunerile de candida7i se fac în 4 exemplare, de către partidele
politice, alian7ele politice, alian7ele electorale, organiza7iile cetă7enilor
apar7inând minorită7ilor na7ionale care participă la alegeri, sub semnătura
conducerii acestora sau a persoanelor desemnate pentru a le semna, iar în
cazul candida7ilor independen7i, pe baza declara7iei de acceptare a
candidaturii semnate de aceștia.
(9) În cazul alian7elor politice și al alian7elor electorale, propunerile de
candida7i vor ﬁ semnate de conducerile ﬁecărui partid din alian7ă.
(10) Propunerile de candida7i trebuie să cuprindă circumscrip7ia
electorală, numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, locul
și data nașterii, ocupa7ia, profesia, precum și Camera Parlamentului pentru
care aceștia candidează, iar în cazul alian7elor politice sau electorale,
partidul care i-a propus.
(11) Propunerile de candida7i vor ﬁ înso7ite de declara7iile de acceptare
a candidaturii, semnate și datate de candida7i, precum și de declara7ia de
avere și declara7ia de interese ale ﬁecărui candidat.
(12) Declara7ia de acceptare a candidaturii va cuprinde circumscrip7ia
electorală în care candidează, numele, prenumele, codul numeric personal,
partidul politic sau alian7a care l-a propus, profesia, ocupa7ia și apartenen7a
politică a candidatului, consim7ământul expres al acestuia de a candida
pentru func7ia respectivă, precum și precizarea că întrunește condi7iile
prevăzute de lege pentru a candida.
(13) To7i candida7ii născu7i înainte de data de 1 ianuarie 1976 vor da o
declara7ie pe propria răspundere, potrivit legii penale, privind apartenen7a
sau neapartenen7a la securitate ca poli7ie politică.
(14) Nu pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, nu
îndeplinesc condi7iile prevăzute de lege pentru a ﬁ alese.
Art. 53. — (1) În vederea înregistrării candidaturilor, ﬁecare partid
politic, alian7ă politică, alian7ă electorală sau organiza7ie a cetă7enilor
apar7inând minorită7ilor na7ionale depune la biroul electoral de circumscrip7ie 4 dosare, cuprinzând următoarele:
a) două exemplare originale și două copii ale listei candida7ilor pentru
respectiva circumscrip7ie, cuprinzând datele prevăzute la art. 52 alin. (8)—(10);
b) copiile actelor de identitate ale candida7ilor;
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c) două exemplare originale și două copii ale declara7iilor de acceptare
a candidaturii, prevăzute la art. 52 alin. (11) și (12);
d) două exemplare originale și două copii ale declara7iilor de avere și
de interese ale candida7ilor, conform modelelor prevăzute în anexa la
Legea nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor,
magistra7ilor, a unor persoane cu func7ii de conducere și de control și a
func7ionarilor publici, cu modiﬁcările și completările ulterioare;
e) două exemplare originale și două copii ale declara7iilor candida7ilor
născu7i înainte de 1 ianuarie 1976 de apartenen7ă sau neapartenen7ă la
securitate ca poli7ie politică, ce se vor redacta conform modelului prevăzut
în anexa la Ordonan7a de urgen7ă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul
la propriul dosar și deconspirarea Securită7ii, aprobată cu modiﬁcări și
completări prin Legea nr. 293/2008, cu modiﬁcările ulterioare.
(2) Dosarele de candidatură prevăzute la alin. (1) vor ﬁ înso7ite de un
exemplar original al listei sus7inătorilor și o copie a acesteia sau de dovada
depunerii acestor liste la Biroul Electoral Central.
Art. 54. — (1) Partidele politice, alian7ele politice, alian7ele electorale și
organiza7iile cetă7enilor apar7inând minorită7ilor na7ionale, care depun la
Biroul Electoral Central o listă de sus7inători cuprinzând cel pu7in 1% din
numărul total al alegătorilor înscriși în Registrul electoral la nivel na7ional,
pot depune liste de candida7i în toate circumscrip7iile electorale. În acest
caz, prevederile art. 53 alin. (2) privind numărul exemplarelor originale și
al copiilor listei sus7inătorilor se aplică în mod corespunzător.
(2) Partidele politice, alian7ele politice, alian7ele electorale și organiza7iile
cetă7enilor apar7inând minorită7ilor na7ionale, care optează să depună
listele de sus7inători la birourile electorale de circumscrip7ie, pot depune
liste de candida7i numai dacă acestea sunt sus7inute de minimum 1% din
numărul total al alegătorilor înscriși în Registrul electoral cu adresa de
domiciliu sau reședin7ă în circumscrip7ia respectivă, fără ca numărul
acestora să ﬁe mai mic de 1.000 de alegători.
(3) Candida7ii independen7i trebuie să ﬁe sus7inu7i de minimum 1% din
numărul total al alegătorilor înscriși în Registrul electoral cu adresa de
domiciliu sau reședin7ă în circumscrip7ia respectivă, fără ca numărul
acestora să ﬁe mai mic de 1.000 de alegători.
(4) Prin excep7ie de la art. 52 alin. (6), organiza7iile cetă7enilor apar7inând
minorită7ilor na7ionale prevăzute la art. 56 depun la Biroul Electoral Central
aceeași listă de candida7i, în toate circumscrip7iile electorale, cu aplicarea
corespunzătoare a art. 53 alin. (1), fără necesitatea altei sus7ineri decât cea
prevăzută la art. 56.
(5) Lista sus7inătorilor trebuie să cuprindă data alegerilor, denumirea
partidului politic, alian7ei politice, alian7ei electorale sau a organiza7iei
cetă7enilor apar7inând minorită7ilor na7ionale ori numele și prenumele
candidatului independent, după caz, numele și prenumele sus7inătorului,
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codul numeric personal, data nașterii sus7inătorului, adresa sus7inătorului,
denumirea, seria și numărul actului de identitate al sus7inătorului, precum
și semnătura acestuia. În listă se vor men7iona, de asemenea, numele,
prenumele și codul numeric personal al persoanei care a întocmit-o.
Persoana care a întocmit lista este obligată să depună o declara7ie pe propria
răspundere prin care să ateste veridicitatea semnăturilor sus7inătorilor.
(6) Lista sus7inătorilor constituie un act public, cu toate consecin7ele
prevăzute de lege. Modelul listei sus7inătorilor este prevăzut în anexa
nr. 2 care face parte integrantă din prezenta lege.
(7) Sus7inătorii pot ﬁ numai cetă7eni cu drept de vot și cu domiciliul sau
reședin7a în circumscrip7ia electorală pentru care se propun candida7i. Un
alegător poate sus7ine mai multe liste de candida7i sau candida7i independen7i.
Art. 55. — (1) În vederea înregistrării propunerii de candidatură, ﬁecare
candidat independent depune personal, la biroul electoral de circumscrip7ie, 4 dosare, cuprinzând următoarele:
a) două exemplare originale și două copii ale cererii de înregistrare a
candidaturii sub semnătură proprie, cuprinzând datele prevăzute la art. 52
alin. (10), cu indicarea func7iei pentru care candidează;
b) documentele prevăzute la art. 53 alin. (1) lit. b)—e).
(2) Dosarele de candidatură prevăzute la alin. (1) vor ﬁ înso7ite de un
exemplar original al listei sus7inătorilor și o copie a acesteia.
Art. 56. — (1) Organiza7iile cetă7enilor apar7inând unei minorită7i
na7ionale, legal constituite, care nu au ob7inut în alegeri cel pu7in un
mandat de deputat sau de senator au dreptul, potrivit art. 62 alin. (2) din
Constitu7ia României, republicată, la un mandat de deputat, dacă au
ob7inut, pe întreaga 7ară, un număr de voturi egal cu cel pu7in 5% din
numărul mediu de voturi valabil exprimate pe 7ară pentru alegerea unui
deputat. Numărul mediu de voturi valabil exprimate pe 7ară pentru
alegerea unui deputat reprezintă partea întreagă, nerotunjită, a raportului
dintre numărul de voturi valabil exprimate ob7inute la nivel na7ional de
toate partidele politice, alian7ele politice, alian7ele electorale sau organiza7iile cetă7enilor apar7inând minorită7ilor na7ionale care au întrunit
condi7ia de prag electoral, voturile valabil exprimate ob7inute de candida7ii
independen7i care au primit mandate și numărul total de mandate pentru
Camera Deputa7ilor potrivit anexei nr. 1.
(2) Pot depune candidaturi organiza7iile cetă7enilor apar7inând
minorită7ilor na7ionale reprezentate în Parlament.
(3) Prin minoritate na!ională se în7elege acea etnie reprezentată în
Consiliul Minorită7ilor Na7ionale.
(4) Pot depune candidaturi și alte organiza7ii ale cetă7enilor apar7inând
minorită7ilor na7ionale, legal constituite, care sunt de utilitate publică și
care prezintă Biroului Electoral Central, în termen de 30 de zile de la data
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stabilirii zilei alegerilor, o listă de membri cuprinzând un număr de cel
pu7in 15% din numărul total al cetă7enilor care, la ultimul recensământ,
s-au declarat ca apar7inând minorită7ii respective.
(5) Dacă numărul membrilor necesari pentru îndeplinirea condi7iilor
prevăzute la alin. (4) este mai mare de 20.000 de persoane, lista membrilor
trebuie să cuprindă cel pu7in 20.000 de persoane domiciliate în cel pu7in 15
din jude7ele 7ării și în municipiul București, dar nu mai pu7in de 300 de
persoane pentru ﬁecare dintre aceste jude7e și pentru municipiul București.
(6) Lista membrilor se întocmește pe localită7i și pe jude7e și trebuie să
cuprindă: denumirea organiza7iei, numele și prenumele membrilor, codul
numeric personal, data nașterii, domiciliul, denumirea, seria și numărul
actului de identitate, semnăturile acestora, precum și numele și prenumele
persoanei care a întocmit-o. Persoana care a întocmit lista este obligată să
depună și o declara7ie pe propria răspundere prin care să ateste veridicitatea semnăturii membrilor, precum și faptul că lista a fost întocmită în
vederea participării la alegerile parlamentare din anul respectiv.
(7) În sensul prezentei legi, organiza7iilor cetă7enilor apar7inând
minorită7ilor na7ionale, prevăzute la alin. (1)—(4), le este aplicabil același
regim juridic ca și partidelor politice doar în perioada electorală.
(8) Prevederile alin. (1) nu se aplică organiza7iei cetă7enilor apar7inând
minorită7ilor na7ionale care a participat la alegeri într-o alian7ă electorală.
(9) Mandatul de deputat atribuit potrivit alin. (1) se acordă peste
numărul total de deputa7i rezultat din norma de reprezentare.
(10) Organiza7iile prevăzute la alin. (1)—(4) pot participa la alegeri și
pot depune candidaturi numai sub denumirea și cu semnul electoral ale
respectivei organiza7ii.
Art. 57. — (1) Partidele politice, alian7ele politice și organiza7iile
cetă7enilor apar7inând minorită7ilor na7ionale se pot asocia între ele numai
la nivel na7ional, pe bază de protocol, constituind o alian7ă electorală, în
scopul participării la alegerea Senatului și a Camerei Deputa7ilor. Un partid
politic, o alian7ă politică sau o organiza7ie a cetă7enilor apar7inând
minorită7ilor na7ionale nu poate face parte decât dintr-o singură alian7ă
electorală. Alian7a electorală care a participat la alegerile anterioare sub o
denumire o poate păstra numai dacă nu și-a schimbat componen7a ini7ială.
De asemenea, denumirea respectivă nu poate ﬁ utilizată de o altă alian7ă.
(2) Protocolul de constituire a alian7ei electorale se depune la Biroul
Electoral Central, în termen de 5 zile de la data înﬁin7ării acestuia.
(3) Biroul Electoral Central se pronun7ă în ședin7ă publică asupra
admiterii sau respingerii protocolului de constituire a alian7ei electorale, în
termen de 24 de ore de la data depunerii acestuia.
(4) Decizia Biroului Electoral Central de admitere a protocolului de
constituire a alian7ei electorale poate ﬁ contestată de orice persoană ﬁzică
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sau juridică interesată la Înalta Curte de Casa7ie și Justi7ie, în termen de 24
de ore de la data pronun7ării.
(5) Decizia Biroului Electoral Central de respingere a protocolului de
constituire a alian7ei electorale poate ﬁ contestată de semnatarii protocolului la Înalta Curte de Casa7ie și Justi7ie, în termen de 24 de ore de la
data pronun7ării.
(6) Înalta Curte de Casa7ie și Justi7ie se pronun7ă asupra contesta7iilor
prevăzute la alin. (4) și (5), în termen de 24 de ore de la data înregistrării
contesta7iei, prin hotărâre deﬁnitivă.
(7) Celelalte prevederi ale prezentei legi referitoare la alian7ele politice
se aplică în mod corespunzător și alian7elor electorale.
Art. 58. — (1) Biroul electoral de circumscrip7ie examinează respectarea
condi7iilor legale privind exercitarea dreptului de a ﬁ ales, respectarea
condi7iilor de fond și de formă ale listei sus7inătorilor, înregistrând
candidaturile care îndeplinesc aceste condi7ii sau respingând înregistrarea
celor care nu îndeplinesc condi7iile legale.
(2) Exemplarele originale ale propunerilor de candidatură se păstrează
la biroul electoral de circumscrip7ie, iar celelalte două, certiﬁcate de biroul
electoral de circumscrip7ie prin semnătura președintelui acestuia, cu
men7ionarea datei și orei, a numărului de înregistrare și prin aplicarea
ștampilei, se restituie depunătorului. Unul dintre exemplarele restituite
depunătorului se înregistrează de către acesta, în termen de 48 de ore de la
restituire, la tribunalul în a cărui rază teritorială se aﬂă circumscrip7ia
electorală. Pentru circumscrip7ia electorală pentru românii cu domiciliul
sau reședin7a în afara 7ării înregistrarea se face la Tribunalul București.
(3) În termen de 24 de ore de la înregistrarea ﬁecărei candidaturi, unul
dintre exemplarele propunerii de candidatură se aﬁșează de către biroul
electoral de circumscrip7ie la sediul acestuia într-un loc vizibil.
(4) Candida7ii pot renun7a la candidatură, până la data-limită de depunere a candidaturilor. În acest scop, persoana în cauză va da o declara7ie pe
propria răspundere, pe care o va depune la biroul electoral de circumscrip7ie.
(5) Competitorii electorali pot retrage propunerea de candidaturi și pot
depune o altă astfel de propunere până la data-limită de depunere a
candidaturilor. Retragerea candidaturilor se face printr-o cerere semnată
de aceleași persoane care semnează propunerea de candidatură.
(6) În cazul unei renun7ări la candidatură după data-limită de depunere
a candidaturilor, competitorii electorali nu vor avea posibilitatea înlocuirii
candidatului. În cazul decesului unui candidat după data-limită de
depunere a candidaturilor, competitorii electorali nu vor avea posibilitatea
înlocuirii acestuia.
(7) Dacă decesul s-a produs înainte de data tipăririi buletinelor de vot,
respectivul candidat nu va mai ﬁ înscris pe buletinul de vot. În cazul în care
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decesul s-a produs după data tipăririi buletinelor de vot, votarea se face pe
buletinele de vot astfel tipărite, iar candidatului decedat nu i se atribuie
mandat.
Art. 59. — (1) Admiterea candidaturilor de către biroul electoral de
circumscrip7ie sau de către Biroul Electoral Central, după caz, se face, în
termen de 48 de ore de la data depunerii, prin decizie, și poate ﬁ contestată
de către cetă7enii cu drept de vot, partidele politice, alian7ele politice,
alian7ele electorale și organiza7iile cetă7enilor apar7inând minorită7ilor
na7ionale, în termen de cel mult 48 de ore de la data aﬁșării deciziei de
acceptare.
(2) Respingerea candidaturilor de către biroul electoral de circumscrip7ie
sau de către Biroul Electoral Central, după caz, se face în termen de 48 de
ore de la data depunerii, prin decizie, și poate ﬁ contestată de către candidat
ori de către competitorii electorali care au propus candidatura respectivă,
în termen de 48 de ore de la data aﬁșării deciziei de respingere.
(3) Biroul Electoral Central și birourile electorale de circumscrip7ie
întocmesc procese-verbale din care rezultă data și ora aﬁșării deciziei de
admitere sau, după caz, de respingere a candidaturii.
(4) Candidaturile în mai multe circumscrip7ii electorale sau atât pentru
func7ia de senator, cât și pentru cea de deputat, cu excep7ia celor prevăzute
la art. 54 alin. (4), sunt nule de drept. Nulitatea se constată prin decizie a
Biroului Electoral Central.
(5) Contesta7iile vor cuprinde numele și prenumele, adresa și calitatea
contestatarului, numele și prenumele persoanei a cărei candidatură a fost
admisă sau respinsă, expunerea temeiurilor contesta7iei, data și semnătura
contestatarului și indicarea, dacă este cazul, a persoanei desemnate să îl
reprezinte.
(6) Contesta7ia și cererea de apel se depun la instan7a competentă, sub
sanc7iunea nulită7ii.
(7) Contesta7iile privind deciziile de admitere sau respingere a
candidaturilor adoptate de către birourile electorale de circumscrip7ie se
solu7ionează în termen de 48 de ore de la înregistrare, de către tribunalul în
a cărui rază teritorială se aﬂă circumscrip7ia electorală. Contesta7iile privind
deciziile de admitere sau respingere a candidaturilor de către Biroul
Electoral Central ori de către biroul electoral de circumscrip7ie pentru
cetă7enii români cu domiciliul sau reședin7a în afara României se
solu7ionează de către Tribunalul București. Hotărârea dată se aﬁșează, în
mod vizibil, la sediul instan7ei care a emis-o.
(8) Împotriva hotărârii date în contesta7ie se poate face apel în termen de
48 de ore de la pronun7are, la instan7a ierarhic superioară. Apelul se
solu7ionează în termen de 48 de ore de la înregistrare.
(9) Hotărârea pronun7ată în apel este deﬁnitivă.
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Art. 60. —(1) La data expirării termenelor de depunere a candidaturilor, la care se adaugă termenele prevăzute la art. 59 alin. (1), (2), (7)
și (8), după caz, birourile electorale de circumscrip1ie și Biroul Electoral
Central încheie câte un proces-verbal prin care constată rămânerea
deﬁnitivă a candidaturilor.*
(2) Biroul Electoral Central comunică tuturor birourilor electorale de
circumscrip7ie candidaturile la nivel na7ional ale organiza7iilor cetă7enilor
apar7inând minorită7ilor na7ionale, în cel mult 24 de ore de la data
constatării rămânerii deﬁnitive a acestora.
(3) În cel mult 24 de ore de la data expirării termenului prevăzut la alin.
(2), biroul electoral de circumscrip7ie dispune prefectului întocmirea
machetelor buletinelor de vot.
(4) Birourile electorale de circumscrip7ie aﬁșează la sediul lor
candidaturile deﬁnitive, cu precizarea numelui și prenumelui, localită7ii de
domiciliu, apartenen7ei politice, profesiei și ocupa7iei candidatului.
Candidaturile deﬁnitive pot ﬁ făcute publice prin presă și prin orice
mijloace de informare în masă, cheltuielile ﬁind suportate de cei interesa7i.
CAPITOLUL VI
Buletinele de vot și ștampilele de vot

Art. 61. — (1) Modelul, dimensiunile și condi7iile de tipărire ale
buletinelor de vot se stabilesc prin hotărâre a Autorită7ii Electorale
Permanente.
(2) Ordinea în care se înscriu listele de candida1i și candidaturile
independente pe buletinul de vot se stabilește de biroul electoral de
circumscrip1ie, după cum urmează:
a) în prima etapă se trag la sor1i partidele politice și organiza1iile
cetă1enilor apar1inând minorită1ilor na1ionale care au ca membri cel pu1in
7 senatori sau 10 deputa1i sau care au ob1inut reprezentare parlamentară
la scrutinul anterior, precum și alian1ele politice și alian1ele electorale ce
cuprind cel pu1in un partid politic sau organiza1ie a cetă1enilor apar1inând minorită1ilor na1ionale care are ca membri minimum 7 senatori
sau 10 deputa1i sau care a ob1inut reprezentare parlamentară la scrutinul
anterior;
b) în a doua etapă se trag la sor1i partidele politice, alian1ele politice
și alian1ele electorale, altele decât cele prevăzute la lit. a), precum și
organiza1iile cetă1enilor apar1inând minorită1ilor na1ionale, altele decât
cele prevăzute la lit. a), care au depus liste de candida1i la biroul electoral
de circumscrip1ie;
* Modificat prin Legea nr. 288/2015.
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c) în a treia etapă se trag la sor1i organiza1iile cetă1enilor apar1inând
minorită1ilor na1ionale, altele decât cele prevăzute la lit. a), care au depus
lista de candida1i la Biroul Electoral Central, conform prevederilor art. 54
alin. (4);
d) candida1ii independen1i se vor înscrie pe buletinul de vot, în partea
ﬁnală a acestuia, în ordinea înregistrării candidaturilor.*
(3) Tragerea la sor7i se face de către președintele biroului electoral de
circumscrip7ie, în termen de 3 zile de la data rămânerii deﬁnitive a candidaturilor, în prezen7a câte unui reprezentant al tuturor competitorilor
electorali din respectiva circumscrip7ie. Data, locul și ora tragerii la sor7i
vor ﬁ aﬁșate la sediul biroului electoral de circumscrip7ie, cu 24 de ore
înainte. Absen7a unui reprezentant al unui competitor electoral nu determină nulitatea tragerii la sor7i. Contesta7iile privind rezultatul tragerii la
sor7i pentru stabilirea ordinii pe buletinele de vot se formulează și se depun
pe loc și se solu7ionează de îndată de către biroul electoral de circumscrip7ie. Decizia este deﬁnitivă.
(4) Pe buletinul de vot se vor imprima patrulatere, paralel între ele, în
număr suﬁcient pentru a cuprinde toate listele de candida7i și candidaturile
independente, în afară de ultima pagină, pe care se aplică ștampila de
control. Patrulaterele se numerotează de la stânga la dreapta. Paginile se
numerotează.
(5) În unghiul din partea stângă sus a patrulaterului se va imprima
denumirea integrală a partidului politic, alian7ei politice, alian7ei electorale,
a organiza7iei cetă7enilor apar7inând minorită7ii na7ionale sau, după caz,
sintagma „candidat independent”, iar în unghiul din partea dreaptă sus se
tipărește, după caz, semnul electoral.
(6) În patrulaterele ﬁecărui buletin de vot se imprimă listele de candida7i. Candida7ii se identiﬁcă pe listă prin prenume, nume și, în cazul
alian7elor, prin apartenen7a politică și se trec în ordinea stabilită de partidul
politic, alian7a politică, alian7a electorală sau organiza7ia cetă7enilor
apar7inând minorită7ilor na7ionale care a depus lista.
Art. 62. — (1) Semnele electorale se stabilesc și se depun la Biroul
Electoral Central de către ﬁecare partid politic, alian7ă politică, alian7ă
electorală sau organiza7ie a cetă7enilor apar7inând minorită7ilor na7ionale
care participă la alegeri în condi7iile prezentei legi, cu cel pu7in 40 de zile
înainte de ziua alegerilor.
(2) Semnele electorale trebuie să se deosebească clar de cele anterior
înregistrate, ﬁind interzisă utilizarea acelorași simboluri graﬁce, oricare ar
ﬁ ﬁgura geometrică în care sunt încadrate. Partidele politice, organiza7iile
cetă7enilor apar7inând minorită7ilor na7ionale și alian7ele politice pot
* Modificat prin Legea nr. 91/2020.
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întrebuin7a, ca semn electoral, semnul permanent cu care s-au înregistrat
juridic.
(3) Semnele electorale nu pot reproduce sau combina simbolurile
na7ionale ale statului român, ale altor state, ale organismelor interna7ionale
ori ale cultelor religioase. Fac excep7ie partidele politice care sunt membre
ale unor organiza7ii politice interna7ionale, acestea putând utiliza semnul
organiza7iei respective ca atare sau într-o combina7ie speciﬁcă.
(4) Semnul electoral folosit de un partid politic, o alian7ă politică, alian7ă
electorală, organiza7ie a cetă7enilor apar7inând unei minorită7i na7ionale,
înregistrate legal începând din anul 1990, îi apar7ine de drept dacă l-a folosit
primul, respectiv prima și nu poate ﬁ însușit ori utilizat de alt partid politic,
altă alian7ă politică, alian7ă electorală ori organiza7ie a cetă7enilor apar7inând
unei minorită7i na7ionale înregistrate ulterior, decât cu consim7ământul celor
cărora le-a apar7inut, respectiv al partidelor care au alcătuit alian7a politică ori
alian7a electorală ini7ială.
(5) În cazul în care același semn electoral este solicitat de mai multe
partide politice, alian7e politice, alian7e electorale, organiza7ii ale cetă7enilor
apar7inând minorită7ilor na7ionale care participă la alegeri în condi7iile
prezentei legi, atribuirea se va face în beneﬁciul partidului politic, alian7ei
politice, alian7ei electorale sau organiza7iei cetă7enilor apar7inând minorită7ii na7ionale care a înregistrat primul, respectiv prima respectivul semn.
(6) Înregistrarea sau respingerea înregistrării semnelor electorale se face
de către Biroul Electoral Central, prin decizie, în cel mult 5 zile de la data
depunerii acestora.
(7) Contesta7iile privind înregistrarea semnelor electorale se depun în
termen de 3 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (6) și se
solu7ionează de către Tribunalul București în cel mult 3 zile de la data
înregistrării contesta7iei. Hotărârea Tribunalului București este deﬁnitivă
și se comunică în cel mult 24 de ore păr7ilor și Biroului Electoral Central.
(8) Semnele electorale nu pot ﬁ contrare legii.
(9) Biroul Electoral Central asigură aducerea la cunoștin7ă publică a
semnelor electorale a doua zi după data expirării termenului prevăzut la
ultima teză a alin. (7), prin publicarea pe pagina proprie de internet și în
Monitorul Oﬁcial al României, Partea I.
(10) Până la data rămânerii deﬁnitive a candidaturilor, Biroul Electoral
Central va comunica prefec7ilor semnele electorale, în vederea imprimării
lor pe buletinele de vot.
(11) Candida7ii independen7i nu pot folosi semne electorale.
(12) Alian7a politică ori alian7a electorală care a participat la alegerile
anterioare sub o denumire o poate păstra numai dacă nu și-a schimbat
componen7a ini7ială sau dacă niciunul dintre partidele politice care au
părăsit alian7a nu înaintează Biroului Electoral Central o adresă în care
precizează că nu este de acord ca denumirea respectivă să ﬁe păstrată de
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către alian7a respectivă în noua sa formă. De asemenea, denumirea
respectivă nu poate ﬁ utilizată de o altă alian7ă politică sau alian7ă
electorală.
Art. 63. — (1) Pentru ﬁecare circumscrip7ie electorală, buletinele de vot
se vor imprima cu litere de aceeași mărime și aceleași caractere și cu aceeași
cerneală în atâtea exemplare câ7i alegători sunt înscriși în Registrul electoral
cu un supliment de 10%. Pentru sec7iile de votare organizate pe lângă
misiunile diplomatice, oﬁciile consulare, sec7iile consulare și institutele
culturale din străinătate, numărul de buletine de vot este stabilit de către
Autoritatea Electorală Permanentă, după consultarea Ministerului
Afacerilor Externe.
(2) Pe ștampilele de vot se va inscrip7iona cuvântul „VOTAT”, scris cu
majuscule.
(3) Imprimarea buletinelor de vot se asigură de către prefec7i, cu avizul
Autorită7ii Electorale Permanente. Imprimarea buletinelor de vot pentru
sec7iile de votare din străinătate se realizează prin intermediul prefectului
municipiului București. Prefec7ii răspund ca toate buletinele de vot necesare
să ﬁe imprimate cu cel pu7in 15 zile înainte de data alegerilor. Confec7ionarea ștampilelor birourilor electorale se realizează prin grija prefec7ilor, iar
ștampila Biroului Electoral Central și ștampilele cu men7iunea „VOTAT” se
confec7ionează de către Ministerul Afacerilor Interne. Ștampilele cu
men7iunea „VOTAT” se distribuie birourilor electorale prin intermediul
prefec7ilor, respectiv al Ministerului Afacerilor Externe pentru sec7iile de
votare din străinătate. Ștampilele cu men7iunea „VOTAT” se confec7ionează
cu cel pu7in 10 zile înainte de data alegerilor.
(4) În termen de 48 de ore de la data expirării termenului prevăzut la
art. 60 alin. (3), prefectul transmite Autorită7ii Electorale Permanente
macheta ﬁecărui tip de buletin de vot, din circumscrip7ia electorală respectivă, în vederea avizării conforme a acestora. Dacă macheta buletinului
de vot nu respectă modelul stabilit potrivit legii, Autoritatea Electorală
Permanentă va solicita prefectului modiﬁcarea acesteia. Avizul de
conformitate se emite în cel mult 24 de ore de la data solicitării.
(5) Președintele biroului electoral de circumscrip7ie aﬁșează copia
machetei ﬁecărui tip de buletin de vot la sediul biroului electoral de
circumscrip7ie, timp de 48 de ore de la data comunicării de către prefect.
Dacă numele candida7ilor, semnul electoral sau denumirea partidelor
politice, a alian7elor politice ori a alian7elor electorale sunt incorect imprimate sau nu sunt vizibile, competitorii electorali pot solicita biroului
electoral de circumscrip7ie modiﬁcarea machetei și tipărirea corectă a
buletinelor de vot de către prefect. După acest termen, nicio contesta7ie nu
va mai ﬁ admisă.
(6) Buletinele de vot se predau președintelui biroului electoral de circumscrip7ie, care le va distribui, prin intermediul primarilor, președin7ilor
Legea nr. 208/2015 265

birourilor electorale ale sec7iilor de votare, cu cel pu7in două zile înainte de
data alegerilor. Predarea și distribuirea buletinelor se fac în pachete sigilate,
pe bază de proces-verbal.
(7) Câte două exemplare din buletinele de vot, vizate și anulate de
președintele biroului electoral de circumscrip7ie, se vor aﬁșa, cu o zi înainte
de alegeri, la sediul ﬁecărei sec7ii de votare.
(8) La cererea scrisă a partidului politic, alian7ei politice, alian7ei
electorale, organiza7iei cetă7enilor apar7inând minorită7ii na7ionale care
participă la alegeri conform prezentei legi sau a candida7ilor independen7i,
biroul electoral de circumscrip7ie va elibera, pentru ﬁecare, câte două
buletine de vot, vizate și anulate.
CAPITOLUL VII
Campania electorală

Art. 64. — Campania electorală începe cu 30 de zile înainte de data
desfășurării alegerilor și se încheie în ziua de sâmbătă care precedă data
alegerilor, la ora 7,00.
Art. 65. — (1) În campania electorală candida7ii, partidele politice,
alian7ele politice, alian7ele electorale sau organiza7ii ale cetă7enilor
apar7inând minorită7ilor na7ionale care participă la alegeri, precum și
cetă7enii au dreptul să își exprime opiniile în mod liber și fără nicio
discriminare, prin mitinguri, adunări, utilizarea televiziunii, radioului,
presei și a celorlalte mijloace de informare în masă.
(2) În timpul campaniei electorale se asigură candida7ilor, în mod
nediscriminatoriu, spa7ii corespunzătoare pentru a se întâlni cu alegătorii.
Spa7iile pot ﬁ amplasate la sediul primăriei, în școli, case de cultură, cămine
culturale și cinematografe și se asigură pe bază de în7elegere cu privire la
cheltuielile de între7inere.
(3) Mijloacele folosite în campania electorală nu pot contraveni legii.
(4) Este interzisă organizarea ac7iunilor de campanie electorală în
unită7ile militare, precum și în spa7iile din școli în perioada de desfășurare
a cursurilor.
(5) În campania electorală se interzice folosirea mesajelor sau sloganurilor
cu caracter discriminatoriu ori a mesajelor de incitare la ură și intoleran7ă. În
sensul prezentei legi, prin discurs care instigă la ură și la discriminare se în7elege
atât discursul, cât și mesajele de propagandă electorală care incită, promovează ori justiﬁcă ura rasială, xenofobia, antisemitismul, alte forme de ură
bazate pe intoleran7ă sau orice altă formă de discriminare prevăzută la art. 2
din Ordonan7a Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sanc7ionarea
tuturor formelor de discriminare, republicată.
(6) În campania electorală sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau
ac7iuni de defăimare și învrăjbire religioasă ori etnică, precum și ofensa
publică adusă simbolurilor religioase.
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Art. 66. — (1) Campania electorală, prin serviciile de programe audiovizuale, publice și private, trebuie să servească următoarelor interese generale:
a) ale electoratului, de a primi informa7ii corecte, astfel încât să poată
vota în cunoștin7ă de cauză;
b) ale partidelor politice, alian7elor politice, alian7elor electorale,
organiza7iilor cetă7enilor apar7inând minorită7ilor na7ionale și candida7ilor,
de a se face cunoscu7i și de a-și prezenta platformele, programele politice
și ofertele electorale;
c) ale radiodifuziunilor, de a-și exercita drepturile și responsabilită7ile
care decurg din profesiunea de jurnalist.
(2) Radiodifuzorii publici și priva7i sunt obliga7i să asigure, în cadrul
serviciilor de programe audiovizuale, desfășurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate și corecte pentru toate partidele politice,
alian7ele politice, alian7ele electorale, organiza7iile cetă7enilor apar7inând
minorită7ilor na7ionale, precum și pentru to7i candida7ii.
Art. 67. — (1) În timpul campaniei electorale, informa7iile privind
sistemul electoral, tehnica votării, calendarul campaniei electorale, programele politice, opiniile și mesajele cu con7inut electoral trebuie să ﬁe
prezentate exclusiv în următoarele tipuri de emisiuni:
a) emisiuni informative — în care pot ﬁ difuzate informa7ii privind
sistemul electoral, tehnica votării și activită7ile de campanie ale candida7ilor; în acest scop durata programată a emisiunii informative poate ﬁ
mărită cu cel mult 15 minute;
b) emisiuni electorale — în care candida7ii își pot prezenta programele
politice și activită7ile de campanie electorală;
c) dezbateri electorale — în care candida7ii, jurnaliștii, analiștii și al7i
invita7i pun în discu7ie programele electorale și temele de interes public.
(2) În cadrul emisiunilor informative prevăzute la alin. (1) lit. a) este
interzisă difuzarea unor informa7ii privind sistemul electoral și tehnica
votării care nu corespund realită7ii.
(3) Emisiunile informative prevăzute la alin. (1) lit. a) difuzate de către
posturile de televiziune pot ﬁ traduse în limbajul mimico-gestual.
(4) Posturile private de radio și de televiziune, inclusiv de televiziune
prin cablu, pot organiza, în cadrul propriei grile de programe, emisiuni de
tipul celor prevăzute la alin. (1).
(5) Emisiunile prevăzute la alin. (1) nu pot ﬁ considerate publicitate
electorală.
(6) Spoturile publicitare de 20—30 de secunde care îndeamnă electoratul
să voteze un candidat sau o listă de candida7i pot ﬁ difuzate numai în
interiorul emisiunilor prevăzute la alin. (1) lit. b) și c).
(7) Este interzisă cumpărarea de spa7ii de emisie în vederea difuzării de
clipuri sau de emisiuni electorale.
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Art. 68. — (1) Partidele politice, organiza1iile cetă1enilor apar1inând
minorită1ilor na1ionale, alian1ele politice și alian1ele electorale care
depun liste complete de candida1i în cel pu1in 23 de circumscrip1ii
electorale au acces gratuit la serviciile publice de radiodifuziune și de
televiziune, inclusiv la cele ale studiourilor teritoriale ale acestora.
Timpii de antenă se acordă după rămânerea deﬁnitivă a candidaturilor,
trebuind să ﬁe propor1ionali cu numărul cumulat al candidaturilor
depuse, și se calculează de Societatea Română de Televiziune și de
Societatea Română de Radiodifuziune în termen de 24 de ore de la
primirea datelor transmise de Biroul Electoral Central.*
(2) Organiza1iile cetă1enilor apar1inând minorită1ilor na1ionale care
depun candidaturi la Biroul Electoral Central, conform prevederilor art.
54 alin. (4), au acces la serviciile publice teritoriale și na1ionale de radiodifuziune și de televiziune, dacă participă la alegeri cu liste de candida1i
în circumscrip1iile electorale din jude1e și în mod propor1ional cu
ponderea lor în totalul popula1iei jude1ului, respectiv a României.*
(3) Până la calcularea timpilor de antenă, conform prevederilor alin. (1)
și (2), partidele politice și organiza1iile cetă1enilor apar1inând minorită1ilor na1ionale care au ca membri cel pu1in 7 senatori sau 10 deputa1i sau
care au ob1inut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior primesc
timpi de antenă propor1ional cu numărul membrilor parlamentari.*
(4) Accesul partidelor politice, alian7elor politice, alian7elor electorale,
precum și al candida7ilor independen7i și al organiza7iilor cetă7enilor
apar7inând minorită7ilor na7ionale la posturile private de radiodifuziune și
de televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, se face în aceleași condi7ii
tarifare pentru to7i competitorii electorali, numai în cadrul emisiunilor care
au caracter electoral, potrivit art. 67.
(5) Este interzisă contractarea de timpi de antenă în scopuri publicitare,
pentru și în favoarea participan7ilor la campania electorală, sau cedarea
timpilor de antenă candida7ilor de către societă7ile comerciale cu capital
public sau privat, institu7iile publice, organiza7iile neguvernamentale sau
persoanele ﬁzice.
(6) Partidele politice, alian7ele politice și alian7ele electorale, candida7ii
independen7i, precum și organiza7iile cetă7enilor apar7inând minorită7ilor
na7ionale au obliga7ia să solicite, cel mai târziu cu 40 de zile înainte de data
alegerilor, conducerii posturilor de radiodifuziune și de televiziune publice și
private sau, după caz, studiourilor teritoriale ale acestora acordarea timpilor
de antenă. Solicitările făcute după acest termen nu se iau în considerare.
(7) Timpii de antenă la radiodifuziunile și televiziunile publice și
private, inclusiv la cele prin cablu, se acordă partidelor politice, alian7elor
politice și alian7elor electorale sau organiza7iilor cetă7enilor apar7inând
* Modificat prin Legea nr. 91/2020.
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minorită7ilor na7ionale care participă la alegeri în ﬁecare din zilele de luni,
mar7i, miercuri, joi și vineri. Fiecare candidat independent are dreptul la
timp de antenă, la studiourile teritoriale, de cel mult 5 minute, însumate pe
întreaga durată a desfășurării campaniei electorale.
(8) Emisiunile transmise în cadrul timpului de emisie acordat ﬁecărui
partid politic, ﬁecărei alian7e politice și alian7e electorale, candida7ilor
independen7i și ai organiza7iilor cetă7enilor apar7inând minorită7ilor
na7ionale se realizează în direct sau se înregistrează în propor7iile stabilite
de aceștia.
(9) În cadrul emisiunilor care au caracter electoral este interzisă
combinarea de culori, semne graﬁce sau sunete într-o succesiune care să
evoce simbolurile na7ionale ale României sau ale altui stat.
Art. 69. — (1) În perioada campaniei electorale, candida7ii și
reprezentan7ii partidelor politice aﬂate în competi7ie au acces la posturile
publice și private de radiodifuziune și de televiziune numai la emisiunile și
dezbaterile electorale, în condi7iile art. 66—68.
(2) În perioada campaniei electorale, candida7ii și reprezentan7ii
partidelor politice aﬂate în competi7ie nu pot ﬁ producători, realizatori sau
moderatori ai emisiunilor realizate de radiodifuzorii publici și priva7i.
Art. 70. — (1) Radiodifuzorii publici și priva7i au obliga7ia de a asigura,
prin măsuri tehnice și redac7ionale, reﬂectarea campaniei electorale în mod
echitabil, echilibrat și impar7ial.
(2) Emisiunile informative se supun obliga7iei de obiectivitate, echitate
și de informare corectă a publicului.
(3) Candida7ii care au deja func7ii publice pot apărea în emisiunile
informative strict în probleme legate de exercitarea func7iei lor.
(4) În cazul în care în emisiunile informative se prezintă fapte sau
evenimente speciale de interes public, pe lângă punctul de vedere al
autorită7ilor trebuie prezentat și un punct de vedere opus.
Art. 71. — (1) Emisiunile și dezbaterile electorale trebuie să asigure
tuturor candida7ilor condi7ii egale în ceea ce privește libertatea de
exprimare, pluralismul opiniilor și echidistan7a.
(2) În cadrul emisiunilor electorale, candida7ii au următoarele obliga7ii:
a) să nu pună în pericol ordinea constitu7ională, ordinea publică,
siguran7a persoanelor și a bunurilor;
b) să nu facă aﬁrma7ii care pot aduce atingere demnită7ii umane sau
moralei publice;
c) să probeze eventualele acuza7ii cu inciden7ă penală sau morală aduse
unui alt candidat;
d) să nu incite la ură sau discriminare pe considerente de rasă, religie,
na7ionalitate, sex, orientare sexuală ori etnie.
Art. 72. — Realizatorii și moderatorii emisiunilor și dezbaterilor
electorale au următoarele obliga7ii:
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a) să ﬁe impar7iali;
b) să asigure echilibrul necesar desfășurării emisiunii, oferind ﬁecărui
candidat participant la discu7ii posibilitatea de prezentare a opiniilor sale;
c) să formuleze clar întrebările, fără a ﬁ tenden7ioase sau părtinitoare;
d) să asigure men7inerea dezbaterii în sfera de interes a campaniei
electorale și a tematicii stabilite;
e) să intervină atunci când, prin comportamente sau exprimări, invita7ii
încalcă dispozi7iile art. 65 alin. (5) și (6) și art. 71; în cazul în care invita7ii nu
se conformează solicitărilor, moderatorul poate decide întreruperea
microfoanelor acestora sau oprirea emisiunii, după caz.
Art. 73. — Cu 48 de ore înainte de ziua votării sunt interzise:
a) prezentarea de sondaje de opinie sau difuzarea de spoturi de
publicitate electorală;
b) invitarea sau prezentarea candida7ilor în programe, cu excep7ia
situa7iilor prevăzute la art. 74 alin. (4);
c) comentarii privind campania electorală.
Art. 74. — (1) Candida7ii și partidele politice sau organiza7iile cetă7enilor
apar7inând minorită7ilor na7ionale care participă la alegeri, ale căror
drepturi ori interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui
program electoral a unor fapte neadevărate, beneﬁciază de drept la replică.
(2) Candida7ii și partidele politice sau organiza7ii ale minorită7ilor
na7ionale care participă la alegeri, ale căror drepturi ori interese legitime
au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program electoral a unor
informa7ii inexacte, beneﬁciază de drept la rectiﬁcare.
(3) Radiodifuzorii au următoarele obliga7ii privind dreptul la replică și
rectiﬁcare:
a) să decidă acordarea sau neacordarea dreptului solicitat în cel mult 24
de ore de la primirea unei solicitări formulate în scris; în situa7ia în care
solicitarea se referă la o emisiune difuzată în ultima zi de campanie
electorală, decizia trebuie luată în cel mult 12 ore de la primirea solicitării;
b) să comunice solicitantului, în termenele prevăzute la lit. a), telefonic
și/sau în scris, decizia luată; în cazul neacordării dreptului solicitat,
motivele trebuie să ﬁe comunicate solicitantului și Consiliului Na7ional al
Audiovizualului;
c) să difuzeze, în cazul în care decide acordarea dreptului solicitat,
rectiﬁcarea sau replica, în cel mult 48 de ore de la primirea solicitării; în situa7ia
în care emisiunea care face obiectul sesizării a fost difuzată în ultima zi de
campanie electorală, rectiﬁcarea sau replica se difuzează în preziua votării;
d) să difuzeze, în cazul în care Consiliul Na7ional al Audiovizualului dă
câștig de cauză solicitantului, replica sau rectiﬁcarea în termenul și în
condi7iile comunicate radiodifuzorului.
(4) În preziua votării, radiodifuzorii trebuie să prevadă în program,
imediat după emisiunea informativă de seară, un spa7iu de emisie pentru
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difuzarea rectiﬁcărilor și a replicilor ca urmare a sesizărilor care se referă la
emisiunile difuzate în ultima zi de campanie.
Art. 75. — (1) Radiodifuzorii trebuie să asigure înregistrarea emisiunilor
destinate campaniei electorale în condi7iile stabilite de Consiliul Na7ional
al Audiovizualului.
(2) Înregistrările emisiunilor destinate campaniei electorale trebuie să
ﬁe 7inute la dispozi7ia Consiliului Na7ional al Audiovizualului, pe durata
campaniei electorale și timp de 30 de zile după comunicarea oﬁcială a
rezultatelor.
Art. 76. — (1) Nerespectarea de către radiodifuzori a dispozi7iilor art.
65 alin. (5) și (6), art. 66—75, art. 77 și art. 78 alin. (2) atrage aplicarea
sanc7iunilor prevăzute de Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modiﬁcările și completările ulterioare.
(2) Faptele se constată și sanc7iunile se aplică de către Consiliul Na7ional
al Audiovizualului, potrivit Legii nr. 504/2002, cu modiﬁcările și completările ulterioare.
Art. 77. — (1) În perioada electorală, în cazul prezentării de sondaje de
opinie cu con7inut electoral, acestea trebuie înso7ite de următoarele informa7ii:
a) denumirea institu7iei care a realizat sondajul;
b) data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul și
metodologia utilizată;
c) dimensiunea eșantionului și marja maximă de eroare;
d) cine a solicitat și cine a plătit efectuarea sondajului.
(2) Televotul sau anchetele făcute pe stradă în rândul electoratului nu
trebuie să ﬁe prezentate ca reprezentative pentru opinia publică sau pentru
un anumit grup social ori etnic.
(3) Cu 48 de ore înainte de ziua votării este interzisă prezentarea de
sondaje de opinie, televoturi sau anchete făcute pe stradă.
Art. 78. — (1) Pot efectua sondaje de opinie la ieșirea de la urne institutele
de sondare a opiniei publice sau societă7ile comerciale ori organiza7iile
neguvernamentale care au în obiectul de activitate realizarea de sondaje de
opinie și care sunt acreditate de Biroul Electoral Central, prin decizie, în
acest sens. Operatorii de sondaj ai acestora au acces, în baza acreditării
institu7iei pentru care lucrează, în zona de protec7ie a sec7iei de votare
prevăzută la art. 84 alin. (12), fără a avea acces în interiorul sec7iei de votare.
(2) În ziua votării este interzisă prezentarea sondajelor realizate la ieșirea
de la urne, înainte de ora 21,00, ora României.
Art. 79. — (1) Primarii sunt obliga7i ca până la începerea campaniei
electorale să stabilească prin dispozi7ie locuri speciale pentru aﬁșaj electoral
și să asigure amplasarea de panouri electorale în cadrul acestora, 7inând
seama de numărul partidelor politice, organiza7iilor cetă7enilor apar7inând
minorită7ilor na7ionale, alian7elor politice și alian7elor electorale care
declară că depun liste de candida7i, precum și de candida7ii independen7i.
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Aceste locuri trebuie să ﬁe situate în zone frecventate de cetă7eni, fără
stânjenirea circula7iei pe drumurile publice și a celorlalte activită7i din
localită7ile respective.
(2) Primarii sunt obliga7i să monteze cel pu7in un panou electoral și în
ﬁecare sat apar7inător sau localitate componentă din unitatea administrativteritorială respectivă.
(3) Utilizarea locurilor de aﬁșaj electoral este permisă partidelor politice,
alian7elor politice și alian7elor electorale sau organiza7iilor minorită7ilor
na7ionale care participă la alegeri și candida7ilor independen7i.
(4) Este interzisă utilizarea de către un partid politic, o alian7ă politică,
alian7ă electorală sau organiza7ie a cetă7enilor apar7inând minorită7ilor
na7ionale care participă la alegeri ori de către un candidat independent a
locurilor speciale de aﬁșaj electoral, astfel încât să împiedice folosirea
acestora de către un alt partid politic, o altă alian7ă politică, alian7ă electorală sau organiza7ie a cetă7enilor apar7inând minorită7ilor na7ionale care
participă la alegeri ori un alt candidat independent. Pe un panou electoral
ﬁecare partid politic, alian7ă politică, alian7ă electorală sau organiza7iei a
cetă7enilor apar7inând minorită7ilor na7ionale care participă la alegeri ori
candidat independent poate aplica numai două aﬁșe electorale.
(5) Un aﬁș electoral amplasat în locurile prevăzute la alin. (1) nu poate
depăși dimensiunile de 500 mm o latură și 350 mm cealaltă latură, iar cel
prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură și 250 mm
cealaltă latură.
(6) În alte locuri decât cele stabilite conform alin. (1), aﬁșajul electoral
este interzis.
(7) Sunt interzise aﬁșele electorale care combină culorile într-o succesiune
care reproduce drapelul României sau al altui stat.
(8) Primarul, cu sprijinul poli7iei locale sau cu sprijinul efectivelor
Ministerului Afacerilor Interne, în localită7ile unde poli7ia locală nu este
constituită, este obligat să asigure integritatea panourilor și a aﬁșelor
electorale amplasate în locuri autorizate.
Art. 80. — (1) Birourile electorale de circumscrip7ie veghează la corecta
desfășurare a campaniei electorale în circumscrip7ia în care func7ionează.
(2) Birourile electorale de circumscrip7ie solu7ionează plângerile ce le
sunt adresate cu privire la împiedicarea unui partid politic, unei organiza7ii
a cetă7enilor apar7inând minorită7ilor na7ionale, alian7e politice, alian7e
electorale ori a unui candidat independent de a-și desfășura campania
electorală în condi7iile prevăzute de lege, precum și plângerile privind
încălcarea prevederilor art. 64, 65 și 79.
(3) Dacă biroul electoral de circumscrip7ie consideră, cu ocazia solu7ionării plângerii, că este necesară luarea unor măsuri administrative sau
aplicarea unor sanc7iuni contraven7ionale ori penale, sesizează autorită7ile
competente.
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(4) Împotriva hotărârilor pronun7ate de birourile electorale în materia
campaniei electorale se poate face contesta7ie în termen de 48 de ore de la
data aﬁșării, care se depune la biroul electoral ierarhic superior. Hotărârea
este deﬁnitivă.
(5) Solu7ionarea plângerilor și a contesta7iilor se face în termen de 3 zile
de la înregistrarea lor, iar hotărârile date se publică în presă și se aﬁșează
în mod vizibil la sediul biroului electoral care le-a emis.
(6) Partidele politice, organiza7iile cetă7enilor apar7inând minorită7ilor
na7ionale, alian7ele politice, alian7ele electorale, candida7ii independen7i
sau primarii, după caz, au obliga7ia de a duce la îndeplinire hotărârile
birourilor electorale, în materia campaniei electorale, în termen de cel mult
48 de ore de la data rămânerii deﬁnitive a acestora.
CAPITOLUL VIII
Votarea

Art. 81. — (1) Fiecare sec7ie de votare trebuie să posede un număr
suﬁcient de urne etichetate corespunzător pentru alegerea Senatului,
respectiv a Camerei Deputa7ilor, urnă specială, cabine, ștampile cu men7iunea „VOTAT”, având în vedere numărul alegătorilor înscriși în Registrul
electoral și respectarea duratei votării prevăzute de lege. Buletinul de vot
introdus în cealaltă urnă decât cea corespunzătoare tipului de alegere este
luat în calcul dacă votul este valabil exprimat.
(2) Cabinele și urnele trebuie așezate numai în încăperea în care se aﬂă
localul de vot. Cabinele, urnele, ștampilele și celelalte materiale necesare
biroului electoral al sec7iei de votare se asigură de către primarii comunelor,
orașelor, municipiilor și ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale
municipiilor, împreună cu prefec7ii.
(3) În preziua votării primarii predau președin7ilor birourilor electorale
ale sec7iilor de votare materialele necesare votării. După preluarea
buletinelor de vot, a ștampilelor, a listelor electorale permanente și a celorlalte tipizate necesare votării, președintele biroului electoral al sec7iei de
votare, împreună cu loc7iitorul acestuia asigură, cu sprijinul logistic al
primarului, transportul acestora, sub paza personalului structurilor
Ministerului Afacerilor Interne, în localul de vot.
(4) Materialele prevăzute la alin. (3) se predau președintelui biroului
electoral al sec7iei de votare pe bază de borderou de predare-primire,
cuprinzând felul și numărul de exemplare.
(5) Președintele biroului electoral al sec7iei de votare și ceilal7i membri
ai biroului electoral al sec7iei de votare trebuie să ﬁe prezen7i la sediul
sec7iei de votare, în ajunul zilei alegerilor, la ora 18,00, ﬁind obliga7i să
veriﬁce materialele prevăzute la alin. (3). Președintele biroului electoral al
sec7iei de votare dispune măsurile necesare pentru asigurarea ordinii și
corectitudinii opera7iunilor de votare, precum și îndepărtarea materialelor
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de propagandă electorală de orice tip din și de pe clădirea sediului sec7iei
de votare.
(6) Președintele va dispune ﬁxarea posturilor de pază în jurul localului
de vot.
(7) La plecare, președintele biroului electoral al sec7iei de votare
sigilează toate căile de intrare în localul de vot cu benzi de hârtie, pe care
le semnează după ce aplică în prealabil ștampila de control. Este interzisă
părăsirea localului de vot cu ștampila de control, ștampile cu men7iunea
„VOTAT”, buletine de vot sau liste electorale.
Art. 82. — (1) În ziua alegerilor, activitatea biroului electoral al sec7iei de
votare începe la ora 6,00. Președintele biroului electoral al sec7iei de votare,
în prezen7a celorlal7i membri și, după caz, a persoanelor acreditate, veriﬁcă
urnele, listele electorale, buletinele de vot și ștampilele, consemnând, în
procesul-verbal prevăzut la art. 93, numărul persoanelor înscrise în listele
electorale permanente, numărul pachetelor de buletine de vot, separat
pentru Senat și Camera Deputa7ilor, precum și numărul ștampilelor cu
men7iunea „VOTAT”. După încheierea acestei opera7ii închide și sigilează
urnele, aplicând ștampila de control a sec7iei de votare.
(2) Pe măsură ce deschide pachetele sigilate, președintele este obligat să
asigure aplicarea ștampilei de control pe ultima pagină a ﬁecărui buletin de
vot din acestea.
(3) Votarea începe la ora 7,00 și are loc până la ora 21,00.
Art. 83. — (1) Cetă7enii români cu domiciliul sau reședin7a în România
care în ziua votării se aﬂă în 7ară își pot exercita dreptul de vot la sec7iile de
votare organizate în România în baza unuia dintre următoarele acte de
identitate, valabile în ziua votării:
a) cartea de identitate;
b) cartea electronică de identitate;
c) cartea de identitate provizorie;
d) buletinul de identitate;
e) pașaportul diplomatic;
f) pașaportul diplomatic electronic;
g) pașaportul de serviciu;
h) pașaportul de serviciu electronic;
i) carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din școlile militare.
(2) Cetă7enii români cu domiciliul în România, dar care au fost înscriși
în Registrul electoral cu adresa de reședin7ă în străinătate, își pot exercita
dreptul de vot la sec7iile de votare organizate în străinătate în baza unuia
dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării, înso7ite de un
document oﬁcial emis de statul străin privind stabilirea reședin7ei:
a) cartea de identitate;
b) cartea electronică de identitate;
c) cartea de identitate provizorie;
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d) buletinul de identitate;
e) pașaportul diplomatic;
f) pașaportul diplomatic electronic;
g) pașaportul de serviciu;
h) pașaportul de serviciu electronic;
i) pașaportul simplu;
j) pașaportul simplu electronic;
k) pașaportul simplu temporar.
(3) Cetă7enii români cu domiciliul în străinătate își pot exercita dreptul
de vot la sec7iile de votare organizate în străinătate, conform prezentei legi,
în baza unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării:
a) pașaportul simplu, cu men7ionarea 7ării de domiciliu;
b) pașaportul simplu temporar, cu men7ionarea 7ării de domiciliu;
c) pașaportul simplu electronic, cu men7ionarea 7ării de domiciliu.
(4) Prin reședin!ă în străinătate se în7elege adresa din străinătate la care
persoana ﬁzică declară că are locuin7a secundară, alta decât cea de
domiciliu, și unde posedă un drept legal de ședere mai mare de 90 de zile.
Documentele care atestă reședin7a în străinătate se stabilesc de către
ministrul afacerilor externe, prin ordin.
(5) Militarii, poli7iștii și personalul civil român din institu7iile sistemului
de apărare, ordine publică și siguran7ă na7ională trimiși în misiune în teatre
de opera7iuni din străinătate își exercită dreptul de vot la orice sec7ie de
votare constituită în 7ara în care își desfășoară misiunea. Aceștia vor ﬁ
înscriși în lista electorală suplimentară de către președintele biroului
electoral al sec7iei de votare și vor vota în baza pașaportului de serviciu.
Art. 84. — (1) Alegătorii votează numai la sec7ia de votare la care este
arondată strada sau localitatea unde își au domiciliul ori reședin7a, conform
prezentei legi. În cazul în care, în ziua votării, alegătorii se aﬂă în altă
unitate administrativ-teritorială din cadrul aceleiași circumscrip7ii electorale, aceștia pot vota la orice sec7ie de votare din cadrul circumscrip7iei
electorale unde își au domiciliul sau reședin7a.
(2) Accesul alegătorilor în sala de votare are loc în serii corespunzătoare
numărului cabinelor. Fiecare alegător prezintă actul de identitate și, după
caz, documentul care dovedește reședin7a operatorului de calculator al
biroului electoral al sec7iei de votare, care înscrie codul numeric personal al
alegătorului în Sistemul informatic de monitorizare a prezen7ei la vot și de
prevenire a votului ilegal.
(3) În cazul în care alegătorul nu ﬁgurează în lista electorală permanentă
existentă în sec7ia de votare respectivă, Sistemul informatic de monitorizare
a prezen7ei la vot și de prevenire a votului ilegal semnalează dacă:
a) persoana care s-a prezentat la vot a împlinit vârsta de 18 ani până în
ziua votării inclusiv;
b) persoana care s-a prezentat la vot și-a pierdut drepturile electorale;
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c) persoana care s-a prezentat la vot este arondată la altă sec7ie de votare;
d) persoana care s-a prezentat la vot este omisă din lista electorală
permanentă, are domiciliul sau reședin7a în raza teritorială a sec7iei de
votare respective și dacă a formulat o solicitare de a ﬁ înscrisă în Registrul
electoral cu adresa de reședin7ă;
e) persoana care s-a prezentat la vot și-a mai exercitat dreptul de vot la
același scrutin.
(4) În baza rezultatelor generate de Sistemul informatic de monitorizare
a prezen7ei la vot și de prevenire a votului ilegal, a comunicărilor efectuate
prin intermediul acestuia și a veriﬁcării actului de identitate, președintele
biroului electoral al sec7iei de votare:
a) oprește de la votare persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani
până în ziua votării, persoana care și-a pierdut drepturile electorale și
persoana care a optat să voteze prin coresponden1ă;*
b) îndrumă alegătorul să voteze la sec7ia de votare la care este arondat,
în cazul în care este arondat la altă sec7ie de votare;
c) îndrumă alegătorul să voteze la sec7ia de votare unde a fost arondat
conform reședin7ei, în cazul în care acesta a fost înscris în Registrul electoral
cu adresa de reședin7ă;
d) înscrie în lista electorală suplimentară persoana care s-a prezentat la
vot, este omisă din lista electorală permanentă, are domiciliul sau reședin7a
în raza teritorială a sec7iei de votare respective; în cazul în care persoana
omisă este înscrisă în lista electorală permanentă existentă la altă sec7ie de
votare, președintele biroului electoral al acelei sec7ii de votare va ﬁ notiﬁcat
de către sistemul informatic în acest sens și va radia persoana respectivă
din lista electorală permanentă; după ce alegătorul semnează în lista
electorală suplimentară îi încredin7ează buletinele de vot și ștampila cu
men7iunea „VOTAT”;
e) înscrie în lista electorală suplimentară persoana care s-a prezentat la vot,
are domiciliul sau reședin7a în altă unitate administrativ-teritorială din cadrul
aceleiași circumscrip7ii electorale; în cazul în care persoana este înscrisă în lista
electorală permanentă existentă la altă sec7ie de votare, președintele biroului
electoral al acelei sec7ii de votare va ﬁ notiﬁcat de către sistemul informatic în
acest sens și va radia persoana respectivă din lista electorală permanentă; după
ce alegătorul semnează în lista electorală suplimentară îi încredin7ează
buletinele de vot și ștampila cu men7iunea „VOTAT”;
f) permite alegătorului care îndeplinește condi7iile prevăzute de lege și
este înscris în lista electorală permanentă să voteze; în acest sens, după ce
alegătorul semnează în lista electorală permanentă îi încredin7ează
buletinele de vot și ștampila cu men7iunea „VOTAT”.
* Modificată prin Legea nr. 288/2015.
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(5) În situa7ia în care alegătorul, din motive bine întemeiate, constatate de
către președintele biroului electoral al sec7iei de votare, nu poate semna în
lista electorală permanentă, președintele face o men7iune în lista electorală,
conﬁrmată prin semnătura sa și a unui alt membru al biroului electoral.
(6) Alegătorii votează separat, în cabine închise, aplicând ștampila cu
men7iunea „VOTAT” în patrulaterul care cuprinde lista de candida7i sau
numele candidatului pe care îl votează.
(7) Ștampila cu men7iunea „VOTAT” trebuie să ﬁe rotundă și astfel
dimensionată încât să ﬁe mai mică decât patrulaterul în care se aplică.
(8) După ce au votat, alegătorii îndoaie buletinele de vot astfel ca pagina
albă care poartă ștampila de control să rămână în afară și le introduc în
urnă, având grijă să nu se deschidă. Îndoirea greșită a buletinului de vot nu
atrage nulitatea votului, dacă secretul votului este asigurat.
(9) În cazul în care buletinul de vot se deschide în așa fel încât secretul
votului nu mai este asigurat, acesta se anulează și se dă alegătorului, numai
o singură dată, un nou buletin de vot, făcându-se men7iune despre aceasta
în procesul-verbal al opera7iunilor de votare.
(10) Ștampila cu men7iunea „VOTAT”, încredin7ată pentru votare, se
restituie președintelui, care o aplică pe actul de identitate, men7ionând și
data scrutinului. În cazul alegătorilor care votează pe baza căr7ii de
identitate, pe versoul acesteia se aplică un timbru autocolant cu men7iunea
„VOTAT” și data scrutinului.
(11) Președintele poate lua măsuri ca sta7ionarea unui alegător în cabina
de votare să nu se prelungească nejustiﬁcat.
(12) Președintele biroului electoral al sec7iei de votare este obligat să ia
măsurile necesare pentru ca alegerile să decurgă în bune condi7ii. Atribu7iile
acestuia, în această privin7ă, se întind și în afara localului de vot, în sediul
sec7iei de votare, în curtea acestuia, în intrările în curte, în jurul sediului
sec7iei de votare, precum și pe străzi și în pie7e publice până la o distan7ă
de 50 m.
(13) Pentru men7inerea ordinii, președintele biroului electoral al sec7iei
de votare va avea la dispozi7ie mijloacele de ordine necesare, asigurate de
primar și de prefect, împreună cu reprezentan7ii Ministerului Afacerilor
Interne.
(14) În afară de membrii biroului electoral al sec7iei de votare, de
candida7i și de delega7ii și de observatorii acredita7i, nicio altă persoană nu
poate sta7iona în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot
mai mult decât timpul necesar pentru votare.
(15) Pe durata votării se interzice membrilor birourilor electorale și
persoanelor acreditate să poarte ecusoane, insigne sau alte însemne de
propagandă electorală.
(16) Operatorii de calculator au statut de personal tehnic auxiliar.
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Art. 85. — (1) Candida7ii și membrii birourilor electorale ale sec7iilor de
votare au dreptul să conteste identitatea persoanei care se prezintă la vot.
În acest caz, identitatea se stabilește de președintele biroului electoral al
sec7iei de votare prin orice mijloace legale.
(2) În cazul în care contesta7ia este întemeiată, președintele biroului
electoral al sec7iei de votare va opri de la votare pe alegătorul contestat, va
consemna faptul într-un proces-verbal și va sesiza această situa7ie
autorită7ilor competente.
(3) Președintele biroului electoral al sec7iei de votare poate suspenda
votarea pentru motive temeinice.
(4) Durata totală a suspendărilor nu poate depăși o oră. Suspendarea
este anun7ată prin aﬁșare la ușa localului sec7iei de votare imediat ce s-a
produs evenimentul care a declanșat suspendarea.
(5) În timpul suspendării, urnele de votare, ștampilele, buletinele de vot
și celelalte documente și materiale ale biroului electoral al sec7iei de votare
vor rămâne sub pază permanentă. În timpul suspendării nu pot părăsi sala
de votare mai mult de jumătate din numărul membrilor biroului electoral
al sec7iei de votare în același timp.
(6) Candida7ii și persoanele acreditate care asistă la votare în condi7iile
prezentei legi nu pot ﬁ obligate să părăsească sala de votare în acest timp.
(7) Prezen7a oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care
votează, este interzisă.
(8) Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de președintele
biroului electoral al sec7iei de votare, nu poate să voteze singur are dreptul
să cheme în cabina de votare un înso7itor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta
nu poate ﬁ din rândul observatorilor sau membrilor biroului electoral al
sec7iei de votare.
(9) Președintele biroului electoral al sec7iei de votare sau, în lipsa
acestuia, loc7iitorul este obligat să primească și să înregistreze orice sesizare
scrisă cu privire la nereguli produse în timpul procesului de votare,
înaintată de membri ai biroului electoral al sec7iei de votare, candida7i,
observatori acredita7i, reprezentan7i acredita7i ai presei scrise, radioului și
televiziunii, români și străini, ori alegători prezen7i în sec7ia de votare
pentru exercitarea dreptului de vot. În cazul în care i se înaintează sesizarea
în dublu exemplar, președintele biroului electoral al sec7iei de votare,
respectiv loc7iitorul acestuia va men7iona pe copia care rămâne la persoana
care înaintează sesizarea faptul că a luat cunoștin7ă de sesizarea respectivă
și numărul sub care aceasta este înregistrată.
(10) Pentru cetă7enii cu drept de vot din circumscrip7ia electorală
respectivă care nu se pot deplasa la sediul sec7iei de votare din cauză de
boală sau invaliditate, președintele biroului electoral al sec7iei de votare
poate aproba, la cererea scrisă a acestora, înso7ită de copii ale actelor din
care rezultă starea de sănătate ori de invaliditate, înregistrată la cea mai
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apropiată sec7ie de votare de locul în care se aﬂă în ziua votării, ca o echipă
formată din cel pu7in 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o
urnă specială și cu materialul necesar votării — ștampilă cu men7iunea
„VOTAT” și buletine de vot — la locul unde se aﬂă alegătorul, pentru a se
efectua votarea. În raza unei sec7ii de votare se utilizează o singură urnă
specială. Urna specială poate ﬁ transportată numai de membrii biroului
electoral al sec7iei de votare, sub paza personalului structurilor Ministerului
Afacerilor Interne. În cazul cetă7enilor care nu se pot deplasa la sediul
sec7iei de votare, cererile scrise se pot transmite prin intermediul altor
persoane sau prin intermediul personalului de specialitate din unită7ile
medicale unde se aﬂă interna7i, după caz.
(11) În cazurile prevăzute la alin. (10), votarea se face numai pe baza
unui extras întocmit personal de către președintele biroului electoral de pe
lista electorală permanentă sau suplimentară existentă la sec7ia respectivă.
Extrasul se semnează de către președinte și se ștampilează, iar persoanele
cuprinse în aceste extrase trebuie să ﬁe radiate din celelalte liste electorale
existente la sec7ie.
(12) În modalitatea prevăzută la alin. (10) și (11) pot vota numai
persoanele care domiciliază pe raza teritorială a circumscrip7iei electorale
din 7ară.
(13) Codurile numerice personale ale alegătorilor care au formulat cereri
potrivit alin. (10) sunt preînregistrate în Sistemul informatic de monitorizare a prezen7ei la vot și de prevenire a votului ilegal, urmând a ﬁ
înregistrate deﬁnitiv la întoarcerea în localul de vot a echipei prevăzute la
alin. (10) pe baza semnăturilor în extrasul prevăzut la alin. (11).
(14) Înainte ca echipa de membri ai biroului electoral al sec7iei de votare
să se deplaseze cu o urnă de vot specială la persoanele care nu pot vota la
sec7ia de votare potrivit legii, președintele biroului electoral al sec7iei de
votare solicită operatorului să veriﬁce dacă persoanele respective și-au mai
exercitat dreptul de vot în aceeași zi.
Art. 86. — Pentru sec7iile de votare din străinătate, dispozi7iile
prezentului capitol se aplică, după caz, cu luarea în considerare a condi7iilor
speciﬁce privind organizarea sec7iilor de votare în străinătate.
Art. 87. — (1) Disfunc7ionalitatea Sistemului informatic de monitorizare
a prezen7ei la vot și de prevenire a votului ilegal nu poate determina
suspendarea sau întreruperea votării. În această situa7ie, prin excep7ie de la
prevederile art. 84 alin. (2), alegătorii prezintă actul de identitate operatorului de calculator sau membrului biroului electoral al sec7iei de votare
desemnat de președintele acestuia, care consemnează pe suport electronic
ori hârtie, după caz, codurile numerice personale ale alegătorilor și ora la
care s-au prezentat la vot. Prevederile art. 84 alin. (4)—(10) se aplică în mod
corespunzător.
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(2) Durata disfunc7ionalită7ii Sistemului informatic de monitorizare a
prezen7ei la vot și de prevenire a votului ilegal se consemnează de către
președintele biroului electoral al sec7iei de votare într-un proces-verbal.
Atât apari7ia, cât și încetarea disfunc7ionalită7ii Sistemului informatic de
monitorizare a prezen7ei la vot și de prevenire a votului ilegal sunt
notiﬁcate telefonic biroului electoral ierarhic superior de către președintele
biroului electoral al sec7iei de votare.
(3) Metodologia de aplicare a prevederilor alin. (1) și (2) este stabilită
prin hotărâre a Autorită7ii Electorale Permanente.
Art. 88. — (1) La ora 21,00, președintele biroului electoral al sec7iei de
votare declară votarea încheiată și dispune închiderea localului sec7iei de
vot.
(2) Persoanelor care la ora 21,00 se aﬂă în sala unde se votează li se
permite să își exercite dreptul de vot.
(3) La ora 21,00, urna specială trebuie să se aﬂe în localul sec7iei de vot.
CAPITOLUL IX
Observarea alegerilor

Art. 89. — (1) La toate opera7iunile efectuate de birourile electorale ale
sec7iilor de votare pot asista, în afara membrilor acestora, a operatorilor de
calculator și a personalului de pază, candida7ii, persoanele acreditate în
condi7iile prezentei legi, reprezentan7ii Autorită7ii Electorale Permanente,
membrii birourilor electorale de circumscrip7ie, ai oﬁciilor electorale și ai
Biroului Electoral Central.
(2) În sensul prezentei legi, prin persoane acreditate se în7elege următoarele:
a) observatori interni, desemna7i de către asocia7ii sau funda7ii, care
desfășoară activită7i de apărare a democra7iei și a drepturilor omului,
acreditate de către Autoritatea Electorală Permanentă;
b) reprezentan7i ai institu7iilor mass-media românești, acreditate de
către Autoritatea Electorală Permanentă;
c) observatori interna7ionali, desemna7i de către organiza7ii străine sau
interna7ionale pentru observarea alegerilor ori invita7i de către autorită7ile
române, acredita7i de către Autoritatea Electorală Permanentă;
d) reprezentan7i ai institu7iilor mass-media străine, acredita7i de către
Autoritatea Electorală Permanentă;
e) delega7i ai partidelor politice, alian7elor politice, alian7elor electorale
și ai organiza7iilor cetă7enilor apar7inând minorită7ilor na7ionale, acredita7i
de către birourile electorale de circumscrip7ie, conform legii.
(3) Până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei alegerilor, asocia7ia sau
funda7ia care dorește să își desemneze observatori interni trebuie să depună
o cerere la Autoritatea Electorală Permanentă prin care solicită acreditarea
la scrutinul respectiv. Cererea trebuie să ﬁe înso7ită de documente din care
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rezultă că asocia7ia sau funda7ia desfășoară activită7i de apărare a democra7iei și a drepturilor omului și este legal constituită cu cel pu7in 6 luni
înaintea datei alegerilor.
(4) Până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei alegerilor, institu7ia massmedia care dorește să își desemneze reprezentan7i trebuie să depună o
cerere la Autoritatea Electorală Permanentă prin care solicită acreditarea la
scrutinul respectiv. Cererea trebuie să ﬁe înso7ită de documente din care
rezultă că institu7ia desfășoară activită7i în domeniul mass-media.
(5) Pe baza documentului de acreditare emis de către Autoritatea
Electorală Permanentă, asocia7ia, funda7ia sau institu7ia mass-media poate
desemna ca observatori interni sau reprezentan7i, după caz, numai
persoane care nu au apartenen7ă politică.
(6) Acreditarea observatorilor interna7ionali și a reprezentan7ilor institu7iilor mass-media străine care solicită acest lucru se face de către Autoritatea
Electorală Permanentă.
(7) Contesta7ia privind acreditarea sau respingerea solicitării de acreditare se solu7ionează de către Curtea de Apel București, în termen de două
zile de la data înregistrării. Hotărârea dată este deﬁnitivă.
(8) Acreditarea emisă de Autoritatea Electorală Permanentă asocia7iilor,
funda7iilor și institu7iilor mass-media românești dă dreptul acestora de a
desemna observatori interni și reprezentan7i interni pe lângă toate birourile
electorale ale sec7iilor de votare.
(9) Observatorii interni și reprezentan7ii institu7iilor mass-media
românești pot asista la opera7iunile birourilor electorale ale sec7iilor de
votare numai pe baza ecusoanelor emise de către asocia7ia, funda7ia sau
institu7ia mass-media românească acreditată de către Autoritatea Electorală
Permanentă, înso7ite de actul de identitate.
(10) Procedura de acreditare, modelele documentelor de acreditare și
ale ecusoanelor sunt stabilite prin hotărâre a Autorită7ii Electorale
Permanente.
(11) Acreditarea delega7ilor partidelor politice se face de către birourile
electorale de circumscrip7ie, conform procedurii stabilite prin decizie a
Biroului Electoral Central, la cererea scrisă a conducerilor organiza7iilor
jude7ene ale partidelor politice, ale alian7elor politice și ale alian7elor electorale sau ale organiza7iilor cetă7enilor apar7inând minorită7ilor na7ionale,
care nu au reprezentan7i în birourile electorale ale sec7iilor de votare, făcută
cu cel pu7in 5 zile înaintea datei alegerilor.
(12) Observatorii interna7ionali și reprezentan7ii institu7iilor mass-media
străine pot asista la opera7iunile birourilor electorale ale sec7iilor de votare
numai pe baza documentului de acreditare emis de către Autoritatea Electorală
Permanentă, care este valabil și în copie, înso7it de actul de identitate.
(13) Delega7ii acredita7i ai partidelor politice pot asista la opera7iunile
birourilor electorale ale sec7iilor de votare numai pe baza documentului de
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acreditare emis de către biroul electoral de circumscrip7ie, care este valabil
și în copie, înso7it de actul de identitate.
Art. 90. — (1) Persoanele acreditate pot asista la opera7iunile electorale
în ziua votării, începând cu ora 6,00 și terminând cu momentul încheierii și
semnării de către membrii biroului electoral al sec7iei de votare a
procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în sec7ia respectivă.
(2) Persoanele acreditate nu pot interveni în niciun mod în organizarea
și desfășurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris
președintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularită7i. Orice
act de propagandă electorală, precum și încălcarea în orice mod a
prevederilor prezentei legi atrag aplicarea sanc7iunilor legale, suspendarea
acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua
votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din sec7ia de votare.
(3) La biroul electoral al sec7iei de votare, persoanele acreditate pot
sta7iona numai în spa7iul stabilit în acest sens în sala de votare de către
președintele biroului electoral al sec7iei de votare.
CAPITOLUL X
Numărarea voturilor și constatarea rezultatelor

Art. 91. — La toate opera7iunile ce 7in de numărarea voturilor participă
membrii birourilor electorale ale sec7iilor de votare și pot asista candida7ii,
persoanele acreditate în condi7iile prezentei legi, reprezentan7ii Autorită7ii
Electorale Permanente, membrii birourilor electorale de circumscrip7ie, ai
oﬁciilor electorale și ai Biroului Electoral Central.
Art. 92. — (1) După închiderea localului sec7iei de vot, președintele, în
prezen7a membrilor biroului electoral și a persoanelor acreditate, veriﬁcă
starea sigiliilor de pe urnele de votare, sigilează fanta urnelor de votare și
introduce ștampilele cu men7iunea „VOTAT” într-un plic care se sigilează
prin aplicarea ștampilei de control a sec7iei de votare. Dispari7ia uneia sau a
mai multor ștampile se consemnează în procesul-verbal prevăzut la art. 93.
(2) După efectuarea opera7iunii prevăzute la alin. (1) președintele biroului
electoral al sec7iei de votare anulează buletinele de vot rămase
neîntrebuin7ate și consemnează distinct, în procesele-verbale pentru ﬁecare
tip de alegere, numărul buletinelor de vot anulate. În cazul în care există
pachete intacte cu buletine de vot, men7iunea „ANULAT” se înscrie o singură
dată pe pachetul respectiv și se aplică o singură dată ștampila de control.
(3) Se numără to7i alegătorii din listele electorale permanente și
suplimentare care au participat la vot și se consemnează numărul lor în
rubricile corespunzătoare din procesele-verbale. Se îndosariază listele
electorale suplimentare în ordinea întocmirii lor.
(4) Pentru ﬁecare tip de alegere se adună buletinele de vot utilizate așa
cum rezultă din listele de alegător cu buletinele de vot neutilizate și anulate.
Suma acestora, care trebuie să corespundă cu numărul de buletine primite
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în cadrul sec7iei de votare, se consemnează în procesul-verbal. În cazul în
care suma lor este alta decât numărul de buletine de vot primite, se
precizează în procesul-verbal motivul pentru care apare eroarea, luându-se
în considerare și întâmpinările și contesta7iile adresate biroului electoral al
sec7iei de votare.
(5) În cazul în care suma nu se veriﬁcă, membrii biroului electoral al
sec7iei de votare pot avea opinii separate. Acestea se consemnează în
procesul-verbal.
(6) După aceste opera7iuni se procedează la deschiderea urnelor.
Deschiderea urnelor se face în mod succesiv. Următoarea urnă se deschide
numai după ce se efectuează numărătoarea buletinelor de vot și se
consemnează rezultatele în procesul-verbal de la urna anterioară.
(7) Președintele va citi, cu voce tare, la deschiderea ﬁecărui buletin,
denumirea competitorului electoral votat și va arăta buletinul de vot celor
prezen7i.
(8) Pe formularul tipizat elaborat de Autoritatea Electorală Permanentă,
unul dintre membrii biroului electoral, asistat de cel pu7in încă un membru al
acestuia, consemnează op7iunea ce rezultă prin citirea ﬁecărui buletin de vot.
(9) Fiecare buletin de vot citit și consemnat în formular este așezat de
către președinte, ajutat de ceilal7i membri ai biroului electoral, într-un
pachet separat pentru ﬁecare competitor electoral.
(10) Pentru buletinele de vot nule, voturi albe, precum și pentru cele
contestate se fac pachete separate.
(11) Sunt nule buletinele de vot care nu poartă ștampila de control a
biroului electoral al sec7iei de votare, buletinele de vot având alt model
decât cel legal aprobat sau la care ștampila este aplicată pe mai multe
patrulatere ori în afara acestora. Aceste buletine de vot nu intră în calculul
voturilor valabil exprimate.
(12) În cazul în care există buletine de vot pentru care există opinii
diferite privind valabilitatea votului, acesta va ﬁ atribuit unui candidat sau
va ﬁ considerat nul, în func7ie de părerea majorită7ii membrilor biroului
electoral al sec7iei de votare.
(13) Sunt voturi albe buletinele care nu au aplicată ștampila „VOTAT”.
Aceste buletine nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.
Art. 93. — (1) Rezultatul se consemnează în câte un tabel separat și se
încheie, în două exemplare originale, câte un proces-verbal.
(2) Procesul-verbal cuprinde:
a) numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente
în sec1ia de votare, cu respectarea formulei:
pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3;*
* Modificată prin Legea nr. 51/2018.
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a1) numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale permanente, cu
respectarea formulei:
pct. a1 ≥ pct. b1;
a2) numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale suplimentare, cu
respectarea formulei:
pct. a2 ≥ pct. b2;
a3) numărul total al alegătorilor potrivit extrasului de pe listele
electorale permanente și suplimentare, cu respectarea formulei:
pct. a3 ≥ pct. b3;*
b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în
listele electorale existente în sec1ia de votare, cu respectarea formulei:
pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3;**
b1) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în
lista electorală permanentă;
b2) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în
lista electorală suplimentară;
b3) numărul total al alegătorilor care au votat prin intermediul urnei
speciale;*
c) numărul buletinelor de vot primite, cu respectarea formulei:
pct. c ≥ pct. d + pct. e + pct. f + pct. g;
d) numărul buletinelor de vot neîntrebuin7ate și anulate;
e) numărul total al voturilor valabil exprimate, cu respectarea formulei:
pct. e ≤ [pct. b – (pct. f + pct. g)]; pct. e = suma voturilor valabil exprimate
la pct. h;
f) numărul voturilor nule;
g) numărul voturilor albe;
h) numărul voturilor valabil exprimate ob7inute de ﬁecare competitor
electoral;
i) numărul voturilor contestate;
j) expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contesta7iilor și a modului de
solu7ionare a lor, precum și a contesta7iilor înaintate biroului electoral de
circumscrip7ie;
k) starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării.
(3) Procesele-verbale se semnează de președinte, de loc7iitorul acestuia,
precum și de membrii biroului electoral al sec7iei de votare și vor purta
ștampila de control a acesteia.
(4) Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului electoral al sec7iei de
votare nu inﬂuen7ează asupra valabilită7ii procesului-verbal. Președintele
va men7iona motivele care au împiedicat semnarea.
* Introdusă prin Legea nr. 51/2018.
** Modificată prin Legea nr. 51/2018.
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(5) Fiecare membru al biroului electoral al sec7iei de votare are dreptul
de a ob7ine o copie a procesului-verbal, semnată de către președintele sec7iei
de votare sau de către loc7iitorul acestuia, după caz, și de către ceilal7i
membri ai biroului.
(6) În timpul opera7iunilor de votare și de deschidere a urnelor se pot face
întâmpinări și contesta7ii cu privire la aceste opera7iuni. Acestea se solu7ionează pe loc de către președintele biroului electoral al sec7iei de votare.
(7) Contesta7iile se prezintă președintelui biroului electoral al sec7iei de
votare. Ele se formulează în scris în două exemplare, din care unul, semnat
și ștampilat de președinte, rămâne la contestator.
(8) Președintele biroului electoral al sec7iei de votare hotărăște, de
îndată, asupra contesta7iilor a căror rezolvare nu suferă întârziere.
(9) Separat pentru Senat și Camera Deputa7ilor se întocmește câte un
dosar care cuprinde: procesul-verbal, în două exemplare originale, contesta7iile privitoare la opera7iunile electorale ale biroului electoral al sec7iei de
votare, buletinele de vot nule și cele contestate, buletinele de vot întrebuin7ate și necontestate, formularele tipizate care au fost folosite la calculul
rezultatelor, precum și listele electorale utilizate în cadrul sec7iei de votare,
îndosariate pe tipuri de liste. Dosarele, sigilate și ștampilate, înso7ite de
listele electorale utilizate la sec7ia de votare respectivă, se înaintează biroului electoral de circumscrip7ie, respectiv oﬁciului electoral, în cel mult 24
de ore de la încheierea votării, de către președintele biroului electoral al
sec7iei de votare, cu pază militară și înso7it, la cerere, de reprezentan7ii
partidelor politice, alian7elor politice, alian7elor electorale, organiza7iilor
cetă7enilor apar7inând minorită7ilor na7ionale din biroul electoral al sec7iei
de votare, candida7ii sau persoanele acreditate conform prezentei legi.
(10) Președin7ii birourilor electorale ale sec7iilor de votare vor preda
dosarele întocmite conform prevederilor alin. (9) la:
a) sediile birourilor electorale de circumscrip7ie, în cazul sec7iilor de
votare organizate pe teritoriul jude7elor;
b) sediul oﬁciului electoral de sector pe raza căruia și-au desfășurat
activitatea, în cazul sec7iilor de votare organizate în municipiul București;
c) sediul misiunilor diplomatice și al oﬁciilor consulare ale României
din 7ara în care au fost organizate.
(11) Procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale sec7iilor de
votare organizate în străinătate, semnate de către președinte și de către
membrii prezen7i, înso7ite de contesta7ii, vor ﬁ transmise prin mijloace
electronice la biroul electoral al circumscrip7iei electorale pentru cetă7enii
români cu domiciliul sau reședin7a în afara 7ării, de către președintele biroului
electoral. Exactitatea datelor din aceste procese-verbale va ﬁ conﬁrmată
telefonic președintelui sau loc7iitorului biroului electoral de circumscrip7ie,
care va contrasemna și va ștampila documentele primite, de către președintele
biroului electoral al sec7iei de votare din străinătate. Procesele-verbale contrasemnate vor intra în centralizarea rezultatelor votării.
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(12) Birourile electorale ale sec7iilor de votare organizate în străinătate
întocmesc, separat pentru Senat și Camera Deputa7ilor, câte un dosar care
cuprinde: procesul-verbal, în două exemplare originale, contesta7iile
privitoare la opera7iunile electorale ale biroului electoral al sec7iei de votare,
buletinele de vot nule și cele contestate, formularele tipizate care au fost
folosite la calculul rezultatelor, precum și listele electorale utilizate în cadrul
sec7iei de votare, îndosariate pe tipuri de liste. Dosarele, sigilate și ștampilate, înso7ite de listele electorale utilizate la sec7ia de votare respectivă, se
înaintează, cu sprijin logistic din partea Ministerului Afacerilor Externe, pe
bază de proces-verbal, biroului electoral de circumscrip7ie pentru cetă7enii
români cu domiciliul sau reședin7a în afara 7ării, iar în cazul în care acesta
și-a încetat activitatea, Tribunalului București. Buletinele de vot întrebuin7ate și cele necontestate, buletinele de vot anulate și neutilizate, ștampilele
și celelalte materiale necesare votării sunt predate, pe bază de proces-verbal,
misiunii diplomatice sau oﬁciului consular.
Art. 94. — (1) După primirea dosarelor prevăzute la art. 93, biroul
electoral de circumscrip7ie încheie, separat pentru Senat și pentru Camera
Deputa7ilor, câte un proces-verbal cuprinzând totalizarea voturilor valabil
exprimate pentru ﬁecare partid politic, alian7ă politică, alian7ă electorală și
candidat independent, pe care îl înaintează în termen de 24 de ore la Biroul
Electoral Central.
(2) După primirea proceselor-verbale încheiate de către birourile
electorale ale circumscrip7iilor, potrivit alin. (1), Biroul Electoral Central
stabilește partidele politice, alian7ele politice, alian7ele electorale și
organiza7iile cetă7enilor apar7inând minorită7ilor na7ionale care îndeplinesc
pragul electoral, separat pentru Senat și pentru Camera Deputa7ilor. Pragul
electoral reprezintă numărul minim necesar de voturi valabil exprimate
pentru reprezentarea parlamentară, calculat după cum urmează:
a) 5% din totalul voturilor valabil exprimate la nivel na7ional sau 20%
din totalul voturilor valabil exprimate în cel pu7in 4 circumscrip7ii electorale
pentru to7i competitorii electorali;
b) în cazul alian7elor politice și alian7elor electorale, la pragul de 5%
prevăzut la lit. a) se adaugă, pentru al doilea membru al alian7ei, 3% din
voturile valabil exprimate pe întreaga 7ară și, pentru ﬁecare membru al
alian7ei, începând cu al treilea, câte un singur procent din voturile valabil
exprimate în toate circumscrip7iile electorale, fără a se putea depăși 10%
din aceste voturi.
(3) Pragul electoral este egal cu numărul întreg, fără zecimale, nerotunjit,
rezultat din înmul7irea punctelor procentuale stabilite conform alin. (2) lit. a).
(4) După primirea de la Biroul Electoral Central a constatării cu privire
la partidele politice, alian7ele politice, alian7ele electorale și organiza7iile
cetă7enilor apar7inând minorită7ilor na7ionale care întrunesc și care nu
întrunesc pragul electoral, biroul electoral de circumscrip7ie procedează la
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atribuirea mandatelor de deputat, respectiv de senator. La lucrările
efectuate de biroul electoral de circumscrip7ie au dreptul să asiste candida7ii
și persoanele acreditate.
(5) Atribuirea de mandate se face avându-se în vedere numai partidele
politice, alian7ele politice, alian7ele electorale și organiza7iile cetă7enilor
apar7inând minorită7ilor na7ionale care au întrunit pragul electoral
prevăzut la alin. (2), în mod distinct pentru Senat și pentru Camera
Deputa7ilor, precum și candida7ii independen7i care au ob7inut un număr
de voturi cel pu7in egal cu coeﬁcientul electoral al circumscrip7iei în care au
candidat.
(6) Repartizarea și atribuirea mandatelor de deputat și de senator se fac
în două etape: la nivelul ﬁecărei circumscrip7ii electorale și la nivel na7ional:
a) la nivelul circumscrip7iei electorale, biroul electoral stabilește, separat
pentru Senat și pentru Camera Deputa7ilor, coeﬁcientul electoral al
circumscrip7iei, prin împăr7irea numărului total de voturi valabil exprimate
pentru toate listele de candida7i ale partidelor politice, alian7elor politice,
alian7elor electorale și ale organiza7iilor cetă7enilor apar7inând minorită7ilor
na7ionale ce întrunesc condi7ia prevăzută la alin. (2) și pentru candida7ii
independen7i la numărul de deputa7i, respectiv de senatori, ce urmează să
ﬁe aleși în acea circumscrip7ie; coeﬁcientul electoral este numărul întreg,
fără zecimale, nerotunjit, rezultat din această împăr7ire;
b) ﬁecărei liste i se repartizează atâtea mandate de câte ori coeﬁcientul
electoral al circumscrip7iei electorale se include în voturile valabil exprimate
pentru acea listă;
c) atribuirea mandatelor se face de biroul electoral de circumscrip7ie, în
ordinea înscrierii candida7ilor pe listă;
d) pentru candida7ii independen7i se atribuie ﬁecăruia câte un mandat,
dacă a ob7inut un număr de voturi valabil exprimate cel pu7in egal cu
coeﬁcientul electoral pentru deputa7i sau pentru senatori, după caz;
candida7ii independen7i participă la repartizarea mandatelor numai în
prima etapă, cea de la nivelul circumscrip7iei; un candidat independent nu
poate primi decât un singur mandat;
e) voturile rămase, adică cele neutilizate sau inferioare coeﬁcientului
electoral, ob7inute de listele de candida7i ale partidelor politice, alian7elor
politice, alian7elor electorale și organiza7iilor cetă7enilor apar7inând
minorită7ilor na7ionale ce întrunesc condi7ia prevăzută la alin. (2), precum
și mandatele ce nu au putut ﬁ atribuite de biroul electoral de circumscrip7ie
se comunică de acesta Biroului Electoral Central, pentru a ﬁ repartizate
centralizat.
(7) Biroul Electoral Central însumează, separat pentru Senat și pentru
Camera Deputa7ilor, voturile neutilizate și pe cele inferioare coeﬁcientului
electoral de circumscrip7ie din toate circumscrip7iile electorale, pentru
ﬁecare partid politic, alian7ă politică, alian7ă electorală sau organiza7ie a
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cetă7enilor apar7inând minorită7ilor na7ionale care întrunește condi7ia
prevăzută la alin. (2); numărul voturilor astfel ob7inute de ﬁecare partid
politic, alian7ă politică și alian7ă electorală se împarte la 1, 2, 3, 4 etc.,
făcându-se atâtea opera7ii de împăr7ire câte mandate nu au putut ﬁ atribuite
la nivelul circumscrip7iilor electorale; valoarea zecimală a câtului ob7inut
din aceste împăr7iri se va trunchia după a 15-a zecimală, fără rotunjire;
câturile rezultate din împăr7ire, indiferent de lista din care provin, se
clasiﬁcă în ordine descrescătoare, până la concuren7a numărului de
mandate neatribuite; cel mai mic dintre aceste câturi constituie coeﬁcientul
electoral na7ional, pentru senatori și, separat, pentru deputa7i; ﬁecărui
partid politic, ﬁecărei alian7e politice sau alian7e electorale i se repartizează
atâtea mandate de deputa7i sau, după caz, de senatori, de câte ori coeﬁcientul electoral na7ional se cuprinde în numărul total al voturilor valabil
exprimate pentru partidul politic, alian7a politică sau alian7a electorală
respectivă, rezultat din însumarea na7ională a voturilor neutilizate și a celor
inferioare coeﬁcientului electoral de circumscrip7ie.
(8) Desfășurarea mandatelor repartizate pe circumscrip7ii electorale se
face de Biroul Electoral Central, după cum urmează:
a) pentru ﬁecare partid politic, alian7ă politică, alian7ă electorală sau
organiza7ie a cetă7enilor apar7inând minorită7ilor na7ionale, cărora le-au
revenit mandate potrivit alin. (7), se împarte numărul voturilor neutilizate și
al celor inferioare coeﬁcientului electoral de circumscrip7ie, din ﬁecare
circumscrip7ie electorală, la numărul total al voturilor valabil exprimate
pentru acel partid politic, acea alian7ă politică sau alian7ă electorală avut în
vedere la repartizarea mandatelor na7ionale; rezultatul astfel ob7inut pentru
ﬁecare circumscrip7ie se înmul7ește cu numărul de mandate cuvenite
partidului, alian7ei politice, alian7ei electorale sau organiza7iei cetă7enilor
apar7inând minorită7ilor na7ionale; datele ob7inute se ordonează descrescător
la nivelul 7ării și, separat, descrescător în cadrul ﬁecărei circumscrip7ii; în
circumscrip7iile în care două sau mai multe partide politice, alian7e politice,
alian7e electorale, organiza7ii ale cetă7enilor apar7inând minorită7ilor na7ionale, în urma calculelor făcute, nu pot ﬁ departajate în vederea determinării
repartitorului circumscrip7iei respective, departajarea pentru ordonarea
descrescătoare se va face având în vedere întâi numărul voturilor rămase
neutilizate în respectiva circumscrip7ie, apoi numărul de voturi valabil
exprimate în cadrul circumscrip7iei, apoi numărul voturilor valabil exprimate
la nivel na7ional, iar, în ﬁnal, dacă niciunul din criteriile anterioare nu duce
la departajare, prin tragere la sor7i, organizată de Biroul Electoral Central;
pentru ﬁecare circumscrip7ie se iau în calcul primele partide politice, alian7e
politice, alian7e electorale sau organiza7ii ale cetă7enilor apar7inând minorită7ilor na7ionale, în limita mandatelor ce au rămas de repartizat în
circumscrip7ia respectivă; ultimul număr din această opera7iune reprezintă
repartitorul acelei circumscrip7ii; în continuare, se procedează la repartizarea
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mandatelor pe circumscrip7ii în ordinea partidelor politice, alian7elor politice,
alian7elor electorale, precum și a circumscrip7iilor din lista ordonată pe 7ară,
astfel: primul număr din lista ordonată la nivel na7ional se împarte la
repartitorul circumscrip7iei de la care provine, rezultând numărul de mandate ce îi revin în circumscrip7ia respectivă; în continuare se procedează
identic cu numerele următoare din lista ordonată la nivel na7ional; în situa7ia
în care s-a epuizat numărul de mandate cuvenite unui partid politic, unei
alian7e politice, unei alian7e electorale sau unei organiza7ii a cetă7enilor
apar7inând minorită7ilor na7ionale ori dintr-o circumscrip7ie electorală,
opera7iunea se continuă fără acestea; dacă numărul din lista ordonată la nivel
na7ional este mai mic decât repartitorul de circumscrip7ie, se acordă un
mandat;
b) în cazul în care nu este posibilă acordarea mandatelor în ordinea ce
rezultă din aplicarea prevederilor lit. a), Biroul Electoral Central are în
vedere circumscrip7ia electorală în care partidul politic, alian7a politică,
alian7a electorală sau organiza7ia cetă7enilor apar7inând minorită7ilor
na7ionale are cel mai mare număr de candida7i sau un candidat, cărora nu
li s-au atribuit mandate, iar dacă și astfel au rămas mandate neindividualizate pe circumscrip7ii, circumscrip7ia electorală în care partidul
politic, alian7a politică, alian7a electorală sau organiza7ia cetă7enilor
apar7inând minorită7ilor na7ionale are cele mai multe voturi neutilizate ori
cele mai multe voturi inferioare coeﬁcientului electoral de circumscrip7ie;
c) dacă după aplicarea prevederilor lit. a) și b) au mai rămas mandate
nedesfășurate pe circumscrip7ii, Biroul Electoral Central le stabilește pe
baza acordului partidelor politice, alian7elor politice sau alian7elor
electorale cărora li se cuvin aceste mandate, potrivit alin. (4), iar în lipsa
unui acord, prin tragere la sor7i, în termen de 24 de ore de la încheierea
opera7iunilor anterioare.
(9) Mandatele desfășurate pe listele de candida7i, potrivit alin. (8), se
atribuie candida7ilor de biroul electoral de circumscrip7ie, în ordinea
înscrierii acestora pe listă.
(10) Biroul electoral de circumscrip7ie eliberează certiﬁcatul doveditor al
alegerii senatorilor și deputa7ilor cărora li s-au atribuit mandate, în termen
de 24 de ore de la încheierea ﬁecărei opera7iuni de atribuire.
(11) În cazul în care organiza7iile cetă7enilor apar7inând minorită7ilor
na7ionale optează pentru depunerea aceleiași liste de candida7i în toate
circumscrip7iile electorale, mandatul de deputat revine, în ordinea înscrierii, candidatului aﬂat pe lista organiza7iei minorită7ii na7ionale respective.
(12) Mandatul prevăzut la alin. (11) este atribuit la nivel na7ional de către
Biroul Electoral Central pentru ﬁecare minoritate na7ională în parte,
conform art. 56, organiza7iei minorită7ii respective care a câștigat cele mai
multe voturi valabil exprimate la nivel na7ional.
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(13) Candida7ii înscriși în liste care nu au fost aleși sunt declara7i
suplean7i ai listelor respective. În caz de vacan7ă a mandatelor de senatori
sau de deputa7i aleși pe liste de candida7i, suplean7ii ocupă locurile
devenite vacante, în ordinea în care sunt înscriși în liste, dacă, până la data
validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau
organiza7iile cetă7enilor apar7inând minorită7ilor na7ionale din partea
cărora au candidat suplean7ii conﬁrmă în scris, sub semnătura conducerii
partidelor politice sau a organiza7iilor cetă7enilor apar7inând minorită7ilor
na7ionale, că suplean7ii fac parte din partidul politic respectiv ori din
organiza7ia cetă7enilor apar7inând minorită7ilor na7ionale.
Art. 95. — (1) Biroul electoral de circumscrip7ie încheie, separat, câte un
proces-verbal pentru Senat și pentru Camera Deputa7ilor privind toate
opera7iunile electorale, centralizarea voturilor, constatarea rezultatului
alegerilor și atribuirea mandatelor.
(2) Procesul-verbal cuprinde:
a) numărul total al alegătorilor prevăzu1i în listele electorale din
circumscrip1ia electorală, cu respectarea formulei:
pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3;*
a1) numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale permanente,
cu respectarea formulei:
pct. a1 ≥ pct. b1;
a2) numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare,
cu respectarea formulei:
pct. a2 ≥ pct. b2;
a3) numărul total al alegătorilor potrivit extrasului de pe listele
electorale permanente și suplimentare, cu respectarea formulei:
pct. a3 ≥ pct. b3;**
b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în
listele electorale din circumscrip7ia electorală, cu respectarea formulei:
pct. b = pct. b1 + pct. b2
b1) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în
listele electorale permanente;
b2) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în
listele electorale suplimentare;
b3) numărul total al alegătorilor care au votat prin intermediul urnei
speciale;**
c) numărul buletinelor de vot primite, cu respectarea formulei:
pct. c ≥ pct. d + pct. e + pct. f + pct. g;
d) numărul buletinelor de vot neîntrebuin7ate și anulate;
e) numărul total al voturilor valabil exprimate, cu respectarea formulei:
* Modificată prin Legea nr. 51/2018.
** Introdusă prin Legea nr. 51/2018.

290

Finanarea acvităii pardelor police și a campaniilor electorale
pentru alegerea autorităilor administraiei publice locale din anul 2020

pct. e ≤ [pct. b – (pct. f + pct. g)]; pct. e = suma voturilor valabil exprimate
la pct. h;
f) numărul voturilor nule;
g) numărul voturilor albe;
h) numărul voturilor valabil exprimate ob7inute de ﬁecare listă de
candida7i și candidat independent;
i) modul de atribuire a mandatelor, potrivit art. 94, prenumele și numele
candida7ilor aleși, precum și, după caz, partidul politic, alian7a politică sau
alian7a electorală care i-a propus;
j) mandatele ce nu au putut ﬁ atribuite la nivelul circumscrip7iei
electorale, precum și voturile valabil exprimate ce urmează a ﬁ însumate,
potrivit art. 94, pe întreaga 7ară;
k) expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor, contesta7iilor și hotărârilor
luate de biroul electoral de circumscrip7ie.
„(21) Procesele-verbale întocmite de biroul electoral de circumscrip1ie
pentru cetă1enii români cu domiciliul sau reședin1a în afara 1ării cuprind,
pe lângă elementele prevăzute la alin. (2), următoarele date:
a) numărul total al alegătorilor, potrivit listelor electorale pentru votul
prin coresponden1ă;
b) numărul total al alegătorilor care au votat prin coresponden1ă,
înscriși în listele electorale pentru votul prin coresponden1ă;
c) numărul plicurilor exterioare expediate;
d) numărul plicurilor exterioare sau interioare anulate.*
(3) Procesul-verbal, împreună cu întâmpinările, contesta7iile și procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sec7iilor de votare și de
la oﬁciile electorale, după caz, formând un dosar, încheiat, sigilat, ștampilat
și semnat de membrii biroului electoral, se înaintează, sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne, la Biroul Electoral
Central, în termen de cel mult 48 de ore de la primirea comunicării Biroului
Electoral Central referitoare la desfășurarea, pe circumscrip7ii electorale, a
mandatelor repartizate centralizat la nivel na7ional.
(4) Buletinele de vot întrebuin7ate trebuie păstrate în deplină siguran7ă,
ambalate, sigilate și etichetate, pe ﬁecare sec7ie de votare, la birourile
electorale de circumscrip7ie și la sediile misiunilor diplomatice, respectiv ale
oﬁciilor consulare, până la data publicării rezultatelor alegerilor în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I.
Art. 96. — (1) Biroul Electoral Central rezolvă întâmpinările și contesta7iile depuse, după care încheie câte un proces-verbal separat pentru
Senat și pentru Camera Deputa7ilor, cuprinzând, pe întreaga 7ară:
a) numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale, din care:
— numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale permanente;
* Introdus prin Legea nr. 288/2015.
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— numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale suplimentare;
— numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale pentru
votul prin coresponden1ă;
– numărul total al alegătorilor înscriși în extrasele de pe listele
electorale permanente și suplimentare;*
b) numărul total al alegătorilor care au votat, înscriși în listele electorale, din care:
— numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale permanente;
— numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale suplimentare;
— numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale pentru
votul prin coresponden1ă;
– numărul total al alegătorilor înscriși în extrasele de pe listele
electorale permanente și suplimentare;*
c) numărul total al voturilor valabil exprimate;
d) numărul voturilor nule;
e) numărul voturilor valabil exprimate, ob7inute de ﬁecare listă de
candida7i sau de ﬁecare candidat independent;
f) numărul buletinelor de vot primite de sec1iile de votare și numărul
plicurilor exterioare expediate către alegători;**
g) numărul buletinelor de vot neîntrebuin1ate și anulate, precum și
numărul plicurilor exterioare sau interioare anulate;**
h) constatarea cu privire la modul de aplicare de către birourile electorale de circumscrip7ie a prevederilor art. 94;
i) repartizarea pe 7ară a mandatelor potrivit art. 94 și desfășurarea
acestora pe circumscrip7ii electorale potrivit aceluiași articol;
j) organiza7iile cetă7enilor apar7inând minorită7ilor na7ionale care, deși
au participat la alegeri, nu au ob7inut niciun mandat de senator sau de
deputat; totalizarea voturilor valabil exprimate pentru listele ﬁecăreia
dintre aceste organiza7ii și constatarea organiza7iilor cărora li se cuvine câte
un mandat de deputat; numele și prenumele primului candidat de pe lista
organiza7iei îndreptă7ite la un mandat de deputat, care a întrunit cel mai
mare număr de voturi; în cazul în care listele organiza7iei au ob7inut un
număr egal de voturi, desemnarea se face prin tragere la sor7i;
k) modul de solu7ionare a contesta7iilor și întâmpinărilor primite.
(2) Procesele-verbale se semnează de către președinte, de loc7iitorul
acestuia și de ceilal7i membri ai Biroului Electoral Central în prezen7a cărora
au fost întocmite și se înaintează Senatului și Camerei Deputa7ilor, în vederea
validării alegerilor, împreună cu dosarele întocmite de birourile electorale
de circumscrip7ie. Lipsa semnăturii unor membri ai birourilor nu are
inﬂuen7ă asupra valabilită7ii procesului-verbal și a alegerilor. Președintele
men7ionează motivele care au împiedicat semnarea.
* Modificată prin Legea nr. 288/2015; prin Legea nr. 51/2018 a fost introdusă liniu7a a patra.
** Modificată prin Legea nr. 288/2015.
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Art. 97. — Biroul Electoral Central publică rezultatele alegerilor în
Monitorul Oﬁcial al României, Partea I, în termen util, pentru respectarea
prevederilor art. 63 alin. (3) din Constitu7ia României, republicată.
CAPITOLUL XI
Contraven1ii și sanc1iuni

Art. 98. — Constituie contraven7ii, dacă nu sunt săvârșite în astfel de
condi7ii încât să constituie potrivit legii penale infrac7iuni, următoarele
fapte:
a) încălcarea prevederilor art. 49 alin. (2); înscrierea, cu bună știin7ă, a
unui alegător în mai multe liste electorale permanente, înscrierea în listele
electorale a unor persoane ﬁctive ori care nu au drept de vot, efectuarea de
înregistrări sau radieri în Registrul electoral, cu încălcarea legisla7iei în
vigoare;
b) neefectuarea înregistrărilor ori a radierilor în Registrul electoral la
termenele stabilite potrivit prezentei legi;
c) efectuarea de opera7iuni în Registrul electoral sau în listele electorale
permanente de către persoane neautorizate;
d) încălcarea dispozi7iilor referitoare la aﬁșarea propunerilor de candidaturi;
e) refuzul de a pune la dispozi7ia agen7ilor constatatori prevăzu7i la art.
99 documentele și actele necesare efectuării controlului;
f) neluarea de către organizatori a măsurilor necesare desfășurării
normale a adunărilor electorale, precum și distribuirea și consumarea de
băuturi alcoolice în timpul acestor adunări;
g) distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în
orice mod a listelor electorale, a platformelor-program aﬁșate sau a oricăror
altor aﬁșe ori anun7uri de propagandă electorală tipărite;
h) nerespectarea dispozi7iilor art. 49 alin. (4); nerespectarea dispozi7iilor
art. 79;
i) acceptarea de către un cetă7ean a candidaturii în mai multe circumscrip7ii electorale sau atât pentru Senat, cât și pentru Camera Deputa7ilor,
cu excep7ia candidaturilor propuse de organiza7iile cetă7enilor apar7inând
minorită7ilor na7ionale;
j) nerespectarea deciziilor și hotărârilor birourilor și oﬁciilor electorale;
nerespectarea hotărârilor, deciziilor și instruc7iunilor Autorită7ii Electorale
Permanente;
k) nerespectarea dispozi7iilor legale privind actualizarea delimitării
sec7iilor de votare;
l) nerespectarea dispozi7iilor art. 65 alin. (2)—(6), art. 66—75, art. 77 și 78
de către alte persoane decât radiodifuzori;
m) tipărirea fără drept de buletine de vot, cu excep7ia specimenului
anulat pus la dispozi7ia competitorilor electorali;
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n) refuzul de a permite accesul în sec7ia de votare al candida7ilor, al
persoanelor acreditate, al membrilor birourilor și oﬁciilor electorale și al
reprezentan7ilor Autorită7ii Electorale Permanente să asiste la desfășurarea
opera7iunilor electorale;
o) refuzul de a se primi și înregistra o sesizare, întâmpinare, contesta7ie
sau plângere scrisă înaintată în conformitate cu prevederile prezentei legi;
p) refuzul de a se conforma dispozi7iilor președintelui biroului electoral
al sec7iei de votare cu privire la asigurarea ordinii în localul de vot și în
împrejurimi;
q) înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă actul de
identitate ori care refuză să semneze în lista electorală în care este înscris
pentru primirea buletinului de vot și a ștampilei de votare;
r) neaplicarea pe actul de identitate a ștampilei cu men7iunea „VOTAT”
sau a timbrului autocolant, precum și re7inerea actului de identitate, fără
motive întemeiate, de către membrii biroului electoral al sec7iei de votare;
s) întocmirea proceselor-verbale cu încălcarea dispozi7iilor prezentei
legi;
t) încălcarea prevederilor art. 16; continuarea propagandei electorale
după încheierea acesteia, precum și sfătuirea, în ziua votării, a alegătorilor
la sediul sec7iilor de votare să voteze sau să nu voteze un anumit partid
politic, o anumită alian7ă politică, alian7ă electorală, organiza7ie a cetă7enilor apar7inând unei minorită7i na7ionale ori un candidat independent;
u) purtarea, pe durata votării, de către membrii birourilor electorale ale
sec7iilor de votare sau de către persoanele acreditate de ecusoane, insigne
sau alte însemne de propagandă electorală;
v) încălcarea de către membrii birourilor electorale a obliga7iei de a
participa la activitatea acestor birouri;
w) refuzul președintelui biroului electoral sau al loc7iitorului acestuia
de a elibera o copie certiﬁcată de pe procesul-verbal persoanelor
îndreptă7ite potrivit prevederilor prezentei legi;
x) încălcarea de către asocia7ii, funda7ii și institu7ii mass-media românești a condi7iilor prevăzute de lege pentru desemnarea observatorilor
interni și a reprezentan7ilor institu7iilor mass-media;
y) încălcarea de către persoanele acreditate a prevederilor art. 90;
z) încălcarea prevederilor art. 88, 92 și 93.
Art. 99. — (1) Contraven7iile prevăzute la art. 98 lit. b)—e), g)—i), k), l),
n)—p), r), s), u)—w), x) și y), se sanc7ionează cu amendă de la 1.500 lei la
4.500 lei, cele de la lit. a), f), j), m), q), t) și z), cu amendă de la 4.500 lei la
10.000 lei.
(2) Constatarea contraven7iilor prevăzute la art. 98 și aplicarea sanc7iunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către:
a) oﬁ7erii și agen7ii de poli7ie din cadrul Poli7iei Române și oﬁ7erii și
suboﬁ7erii din cadrul Jandarmeriei Române, pentru faptele prevăzute la
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art. 98 lit. a), d), f), g), a doua teză a lit. h), lit. l), m), n), p), q), r), t), u), x),
y), precum și pentru fapta prevăzută la art. 98 lit. j), în cazul în care aceasta
este săvârșită de către persoane ﬁzice sau de către persoane juridice de
drept privat;
b) biroul electoral ierarhic superior, pentru faptele prevăzute la art. 98
lit. j), o), s), v), w) și z) săvârșite de birourile electorale;
c) Biroul Electoral Central, pentru faptele prevăzute la art. 98 lit. d) și i);
d) împuternici7ii președintelui Autorită7ii Electorale Permanente, pentru
faptele prevăzute la art. 98 lit. a), b), c), e), prima teză a lit. h), lit. k), pentru
fapta prevăzută la art. 98 lit. j) în cazul în care aceasta este săvârșită de
partide politice, alian7e politice, organiza7ii ale cetă7enilor apar7inând minorită7ilor na7ionale, autorită7i ale administra7iei publice centrale sau locale.
(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de
ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data
comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1),
agentul constatator făcând men7iune despre această posibilitate în procesulverbal.
(4) Contraven7iilor prevăzute la art. 98 le sunt aplicabile dispozi7iile
Ordonan7ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven7iilor, aprobată cu modiﬁcări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu
modiﬁcările și completările ulterioare.

TITLUL II

Organizarea și func1ionarea
Autorită1ii Electorale Permanente

CAPITOLUL I
Misiunea, organizarea și aparatul de specialitate
al Autorită1ii Electorale Permanente

Art. 100. — (1) Autoritatea Electorală Permanentă este o institu7ie
administrativă autonomă cu personalitate juridică și cu competen7ă
generală în materie electorală, care are misiunea de a asigura organizarea
și desfășurarea alegerilor și a referendumurilor, precum și ﬁnan7area
partidelor politice și a campaniilor electorale, cu respectarea Constitu7iei, a
legii și a standardelor interna7ionale și europene în materie.
(2) Autoritatea Electorală Permanentă își desfășoară activitatea cu respectarea principiilor independen7ei, impar7ialită7ii, legalită7ii, transparen7ei,
eﬁcien7ei, profesionalismului, responsabilită7ii, sustenabilită7ii, predictibilită7ii și legitimită7ii.
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Art. 101. — (1) Autoritatea Electorală Permanentă este condusă de un
președinte, cu rang de ministru, ajutat de 2 vicepreședin7i cu rang de
secretar de stat.
(2) Președintele este numit prin hotărâre adoptată în ședin7ă comună a
Senatului și Camerei Deputa7ilor, la propunerea grupurilor parlamentare,
dintre personalită7ile cu pregătire și experien7ă în domeniul juridic sau
administrativ. Este numit președinte candidatul care întrunește majoritatea
voturilor deputa7ilor și senatorilor.
(3) Președintele este ajutat de 2 vicepreședin7i cu rang de secretar de
stat, unul numit de Președintele României, iar celălalt de prim-ministru.
(4) Președintele și vicepreședin7ii nu pot ﬁ membri ai unui partid politic.
(5) Mandatul președintelui și mandatele vicepreședin7ilor Autorită7ii
Electorale Permanente sunt de câte 8 ani și pot ﬁ reînnoite o singură dată.
(6) Mandatul președintelui sau vicepreședin7ilor încetează în următoarele situa7ii:
a) expirarea mandatului;
b) demisie;
c) revocare;
d) deces.
(7) Președintele și vicepreședin7ii pot ﬁ revoca7i din func7ie, pentru
motive temeinice, de către autorită7ile care i-au numit.
(8) Autoritatea Electorală Permanentă, cu avizul Ministerului Finan7elor
Publice, își aprobă proiectul de buget propriu, înaintea dezbaterii bugetului
de stat, și îl înaintează Guvernului în vederea includerii lui în bugetul de
stat. Includerea cheltuielilor de capital în bugetul propriu se face cu
consultarea Guvernului.
(9) Președintele Autorită7ii Electorale Permanente este ordonator principal de credite. În îndeplinirea atribu7iilor ce îi revin, președintele emite
ordine.
(10) Abrogat.*
(11) Autoritatea Electorală Permanentă are un secretar general. Secretarul general este numit de prim-ministru pe bază de concurs, în condi7iile
legii.
(12) În lipsa președintelui, atribu7iile acestuia sunt îndeplinite de unul
dintre vicepreședin7i, stabilit prin ordin.
Art. 102. — (1) Autoritatea Electorală Permanentă are un aparat propriu
de specialitate.
(2) Organizarea și func7ionarea aparatului propriu al Autorită7ii Electorale
Permanente, numărul de posturi, statutul personalului, atribu7iile acestuia și
structura organizatorică se stabilesc prin regulamentul de organizare și
func7ionare, aprobat prin hotărâre a birourilor permanente ale celor două
Camere ale Parlamentului, la propunerea Autorită7ii Electorale Permanente.
* Abrogat prin Legea-cadru nr. 153/2017.
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Personalul Autorită7ii Electorale Permanente are același statut cu personalul
din aparatul celor două Camere ale Parlamentului. Cabinetele demnitarilor
sunt organizate în baza prevederilor Ordonan7ei Guvernului nr. 32/1998
privind organizarea cabinetului demnitarului din administra7ia publică
centrală, aprobată cu modiﬁcări prin Legea nr. 760/2001, cu modiﬁcările și
completările ulterioare, pentru ministru și, respectiv, pentru secretar de stat.
La organizarea și func7ionarea aparatului propriu nu se aplică prevederile art.
XVI din titlul III al căr7ii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri
pentru asigurarea transparen7ei în exercitarea demnită7ilor publice, a
func7iilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sanc7ionarea corup7iei,
cu modiﬁcările și completările ulterioare, și ale art. III din Ordonan7a de
urgen7ă a Guvernului nr. 229/2008 privind măsuri pentru reducerea unor
cheltuieli la nivelul administra7iei publice, aprobată prin Legea nr. 144/2009.
(3) Autoritatea Electorală Permanentă poate avea ﬁliale și birouri în
ﬁecare jude7 și municipiul București. Înﬁin7area, organizarea și func7ionarea
ﬁlialelor și a birourilor, numărul de posturi, precum și atribu7iile acestora
se stabilesc prin regulamentul de organizare și func7ionare a Autorită7ii
Electorale Permanente.
(4) Salarizarea personalului din aparatul de specialitate al Autorită7ii
Electorale Permanente se face la nivelul prevăzut de lege pentru personalul
din aparatul celor două Camere ale Parlamentului.
(5) Întreg personalul beneﬁciază de sporuri sau alte adaosuri salariale
stabilite potrivit legii, calculate la salariul de bază lunar brut sau la indemniza7ia de încadrare corespunzătoare func7iei în care sunt încadra7i. Prin
personalul Autorită!ii Electorale Permanente se în7elege personalul salarizat și
indemnizat, numit în condi7iile legii.
(6) Prevederile Legii nr. 7/2006 privind statutul func7ionarului public
parlamentar, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se
aplică în mod corespunzător personalului din aparatul de specialitate al
Autorită7ii Electorale Permanente.
(7) Președintele Autorită7ii Electorale Permanente numește, promovează, eliberează sau destituie din func7ie personalul din aparatul de
specialitate al Autorită7ii Electorale Permanente, conform legii.
(8) Personalul aparatului de specialitate al Autorită7ii Electorale Permanente cu statut de înalt func7ionar public parlamentar este numit, eliberat sau
destituit din func7ie cu avizul birourilor permanente reunite ale celor două
Camere ale Parlamentului. Persoanele care ocupă func7ii de demnitate publică
și cele care ocupă func7ii publice corespunzătoare categoriei înal7ilor
func7ionari publici, care nu au domiciliu și nici locuin7ă proprietate personală
în municipiul București, beneﬁciază de diurnă de deplasare, stabilită prin
regulamentul de organizare și func7ionare a Autorită7ii Electorale Permanente.
(9) Personalul aparatului de specialitate al Autorită7ii Electorale Permanente cu statut de func7ionar public parlamentar nu poate face parte din
partide politice sau forma7iuni politice.
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Art. 1021. — (1) Pe lângă Autoritatea Electorală Permanentă se înﬁin1ează Re1eaua electorală na1ională, organism fără personalitate juridică
care func1ionează sub coordonarea președintelui Autorită1ii Electorale
Permanente, ce are următoarele obiective:
a) asistarea Autorită1ii Electorale Permanente la elaborarea, integrarea,
corelarea și monitorizarea politicilor privind securitatea și rezilien1a
sistemului electoral românesc;
b) asistarea Autorită1ii Electorale Permanente la efectuarea activită1ilor
de implementare și opera1ionalizare a Sistemului informatic de monitorizare a prezen1ei la vot și de prevenire a votului ilegal;
c) asistarea Autorită1ii Electorale Permanente la elaborarea, implementarea și opera1ionalizarea sistemelor și aplica1iilor informatice
utilizate în procesele electorale.
(2) În exercitarea atribu1iilor sale, Re1eaua electorală na1ională emite
recomandări și rapoarte.
(3) Atribu1iile, structura, organizarea și func1ionarea Re1elei electorale
na1ionale, precum și indemniza1iile ce revin membrilor acesteia se
stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorită1ii Electorale
Permanente.
(4) Din Re1eaua electorală na1ională fac parte înal1i func1ionari publici
din cadrul Autorită1ii Electorale Permanente, respectiv șeﬁ de departamente și func1ionarii asimila1i acestora, precum și reprezentan1i ai
Ministerului Comunica1iilor și Societă1ii Informa1ionale și ai unită1ilor
care func1ionează în subordinea sau în coordonarea acestuia, ai Serviciului de Telecomunica1ii Speciale, ai Institutului Na1ional de Statistică,
ai Autorită1ii Na1ionale pentru Administrare și Reglementare în
Comunica1ii, ai Ministerului Afacerilor Interne, ai Ministerului Afacerilor Externe, ai Ministerului Educa1iei Na1ionale, exper1i din societatea
civilă, reprezentan1i ai partidelor politice parlamentare, precum și ai altor
institu1ii cu atribu1ii în domeniul electoral.*
Art. 1022. — (1) Pentru elaborarea, implementarea și opera1ionalizarea
sistemelor și aplica1iilor informatice utilizate în procesele electorale
Autoritatea Electorală Permanentă poate angaja personal caliﬁcat în
domeniul tehnologiei informa1iei, personal contractual încadrat cu contract
individual de muncă pe perioadă determinată, încheiat prin derogare de la
prevederile art. 82 alin. (3)—(5) și ale art. 84 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 —
Codul muncii, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare.
(2) Personalul prevăzut la alin. (1) își desfășoară activitatea în func1ii
de specialiști în tehnologia informa1iei și comunica1iilor, func1ii care se
înﬁin1ează în cadrul departamentelor din cadrul Autorită1ii Electorale
Permanente.
* Introdus prin Legea nr. 148/2019.
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(3) Numărul posturilor aferente func1iilor de specialiști în tehnologia
informa1iei și comunica1iilor, criteriile și metodologia de selec1ie, precum
și condi1iile în care această categorie de personal își desfășoară activitatea
se aprobă prin ordin al președintelui Autorită1ii Electorale Permanente,
cu încadrarea în numărul maxim de posturi și în bugetul aprobat cu
această destina1ie pentru personalul Autorită1ii Electorale Permanente.
(4) Prin derogare de la prevederile art. 30 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, și ale art. 31 alin. (1) din
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modiﬁcările și completările ulterioare, încadrarea
personalului caliﬁcat prevăzut la alin. (1) se face conform criteriilor și
metodologiei elaborate conform alin. (3).
(5) Drepturile salariale aferente func1iilor înﬁin1ate potrivit alin. (2)
se stabilesc, prin derogare de la prevederile Legii-cadru nr. 153/2017, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, în cuantum de până la de 6 ori
valoarea câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurărilor sociale de stat, prin ordin al președintelui Autorită1ii Electorale Permanente.*
CAPITOLUL II
Atribu1iile Autorită1ii Electorale Permanente

Art. 103. — (1) Autoritatea Electorală Permanentă exercită următoarele
atribu7ii principale:
a) elaborează propuneri privitoare la asigurarea logisticii necesare
desfășurării alegerilor, pe care le transmite spre însușire Guvernului și
autorită7ilor administra7iei publice locale, și urmărește modul de îndeplinire a propunerilor;
b) urmărește modul de delimitare a sec7iilor de votare, de stabilire a
localurilor sec7iilor de vot și a sediilor birourilor electorale;
c) urmărește realizarea din timp a dotărilor speciﬁce sec7iilor de votare:
urne și cabine tipizate, ștampile, tușiere, recipiente pentru transportul
buletinelor de vot și altele asemenea; controlează modul de păstrare a
acestora între perioadele electorale;
d) urmărește modul de asigurare a fondurilor necesare realizării eșalonate,
din timp, a logisticii necesare desfășurării procesului electoral;
e) monitorizează securitatea sec7iilor de votare, a buletinelor de vot și a
celorlalte documente și materiale speciﬁce perioadei electorale;
f) monitorizează întocmirea și tipărirea listelor electorale permanente;
monitorizează și controlează actualizarea Registrului electoral;
* Introdus prin Legea nr. 148/2019.
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g) administrează Registrul electoral și Registrul sec7iilor de votare;
h) controlează și monitorizează îndeplinirea sarcinilor care revin autorită7ilor publice și altor organisme în pregătirea și organizarea proceselor
electorale;
i) asigură, în limita competen7elor sale, aplicarea unitară a dispozi7iilor
legale referitoare la organizarea alegerilor și a referendumurilor;
j) elaborează studii și propuneri vizând îmbunătă7irea sistemului
electoral, pe care le dă publicită7ii și le prezintă autorită7ilor publice, partidelor politice, precum și organiza7iilor neguvernamentale interesate;
k) prezintă Parlamentului, în maximum 3 luni de la încheierea alegerilor
pentru Senat și Camera Deputa7ilor, pentru Președintele României, pentru
Parlamentul European și pentru autorită7ile administra7iei publice locale
sau a unui referendum na7ional, un raport asupra organizării și desfășurării
alegerilor, respectiv a referendumului, cuprinzând referiri la participarea la
scrutin, modul de desfășurare a acestuia, abaterile și neajunsurile, inclusiv
de ordin legislativ, constatate și rezultatul consultării; raportul se dă publicită7ii sub forma unei căr7i albe;
l) implementează programe de informare și educare a alegătorilor
asupra sistemului electoral românesc și asupra respectării deontologiei
electorale și asigură popularizarea acestora;
m) organizează programe speciﬁce de instruire și formare profesională
în materie electorală pentru personalul autorită7ilor și institu7iilor, cu
atribu7ii în organizarea și desfășurarea alegerilor, precum și pentru persoanele care pot deveni membri ai birourilor electorale și operatori de
calculator în sec7iile de votare;
n) elaborează programe și stabilește proceduri unitare privind exercitarea dreptului de vot de către persoanele cu dizabilită7i și asigură
popularizarea acestora;
o) elaborează proiectul bugetului propriu, care se aprobă prin legea
bugetului de stat;
p) întocmește lista cu personalul de specialitate atestat de Institutul
Na7ional de Statistică, care participă la centralizarea, prelucrarea datelor și
constatarea rezultatelor alegerilor;
q) coordonează sistemul informa7ional electoral na7ional;
r) asigură, cu sprijinul autorită1ilor și institu1iilor din Re1eaua electorală na1ională, aplica1iile și/sau serviciile informatice utilizate de Biroul
Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării, precum și
echipamentele informatice necesare centralizării rezultatelor votării de
către Biroul Electoral Central;
* Modificată prin Legea nr. 148/2019.
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s) elaborează și supune Guvernului spre aprobare, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, data alegerilor și calendarul ac7iunilor din cuprinsul
perioadei electorale;
ș) elaborează și supune Guvernului spre aprobare, împreună cu
Ministerul Afacerilor Interne, proiectele de hotărâri speciﬁce bunei organizări și desfășurări a alegerilor;
t) elaborează proiecte de acte normative pentru îmbunătă7irea și
perfec7ionarea sistemului electoral românesc, pe care le supune Guvernului
spre analiză și exercitare a dreptului de ini7iativă legislativă;
7) prezintă Guvernului spre aprobare, împreună cu Ministerul Finan7elor Publice și Ministerul Afacerilor Interne, proiectul hotărârii Guvernului
privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru organizarea și desfășurarea
alegerilor;
u) certiﬁcă spre neschimbare, cu 10 zile înainte de data alegerilor,
aplica7iile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării și le pune la dispozi7ia partidelor politice și
organiza7iilor cetă7enilor apar7inând minorită7ilor na7ionale înscrise în
competi7ia electorală, la cererea scrisă a acestora;
v) face propuneri Guvernului pentru stabilirea datei de organizare și
desfășurare a alegerilor par7iale pentru autorită7ile administra7iei publice
locale și sprijină organizarea acestora;
w) veghează la respectarea legii privind organizarea și desfășurarea
referendumurilor locale;
x) asigură aplicarea legisla7iei privind ﬁnan7area activită7ii partidelor
politice și a campaniilor electorale;
y) organizează conferin7e, seminare și congrese na7ionale și interna7ionale în domeniul său de activitate;
z) asigură transparen7a cheltuielilor efectuate pentru organizarea și
desfășurarea alegerilor și referendumurilor.
(2) Autoritatea Electorală Permanentă prezintă Parlamentului anual un
raport asupra activită7ii sale, conform legii.
(3) Autoritatea Electorală Permanentă îndeplinește orice alte atribu7ii
prevăzute de lege.
Art. 104. — (1) În îndeplinirea atribu7iilor sale, Autoritatea Electorală
Permanentă adoptă decizii, hotărâri și instruc7iuni, care se semnează de
președinte și se contrasemnează de vicepreședin7i.
(2) Hotărârile și instruc7iunile Autorită7ii Electorale Permanente care au
caracter normativ se publică în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I.
(3) Hotărârile și instruc7iunile Autorită7ii Electorale Permanente care nu
au caracter normativ, precum și deciziile Autorită7ii Electorale Permanente
se comunică persoanelor interesate și se aduc la cunoștin7ă publică prin
aﬁșare pe site-ul propriu.
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CAPITOLUL III
Organizarea și func1ionarea Centrului „Expert electoral”

Art. 105. — (1) În subordinea Autorită7ii Electorale Permanente se
înﬁin7ează Centrul „Expert electoral”, cu personalitate juridică, care are
următoarele obiective:
a) sprijinirea fundamentării și a punerii în aplicare a strategiilor Autorită7ii Electorale Permanente;
b) creșterea nivelului de cunoștin7e și abilită7i ale persoanelor implicate
în pregătirea, organizarea și desfășurarea proceselor electorale;
c) îmbunătă7irea accesului la instrumentele juridice interna7ionale și
regionale în domeniul electoral, la legisla7ia electorală na7ională, la
jurispruden7a și doctrina din acest domeniu;
d) informarea și educarea alegătorilor și a competitorilor electorali în
spiritul principiilor și standardelor interna7ionale în domeniul electoral;
e) dezvoltarea integrită7ii electorale.
(2) Centrul „Expert electoral” este condus de un director, numit în
func7ie de președintele Autorită7ii Electorale Permanente, pe bază de
concurs, în condi7iile legii.
(3) Regulamentul de organizare și func7ionare a Centrului „Expert
electoral” și numărul de posturi se aprobă prin hotărâre a birourilor
permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, la propunerea
președintelui Autorită7ii Electorale Permanente.
(4) Personalul Centrului „Expert electoral” este asimilat din punctul de
vedere al statutului și al salarizării cu personalul Autorită7ii Electorale
Permanente.
(5) Personalul Autorită7ii Electorale Permanente poate desfășura activită7i cu plata cu ora în cadrul Centrului „Expert electoral”, în condi7iile
stabilite prin regulamentul de organizare și func7ionare al acestuia.
Art. 106. — (1) Centrul „Expert electoral” îndeplinește următoarele atribu7ii:
a) elaborează analize, studii și rapoarte de cercetare în domeniul
electoral, la solicitarea Autorită7ii Electorale Permanente; Parlamentul,
Guvernul și Președintele României pot solicita Autorită7ii Electorale
Permanente elaborarea de analize, studii și rapoarte de cercetare în domeniul electoral de către Centrul „Expert electoral”;
b) prestează servicii de consultan7ă în domeniul electoral, pe bază de
contracte încheiate cu persoane ﬁzice sau juridice;
c) organizează și realizează programe de formare, specializare, educare
sau instruire în domeniul electoral;
d) elaborează, editează, tipărește și difuzează în 7ară și în străinătate
publica7ii în domeniul electoral;
e) organizează sesiuni, conferin7e și manifestări știin7iﬁce în domeniul
electoral.
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(2) În vederea efectuării atribu7iilor prevăzute la alin. (1), Centrul
„Expert electoral” poate încheia, în condi7iile legii, parteneriate, acorduri de
cooperare și contracte cu alte institu7ii publice ori private și/sau cu
specialiști din 7ară și din străinătate.
Art. 107. — (1) Finan7area cheltuielilor de func7ionare și de capital ale
Centrului „Expert electoral” se asigură din aloca7ii de la bugetul de stat și
din venituri proprii.
(2) Finan7area cheltuielilor de personal ale Centrului „Expert electoral”
se asigură din aloca7ii de la bugetul de stat.
(3) Acordarea aloca7iilor bugetare prevăzute la alin. (1) și (2) se face prin
bugetul Autorită7ii Electorale Permanente.
(4) Veniturile proprii ale Centrului „Expert electoral” se constituie din:
a) dona7ii și sponsorizări, în condi7iile legii;
b) venituri ob7inute din contracte de consultan7ă și cercetare;
c) taxe de participare la activită7ile de instruire, formare, specializare și
educare;
d) vânzarea produselor editoriale;
e) taxe de participare la sesiuni, conferin7e și manifestări știin7iﬁce;
f) alte activită7i asimilate, efectuate pe bază de contracte sau în
parteneriat public-privat ori cu alte institu7ii publice;
g) ﬁnan7ări nerambursabile.
(5) Cheltuielile privind activită7ile prevăzute la art. 106 alin. (1) lit. b)—
e) se ﬁnan7ează din veniturile proprii ale Centrului „Expert electoral”.

TITLUL III

Dispozi1ii tranzitorii și ﬁnale

Art. 108. — (1) Cheltuielile pentru efectuarea opera7iunilor electorale se
suportă de la bugetul de stat.
(2) Sediul și dotarea Biroului Electoral Central și ale biroului electoral al
circumscrip7iei electorale pentru românii cu domiciliul sau reședin7a în
afara 7ării se asigură de către Guvern, ale birourilor electorale de circumscrip7ie, de către prefec7i și de președin7ii consiliilor jude7ene, respectiv de
către primarul general al municipiului București, iar ale oﬁciilor electorale,
precum și ale birourilor electorale ale sec7iilor de votare, de către primar,
împreună cu prefec7ii.
(3) Actele întocmite în exercitarea drepturilor electorale prevăzute în
prezentul titlu sunt scutite de taxa de timbru.
Art. 109. — (1) Guvernul asigură, pentru sprijinirea activită7ii birourilor
electorale, statisticienii necesari, Autoritatea Electorală Permanentă, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, personalul tehnic auxiliar necesar,
iar Autoritatea Electorală Permanentă, împreună cu Ministerul Afacerilor
Legea nr. 208/2015 303

Externe, asigură personalul auxiliar la biroul electoral al circumscrip7iei
pentru românii cu domiciliul sau reședin7a în afara 7ării.
(2) Pe perioada cât func7ionează birourile și oﬁciile electorale, membrii
acestora, statisticienii, personalul tehnic auxiliar și operatorii de calculator
se consideră detașa7i și primesc o indemniza7ie stabilită prin hotărâre a
Guvernului, la propunerea Autorită7ii Electorale Permanente. Președin7ii
birourilor electorale, loc7iitorii acestora și membrii primesc indemniza7ia de
la data încheierii proceselor-verbale de învestire.
(3) Pentru indemniza7iile prevăzute la alin. (2) se re7ine, se datorează și
se virează numai impozitul pe venit, potrivit legii.
Art. 110. — (1) Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Serviciului
de Telecomunica7ii Speciale și al Institutului Na7ional de Statistică, asigură
implementarea și gestionarea Sistemului informatic de monitorizare a
prezen7ei la vot și de prevenire a votului ilegal, pe baza datelor și
informa7iilor din Registrul electoral și Registrul sec7iilor de votare.
(2) Normele metodologice privind func7ionarea Sistemului informatic
de monitorizare a prezen7ei la vot și de prevenire a votului ilegal, selec7ia
și desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sec7iilor
de votare se aprobă prin hotărâre a Autorită7ii Electorale Permanente.
(3) Pentru implementarea și func7ionarea pe durata alegerilor a
Sistemului informatic de monitorizare a prezen7ei la vot și de prevenire a
votului ilegal se va utiliza, de regulă, infrastructura informatică de7inută de
autorită7ile administra7iei publice centrale și locale, precum și de unită7ile de
învă7ământ, sub coordonarea Serviciului de Telecomunica7ii Speciale.
(4) Serviciul de Telecomunica7ii Speciale asigură serviciile de telefonie
specială și de comunica7ii de voce și date, necesare birourilor și oﬁciilor
electorale, precum și func7ionarea Sistemului informatic de monitorizare a
prezen7ei la vot și de prevenire a votului ilegal. Sumele necesare pentru
acoperirea acestor cheltuieli se asigură din bugetul de stat.
(5) Operatorii de calculator își desfășoară activitatea în condi1iile
stabilite prin hotărâre a Autorită1ii Electorale Permanente.*
(6) Repartizarea operatorilor de calculator selecta1i conform alin. (2) la
sec1iile de votare din 1ară se realizează prin decizie a Autorită1ii Electorale
Permanente.*
(7) La o sec1ie de votare din 1ară pot ﬁ repartiza1i cel mult 3 operatori
de calculator.*
(8) Pe lângă operatorii de calculator repartiza1i la sec1iile de votare din
1ară, Autoritatea Electorală Permanentă repartizează, la propunerea
Serviciului de Telecomunica1ii Speciale, cel pu1in câte un operator de
calculator pe lângă ﬁecare centru de votare din 1ară.*
* Introdus prin Legea nr. 148/2019.
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(9) În sensul prezentei legi, prin centru de votare din ară se în1elege
imobilul din 1ară unde func1ionează cel pu1in două sec1ii de votare.*
(10) Membrii birourilor electorale ale sec1iilor de votare din străinătate
îndeplinesc și atribu1iile ce revin, potrivit legii, operatorilor de calculator.**
(11) Autorită1ile publice centrale și locale implicate, potrivit legii, în
organizarea alegerilor sprijină implementarea și buna func1ionare a
Sistemului informatic de monitorizare a prezen1ei la vot și de prevenire a
votului ilegal cu personal propriu, denumit în continuare informaticieni.**
Art. 111. — Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de
activită7ile Ministerului Afacerilor Interne din domeniul ordinii și siguran7ei publice pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor, respectiv
sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor cu tipărirea proceselorverbale pentru centralizarea rezultatului votării la nivel na7ional, se asigură
din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, respectiv
prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul
Na7ional de Statistică.
Art. 112. — (1) Sumele necesare acoperirii cheltuielilor efectuate de către
institu7iile prefectului pentru confec7ionarea ștampilelor birourilor electorale de circumscrip7ie și a ștampilelor de control ale sec7iilor de votare,
imprimarea buletinelor de vot, transportul, ambalarea și distribuirea
materialelor, documentelor și a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfășurarea procesului electoral, precum și plata indemniza7iilor membrilor
birourilor electorale ale sec7iilor de votare, ale birourilor electorale, plata
personalului tehnic auxiliar al acestor birouri și a operatorilor de calculator
din sec7iile de votare se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pentru institu7iile prefectului.
(2) Sumele necesare acoperirii cheltuielilor efectuate de către Ministerul
Afacerilor Interne pentru plata hârtiei efectiv consumate la imprimarea
buletinelor de vot și confec7ionarea ștampilelor cu men7iunea „VOTAT” și
a timbrelor autocolante se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne.
Art. 113. — (1) Ministerul Afacerilor Interne, prin Administra7ia Na7ională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, asigură hârtia necesară
pentru imprimarea buletinelor de vot.
(2) Ministerul Afacerilor Interne repartizează, pe bază de proces-verbal,
institu7iilor prefectului cantită7ile de hârtie necesare imprimării buletinelor
de vot.
(3) Cantitatea de hârtie aﬂată în ambalaje originale intacte, rămasă
neutilizată, se restituie de către institu7iile prefectului unită7ilor teritoriale
ale Administra7iei Na7ionale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale de
unde a fost ridicată, în termen de 10 zile de la publicarea rezultatelor
* Introdus prin Legea nr. 148/2019 și modificat prin O.U.G. nr. 64/2019.
** Introdus prin Legea nr. 148/2019.
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alegerilor în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I, pe bază de procesverbal de predare-preluare.
(4) Plata hârtiei efectiv consumate, după restituirea prevăzută la alin.
(3), facturată la pre7 de înregistrare în contabilitate, se face de către
Ministerul Afacerilor Interne, în termen de 30 de zile de la publicarea
rezultatelor alegerilor în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I.
(5) Institu7iile prefectului asigură imprimarea buletinelor de vot, în
vederea garantării securită7ii acestor documente.
Art. 114. — (1) Odată cu data alegerilor, Guvernul stabilește, prin
hotărâre, la propunerea Autorită7ii Electorale Permanente și a Ministerului
Afacerilor Interne, calendarul ac7iunilor din cuprinsul perioadei electorale,
cheltuielile necesare pregătirii și desfășurării în bune condi7ii a alegerilor și
măsurile tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor.
Hotărârea privind stabilirea datei alegerilor, hotărârea privind cheltuielile
necesare pregătirii și desfășurării în bune condi7ii a alegerilor, hotărârea
privind măsurile tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a
alegerilor și hotărârea pentru aprobarea programului calendaristic pentru
realizarea ac7iunilor necesare organizării și desfășurării în bune condi7ii a
alegerilor se publică împreună în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I.
(2) Modelul listei electorale permanente, modelul listei electorale
suplimentare, modelul extrasului de pe lista electorală permanentă și suplimentară, precum și al ștampilelor birourilor electorale de circumscrip7ie și
ale Biroului Electoral Central, modelul buletinului de vot, modelul
ștampilei de control și al ștampilei cu men7iunea „VOTAT”, modelul
timbrului autocolant, modelul proceselor-verbale pentru consemnarea
rezultatului votării și modelul certiﬁcatului doveditor al alegerii sunt
stabilite prin hotărâre a Autorită7ii Electorale Permanente, care se publică
în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I.
(3) Predarea și primirea formularelor, ștampilelor și celorlalte materiale
necesare votării se fac pe bază de proces-verbal.
(4) Autoritatea Electorală Permanentă stabilește un set de condi7ii
minimale pe care trebuie să le îndeplinească loca7iile în care vor ﬁ organizate
sec7iile de votare, precum și privind dotarea minimală a acestora.
(5) Ministerul Afacerilor Externe și Autoritatea Electorală Permanentă
asigură informarea cetă7enilor români cu domiciliul sau reședin7a în
străinătate cu privire la înregistrarea în Registrul electoral, condi7iile de votare
în străinătate, precum și la locurile de desfășurare a votării în străinătate.
Art. 115. — (1) Judecarea de către instan7e a întâmpinărilor, a contesta7iilor sau a oricăror altor cereri privind procesul electoral se face potrivit
regulilor stabilite de lege pentru ordonan7a președin7ială, cu participarea
obligatorie a procurorului.
(2) Împotriva hotărârilor deﬁnitive, pronun7ate de instan7ele judecătorești potrivit prezentei legi, nu există cale de atac.
306

Finanarea acvităii pardelor police și a campaniilor electorale
pentru alegerea autorităilor administraiei publice locale din anul 2020

(3) Hotărârile deﬁnitive ale instan7elor judecătorești, pronun7ate ca
urmare a întâmpinărilor, a contesta7iilor sau a oricăror altor cereri privind
procesul electoral, se comunică de îndată birourilor electorale interesate.
Art. 116. — (1) Termenele pe zile, prevăzute de prezenta lege, se
calculează din ziua când încep să curgă, care este luată în calcul, până
inclusiv în ziua când se împlinesc, chiar dacă acestea nu sunt zile lucrătoare,
până la ora 24,00 a zilei respective.
(2) Termenele pe ore prevăzute de prezenta lege încep să curgă de la ora
0,00 a zilei următoare.
(3) Pe întreaga perioadă a alegerilor, birourile electorale func7ionează
conform programului de lucru stabilit de Biroul Electoral Central, prin
decizie. Instan7ele judecătorești trebuie să asigure permanen7a activită7ii în
vederea exercitării de către cetă7eni a drepturilor electorale. În ziua
alegerilor, instan7ele de judecată asigură permanen7a activită7ii.
Art. 117. — (1) Persoanele lipsite de drepturile electorale prin hotărâre
judecătorească deﬁnitivă nu participă la vot și nu sunt avute în vedere la
stabilirea numărului total al alegătorilor, pe întreaga durată stabilită prin
hotărâre.
(2) Pentru persoanele re7inute, de7inute în baza unui mandat de arestare
preventivă ori asupra cărora s-a dispus măsura preventivă a arestului la
domiciliu sau persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate,
dar care nu și-au pierdut drepturile electorale se aplică în mod corespunzător dispozi7iile art. 85 alin. (11) și (12) privind urna specială, în
măsura în care se solicită această modalitate de vot. Procedura de exercitare
a dreptului de vot de către această categorie de alegători este stabilită prin
decizie a Biroului Electoral Central.
(3) În condi7iile alin. (2) votează numai persoanele care sunt înscrise în
listele electorale permanente ale circumscrip7iei electorale în care au loc
alegeri.
Art. 118. — (1) În sensul prezentei legi, prin competitori electorali se în7elege partidele politice, alian7ele politice, alian7ele electorale și organiza7iile
legal constituite ale cetă7enilor apar7inând unei minorită7i na7ionale
reprezentate în Consiliul Minorită7ilor Na7ionale, care participă la alegeri,
precum și candida7ii independen7i.
(2) Abrogat.*
(3) În sensul prezentei legi, prin corpul exper!ilor electorali se în7elege
eviden7a permanentă a persoanelor care pot deveni președin7i ai birourilor
electorale ale sec7iilor de votare din 7ară sau loc7iitori ai acestora, înﬁin7ată,
gestionată și actualizată de către Autoritatea Electorală Permanentă.
(4) În sensul prezentei legi, prin corpul exper!ilor electorali din străinătate
se în7elege eviden7a permanentă a persoanelor care pot deveni președin7i
ai birourilor electorale ale sec7iilor de votare din străinătate sau loc7iitori ai
* Abrogat prin Legea nr. 91/2020.
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acestora, înﬁin7ată, gestionată și actualizată de către Autoritatea Electorală
Permanentă.
Art. 119. — În sensul prezentei legi, prin perioadă electorală se în7elege
intervalul de timp care începe la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului
privind stabilirea datei alegerilor și se încheie odată cu publicarea în Monitorul
Oﬁcial al României, Partea I, a rezultatului scrutinului. Perioada electorală
cuprinde intervalul de timp dintre data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor și data începerii campaniei electorale,
campania electorală, desfășurarea efectivă a votării, numărarea și centralizarea
voturilor, stabilirea rezultatului votării, atribuirea mandatelor și publicarea
rezultatului alegerilor în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I.
Art. 120. — (1) Prevederile prezentei legi privind corpul exper1ilor
electorali, membrii birourilor electorale, operatorii de calculator, Sistemul
informatic de monitorizare a prezen1ei la vot și de prevenire a votului ilegal,
sec1iile de votare, Registrul electoral și listele electorale permanente se
aplică în mod corespunzător alegerilor pentru Președintele României,
alegerilor pentru autorită1ile administra1iei publice locale, alegerilor pentru
Parlamentul European, precum și referendumurilor na1ionale și locale.*
(2) Func1ionarii publici și func1ionarii publici cu statut special pot
avea calitatea de expert electoral, pot ﬁ președin1i și loc1iitori în birourile
electorale ale sec1iilor de votare sau pot activa pe lângă birourile
electorale ca personal tehnic auxiliar, ca operatori de calculator ori ca
informaticieni, indiferent de tipul de scrutin.*
Art. 121. — (1) Buletinele de vot întrebuin7ate și listele electorale
utilizate, precum și celelalte materiale de7inute de către birourile electorale
de circumscrip7ie se predau de către birourile electorale de circumscrip7ie
prefec7ilor care le păstrează în arhivă, separat de celelalte documente, timp
de 3 luni de la data publicării rezultatului alegerilor în Monitorul Oﬁcial al
României, Partea I.
(2) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), prefec7ii predau
buletinele de vot întrebuin7ate, listele electorale utilizate, buletinele de vot
anulate și neutilizate, ștampilele și celelalte materiale de7inute de către
birourile electorale de circumscrip7ie sau utilizate în desfășurarea votării
pentru topire operatorilor economici specializa7i, pe bază de proces-verbal.
(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător de către
misiunile diplomatice și oﬁciile consulare.
(4) Arhiva Biroului Electoral Central este predată Autorită7ii Electorale
Permanente, care o păstrează conform Legii Arhivelor Na7ionale nr.
16/1996, republicată.
Art. 122. — Guvernul asigură Autorită7ii Electorale Permanente sediul și
mijloacele materiale și ﬁnanciare necesare bunei func7ionări. În acest sens
va prevedea, în proiectul legii bugetului de stat, bugetul necesar func7ionării
Autorită7ii Electorale Permanente.
* Modificat prin Legea nr. 148/2019.
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Art. 123. — La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea
nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputa7ilor și a Senatului și pentru
modiﬁcarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorită7ilor
administra7iei publice locale, a Legii administra7iei publice locale nr.
215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, publicată în
Monitorul Oﬁcial al României, Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008, cu
modiﬁcările și completările ulterioare.
Denumirea, numerotarea și numărul de mandate
aferent circumscrip1iilor electorale
Numărul
circumscripției electorale

Circumscripția electorală nr. 1
Circumscripția electorală nr. 2
Circumscripția electorală nr. 3
Circumscripția electorală nr. 4
Circumscripția electorală nr. 5
Circumscripția electorală nr. 6
Circumscripția electorală nr. 7
Circumscripția electorală nr. 8
Circumscripția electorală nr. 9
Circumscripția electorală nr. 10
Circumscripția electorală nr. 11
Circumscripția electorală nr. 12
Circumscripția electorală nr. 13
Circumscripția electorală nr. 14
Circumscripția electorală nr. 15
Circumscripția electorală nr. 16
Circumscripția electorală nr. 17
Circumscripția electorală nr. 18
Circumscripția electorală nr. 19
Circumscripția electorală nr. 20
Circumscripția electorală nr. 21
Circumscripția electorală nr. 22
Circumscripția electorală nr. 23
Circumscripția electorală nr. 24
Circumscripția electorală nr. 25
Circumscripția electorală nr. 26
Circumscripția electorală nr. 27
Circumscripția electorală nr. 28
Circumscripția electorală nr. 29
Circumscripția electorală nr. 30
Circumscripția electorală nr. 31
Circumscripția electorală nr. 32
Circumscripția electorală nr. 33
Circumscripția electorală nr. 34
Circumscripția electorală nr. 35
Circumscripția electorală nr. 36
Circumscripția electorală nr. 37
Circumscripția electorală nr. 38
Circumscripția electorală nr. 39
Circumscripția electorală nr. 40
Circumscripția electorală nr. 41
Circumscripția electorală nr. 42
Circumscripția electorală nr. 43

Delimitarea teritorială
a circumscripției electorale

județul Alba
județul Arad
județul Argeș
județul Bacău
județul Bihor
județul Bistrița-Năsăud
județul Botoșani
județul Brașov
județul Brăila
județul Buzău
județul Caraș-Severin
județul Călărași
județul Cluj
județul Constanța
județul Covasna
județul Dâmbovița
județul Dolj
județul Galați
județul Giurgiu
județul Gorj
județul Harghita
județul Hunedoara
județul Ialomița
județul Iași
județul Ilfov
județul Maramureș
județul Mehedinți
județul Mureș
județul Neamț
județul Olt
județul Prahova
județul Satu Mare
județul Sălaj
județul Sibiu
județul Suceava
județul Teleorman
județul Timiș
județul Tulcea
județul Vaslui
județul Vâlcea
județul Vrancea
municipiul București
Circumscripția electorală
pentru cetățenii români cu domiciliul
în afara țării

ANEXA Nr. 1

Numărul de mandate
de senatori pentru fiecare
circumscripție electorală

Numărul de mandate
de deputați pentru fiecare
circumscripție electorală

2

4

2
3
4
4
4
2
3
4
2
3
2
2
4
5
2
3
4
4
2
2
2
3
2
5
2
3
2
4
3
3
5
2
2
3
4
2
4
2
3
2
2
13

5
7
9
10
9
5
6
9
5
7
5
4
10
11
4
7
10
9
4
5
5
6
4
12
5
7
4
8
8
6
11
5
4
6
10
5
10
4
7
6
5
29
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ANEXA Nr. 2

Modelul listei sus1inătorilor

.............................................................
Denumirea partidului politic sau alian7ei politice (ori men7iunea „Candidat
independent”, după caz)
Semnul electoral al partidului politic sau alian7ei politice
L I S TA S U S I N ĂT O R I L O R

pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputa1ilor
— .................................... —
(data alegerilor)

Nr.
crt.

Prenume

Nume

Cod numeric
personal*

Data nașterii

Adresa

1

Act de identitate
Denumire

Seria

Numărul

Semnătura

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15

Subsemnatul, ...................................., cod numeric personal .....................,*
domiciliat în ................................................, născut la data de ..........................
în comuna/orașul/municipiul .......................................................................,
jude7ul ................................................, posesor al C.I.(B.I.) seria ...... nr. .......,
declar pe propria răspundere că toate datele și semnăturile cuprinse în
prezenta listă, care are un număr de ....... pozi7ii, corespund realită7ii.
Data …………………
* Rectificat.
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Localitatea …………….

Semnătura ..............
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LEGEA nr. 84
din 17 iunie 2020

privind prelungirea mandatelor autorită2ilor
administra2iei publice locale și pentru modificarea
art. 151 alin. (3) din Ordonan2a de urgen2ă
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 17 iulie 2020

Având în vedere că, în contextul epidemiologic actual, alegerile pentru
autorită4ile administra4iei publice locale nu pot ﬁ organizate în termenul
prevăzut de legisla4ia în vigoare deoarece opera4iunile preelectorale și
electorale nu pot ﬁ realizate fără riscuri majore la adresa sănătă4ii publice
și fără încălcarea măsurilor dispuse de autorită4ile medicale,
4inând cont de faptul că alegerile trebuie să se desfășoare într-un climat
sigur, de natură să permită exercitarea efectivă a drepturilor fără restrângeri
ale drepturilor politice și cu asigurarea siguran4ei tuturor celor implica4i,
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. – Mandatele aﬂate în curs de exercitare ale primarilor, primarului
general al municipiului București, președin4ilor de consilii jude4ene,
consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului București și consiliilor
jude4ene se prelungesc până la data de 1 noiembrie 2020.
Art. 2. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (1) din Legea
nr. 115/2015 pentru alegerea autorită4ilor administra4iei publice locale,
pentru modiﬁcarea Legii administra4iei publice locale nr. 215/2001, precum
și pentru modiﬁcarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul
aleșilor locali, cu modiﬁcările și completările ulterioare, data alegerilor
pentru autorită4ile administra4iei publice locale din anul 2020 se stabilește
prin lege organică, cu cel pu4in 60 de zile înaintea votării.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), prin derogare de la prevederile art. 126
alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modiﬁcările și completările ulterioare, în
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cel mult 5 zile de la intrarea în vigoare a legii, Guvernul stabilește, prin
hotărâre, la propunerea Autorită4ii Electorale Permanente, calendarul
ac4iunilor din cuprinsul perioadei electorale, cheltuielile necesare pregătirii
și desfășurării în bune condi4ii a alegerilor locale și măsurile tehnice
necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale. Hotărârea
privind cheltuielile necesare pregătirii și desfășurării în bune condi4ii a
alegerilor locale, hotărârea privind măsurile tehnice necesare bunei
organizări și desfășurări a alegerilor locale și hotărârea pentru aprobarea
programului calendaristic pentru realizarea ac4iunilor necesare organizării
și desfășurării în bune condi4ii a alegerilor pentru autorită4ile administra4iei
publice locale se publică împreună în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I.
(3) În cazul prevăzut la alin. (1), termenele prevăzute de Legea
nr. 115/2015, cu modiﬁcările și completările ulterioare, cu excep4ia duratei
campaniei electorale, a termenului pentru depunerea candidaturilor și a
termenului de 24 de ore, se reduc la jumătate. Dacă din opera4iunea de
reducere la jumătate a termenelor rezultă frac4iuni de zile egale sau mai
mari de 12 ore, rotunjirile se fac în plus; frac4iunile mai mici de 12 ore nu
se iau în calcul.
Art. 3. – Prin derogare de la prevederile art. 49 alin. (2) și ale art. 50 din
Legea nr. 115/2015, cu modiﬁcările și completările ulterioare, la alegerile
pentru autorită4ile administra4iei publice locale din anul 2020, numărul
minim al sus4inătorilor, necesar pentru depunerea candidaturilor, se va
reduce la jumătate.
Art. 4. – Prin derogare de la prevederile art. 49 alin. (2), art. 50 și art. 51
alin. (5) din Legea nr. 115/2015, cu modiﬁcările și completările ulterioare, la
alegerile pentru autorită4ile administra4iei publice locale din anul 2020,
pentru candidaturile la consiliul local și func4ia de primar din aceeași
circumscrip4ie electorală, respectiv pentru candidaturile la consiliul
jude4ean și președintele consiliului jude4ean din aceeași circumscrip4ie
electorală, partidele politice, alian4ele politice, alian4ele electorale,
organiza4iile cetă4enilor apar4inând minorită4ilor na4ionale și candida4ii
independen4i vor prezenta câte o singură listă de sus4inători.
Art. 5. – La alegerile pentru autorită4ile administra4iei publice locale din
anul 2020, partidele politice, alian4ele politice, alian4ele electorale,
organiza4iile cetă4enilor apar4inând minorită4ilor na4ionale și candida4ii
independen4i vor putea opta să întocmească și să depună electronic, în
condi4iile legii, dosare de candidatură, cu aplicarea corespunzătoare a
prevederilor art. 47 și art. 49—51 din Legea nr. 115/2015, cu modiﬁcările și
completările ulterioare. Listele de sus4inători vor putea ﬁ semnate și depuse
și electronic, în condi4iile legii.
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Art. 6. – Metodologia de aplicare a prevederilor art. 5 se stabilește prin
hotărâre a Autorită4ii Electorale Permanente, adoptată în termen de 30 de
zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu consultarea Autorită4ii
pentru Digitalizarea României.
Art. 7. – La articolul 151 din Ordonan4a de urgen4ă a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oﬁcial al
României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modiﬁcările și completările
ulterioare, alineatul (3) se modiﬁcă și va avea următorul cuprins:
„(3) Mandatul primarului prevăzut la alin. (1) se exercită până la
depunerea jurământului de către primarul nou-ales. Mandatul primarului
poate ﬁ prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă ori alte
situa4ii expres prevăzute de lege atunci când, din cauza acestor situa4ii, nu
pot ﬁ organizate alegeri până la expirarea mandatului prevăzut la alin. (1).”
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LEGEA nr. 135
din 16 iulie 2020

privind stabilirea datei alegerilor pentru
autorită2ile administra2iei publice locale
din anul 2020, precum și a unor măsuri
pentru buna organizare și desfășurare a acestora

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 16 iulie 2020

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. – Data desfășurării alegerilor pentru autorită4ile administra4iei
publice locale din anul 2020 se stabilește în ziua de duminică, 27 septembrie
2020, pentru:
a) consiliile locale ale comunelor, ale orașelor, ale municipiilor și ale
sectoarelor municipiului București, precum și pentru primari;
b) Consiliul General al Municipiului București, precum și pentru
primarul general al municipiului București;
c) consiliile jude4ene, precum și pentru președin4ii consiliilor jude4ene.
Art. 2. – (1) La alegerile pentru autorită4ile administra4iei publice locale
din anul 2020, termenele prevăzute la art. 12 alin. (1), art. 26 alin. (5) și art.
38 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorită4ilor administra4iei publice locale, pentru modiﬁcarea Legii administra4iei publice
locale nr. 215/2001, precum și pentru modiﬁcarea și completarea Legii
nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modiﬁcările și completările
ulterioare, astfel cum au fost reduse potrivit art. 2 alin. (3) din Legea
nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorită4ilor administra4iei
publice locale și pentru modiﬁcarea art. 151 alin. (3) din Ordonan4a de
urgen4ă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, încep să
curgă de la data de 29 iulie 2020. Alian4ele electorale constituite între
partide politice sau alian4e politice la nivel jude4ean ori local se înregistrează
la biroul de circumscrip4ie jude4eană sau la biroul electoral de
circumscrip4ie a municipiului București, după caz, în maximum 5 zile de la
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data înﬁin4ării biroului electoral. Un partid politic poate face parte, în
aceeași circumscrip4ie, dintr-o singură alian4ă electorală și poate să participe
la alegerile din circumscrip4ia electorală în cauză numai pe lista alian4ei din
care face parte.
(2) La alegerile pentru autorită4ile administra4iei publice locale din anul
2020, termenul prevăzut la art. 68 alin. (6) din Legea nr. 115/2015, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, se consideră a ﬁ împlinit la data de
24 august 2020.
Art. 3. – (1) La alegerile pentru autorită4ile administra4iei publice locale
din anul 2020, prevederile art. 1—3, art. 5 și 6 din Ordonan4a de urgen4ă a
Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică
la nivelul autorită4ilor și institu4iilor publice se aplică în mod corespunzător
Biroului Electoral Central și birourilor electorale de circumscrip4ie.
(2) La alegerile pentru autorită4ile administra4iei publice locale din anul
2020, Autoritatea Electorală Permanentă împreună cu Serviciul de
Telecomunica4ii Speciale asigură resursele necesare pentru conﬁgurarea
adreselor de poștă electronică ale Biroului Electoral Central și birourilor
electorale de circumscrip4ie.
(3) Se desemnează Serviciul de Telecomunica4ii Speciale să furnizeze
servicii de certiﬁcare caliﬁcată prin autoritatea de certiﬁcare proprie,
destinate exclusiv membrilor Biroului Electoral Central, președin4ilor și
loc4iitorilor birourilor electorale de circumscrip4ie jude4eană și ai biroului
electoral de circumscrip4ie a municipiului București, precum și președin4ilor birourilor electorale de circumscrip4ie comunală, orășenească,
municipală și de sector al municipiului București, în scopul îndeplinirii
atribu4iilor func4ionale ce le revin.
Art. 4. – (1) La alegerile pentru autorită4ile administra4iei publice locale
din anul 2020, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 115/2015, cu modiﬁcările și completările ulterioare, birourile electorale
ale sec4iilor de votare sunt constituite dintr-un președinte, un loc4iitor și
9 membri în cazul sec4iilor de votare din comune și orașe, respectiv dintr-un
președinte, un loc4iitor și 11 membri în cazul sec4iilor de votare din
municipii și sectoarele municipiului București.
(2) În prima etapă, birourile electorale ale sec4iilor de votare se
completează cu reprezentan4ii partidelor politice, alian4elor politice și
alian4elor electorale sau organiza4iilor apar4inând minorită4ilor na4ionale
care au grup parlamentar în ambele Camere ale Parlamentului și care
participă la alegeri în circumscrip4ia electorală respectivă.
(3) În a doua etapă, birourile electorale ale sec4iilor de votare se
completează cu reprezentan4ii partidelor politice și ai celorlalte forma4iuni
politice care au reprezentare parlamentară la scrutinul anterior, precum și
cu un reprezentant al grupului minorită4ilor na4ionale din Camera
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Deputa4ilor, în numele organiza4iilor cetă4enilor apar4inând minorită4ilor
na4ionale reprezentate în acest grup parlamentar și care participă la
alegerile din circumscrip4ia electorală respectivă.
(4) În a treia etapă, birourile electorale ale sec4iilor de votare se completează
cu reprezentan4ii partidelor politice, alian4elor politice și electorale care au ca
membri cel pu4in 6 senatori sau 10 deputa4i.
(5) În a patra etapă, birourile electorale ale sec4iilor de votare se
completează cu reprezentan4ii celorlalte partide politice, alian4e politice și
alian4e electorale sau organiza4ii apar4inând minorită4ilor na4ionale, în
ordinea descrescătoare a numărului de candida4i propuși.
Art. 5. – La alegerile pentru autorită4ile administra4iei publice locale din
anul 2020, prin derogare de la prevederile art. 27 alin. (3), art. 39 alin. (2) și
art. 83 alin. (2)—(4) din Legea nr. 115/2015, cu modiﬁcările și completările
ulterioare, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 89 și 90 din Legea
nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputa4ilor, precum și
pentru organizarea și func4ionarea Autorită4ii Electorale Permanente, cu
modiﬁcările și completările ulterioare.
Art. 6. – (1) Membrii birourilor electorale, personalul tehnic auxiliar,
persoanele acreditate, delega4ii acredita4i, operatorii de calculator,
personalul de pază și alegătorii pot primi, în mod gratuit, materiale de
protec4ie sanitară, în condi4iile stabilite prin hotărârea Guvernului privind
măsurile tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale,
prevăzută la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 84/2020, în vederea prevenirii și
combaterii efectelor pandemiei de COVID-19.
(2) Materialele de protec4ie sanitară prevăzute la alin. (1), precum și
igiena și dezinfec4ia localurilor de vot se asigură de Ministerul Sănătă4ii,
iar transportul și distribuirea acestora se asigură prin grija Ministerului
Afacerilor Interne și a institu4iilor prefectului, cu sprijinul primarilor.
Art. 7. – (1) La alegerile pentru autorită4ile administra4iei publice locale
din anul 2020, Autoritatea Electorală Permanentă transmite președin4ilor
tribunalelor, cu cel pu4in 48 de ore înaintea datei desemnării președin4ilor
birourilor electorale de circumscrip4ie și a loc4iitorilor acestora, prin
intermediul poștei electronice, lista juriștilor înscriși în Corpul exper4ilor
electorali care au acceptat să ﬁe desemna4i în birourile electorale de
circumscrip4ie și care cuprinde numele, prenumele, codurile numerice
personale, domiciliile, adresele de e-mail și numerele de telefon ale
acestora.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) care nu au fost desemnate președin4i
ai birourilor electorale de circumscrip4ie și loc4iitori ai acestora, conform
art. 26 alin. (5)—(11) din Legea nr. 115/2015, cu modiﬁcările și completările
ulterioare, vor putea ﬁ desemnate președin4i ai birourilor electorale ale
sec4iilor de votare și loc4iitori ai acestora.
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Art. 8. – (1) La alegerile pentru autorită4ile administra4iei publice locale
din anul 2020, operatorii de calculator asigură, în condi4iile stabilite prin
hotărâre a Autorită4ii Electorale Permanente, înregistrarea audiovideo
neîntreruptă a opera4iunilor efectuate de către membrii birourilor electorale
ale sec4iilor de votare pentru numărarea voturilor.
(2) Președintele biroului electoral al sec4iei de votare asigură transmiterea prin mijloace electronice către Sistemul informatic de monitorizare a
prezen4ei la vot și de prevenire a votului ilegal a fotograﬁei procesuluiverbal privind consemnarea rezultatelor votării, precum și a informa4iilor
provenite din veriﬁcarea corelării datelor înscrise în procesele-verbale
privind consemnarea rezultatelor votării.
(3) Înregistrările prevăzute la alin. (1) și fotograﬁile proceselor-verbale
prevăzute la alin. (2) se realizează în localul de vot prin intermediul terminalelor informatice puse la dispozi4ie de Serviciul de Telecomunica4ii
Speciale.
(4) Serviciul de Telecomunica4ii Speciale veriﬁcă existen4a înregistrărilor
prevăzute la alin. (1), consemnează aspectele constatate în procesul-verbal
de primire a terminalelor informatice, cu ocazia primirii acestora de la
operatorii de calculator și le transferă pe un mediu de stocare. Înregistrările
audiovideo se păstrează pentru o perioadă de 12 luni de la data încheierii
perioadei electorale, în condi4iile legii.
(5) Serviciul de Telecomunica4ii Speciale pune la dispozi4ia organelor
competente să constate contraven4ii și fraude electorale sau să urmărească
infrac4iuni, la cererea acestora, copii ale înregistrărilor audiovideo
prevăzute la alin. (1).
Art. 9. – (1) La alegerile pentru autorită4ile administra4iei publice locale
din anul 2020, Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Serviciului de
Telecomunica4ii Speciale, asigură func4ionarea în sediul Biroului Electoral
Central a unei infrastructuri informatice care îndeplinește următoarele
obiective:
a) asigură func4ionarea Sistemului informatic de centralizare a datelor
din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;
b) asigură stocarea în timp real a duplicatelor bazelor de date generate
de Sistemul informatic de monitorizare a prezen4ei la vot și de prevenire a
votului ilegal, precum și a jurnalelor mașinilor pe care rulează acesta,
pentru facilitarea analizei și transparen4ei acestora.
(2) Infrastructura informatică prevăzută la alin. (1) este unică și cuprinde
servere, sisteme de stocare a datelor, echipamente de comunica4ii și de
securitate, precum și licen4e și aplica4ii informatice, asigurate, instalate și
conﬁgurate de Serviciul de Telecomunica4ii Speciale, conform cerin4elor
opera4ionale ale Autorită4ii Electorale Permanente, ﬁind destinată exclusiv
aplicării dispozi4iilor prezentei legi.
318

Finanarea acvităii pardelor police și a campaniilor electorale
pentru alegerea autorităilor administraiei publice locale din anul 2020

(3) Sistemul informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale
privind consemnarea rezultatelor votării și Sistemul informatic de
monitorizare a prezen4ei la vot și de prevenire a votului ilegal pot ﬁ accesate
pentru vizualizarea în timp real a datelor, din sediul Biroului Electoral
Central, de către reprezentan4ii Biroului Electoral Central și cei ai Autorită4ii
Electorale Permanente, pe baza drepturilor de acces stabilite prin decizie a
Autorită4ii Electorale Permanente.
(4) Autoritatea Electorală Permanentă împreună cu Serviciul de Telecomunica4ii Speciale asigură asisten4a și suportul tehnic pentru func4ionarea
echipamentelor și aplica4iilor informatice prevăzute la alin. (2).
(5) Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Serviciului de
Telecomunica4ii Speciale, asigură aplica4iile și/sau serviciile informatice ce
vor ﬁ utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea datelor din
procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, precum și
echipamentele informatice necesare centralizării rezultatelor votării de
către Biroul Electoral Central. Acestea vor func4iona în cadrul infrastructurii
informatice prevăzute la alin. (1), cu asigurarea redundan4ei în centrul de
date al Serviciului de Telecomunica4ii Speciale.
(6) Aplica4iile informatice prevăzute la alin. (5) sunt certiﬁcate de
Autoritatea Electorală Permanentă și puse de către aceasta la dispozi4ia
partidelor politice și organiza4iilor cetă4enilor apar4inând minorită4ilor
na4ionale care participă la alegeri, la cererea scrisă a acestora.
(7) La alegerile pentru autorită4ile administra4iei publice locale din anul
2020, Autoritatea Electorală Permanentă asigură, pe tot parcursul zilei votării
și al zilei următoare, publicitatea datelor privind numărul alegătorilor prezen4i
la vot, respectiv a informa4iilor rezultate în urma veriﬁcării corela4iilor din
procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, ob4inute prin
Sistemul informatic de monitorizare a prezen4ei la vot și de prevenire a votului
ilegal.
Art. 10. – La alegerile pentru autorită4ile administra4iei publice locale
din anul 2020, primarii pot asigura personal tehnic necesar pentru
sprijinirea activită4ii birourilor electorale ale sec4iilor de votare.
Art. 11. – (1) La alegerile pentru autorită4ile administra4iei publice locale
din anul 2020, pentru activitatea desfășurată în cadrul organismelor
electorale și pentru suportul tehnic al acestora se acordă următoarele
indemniza4ii:
a) 250 de lei pe zi de activitate pentru președin4ii birourilor electorale ale
sec4iilor de votare, loc4iitorii acestora și operatorii de calculator;
b) 150 de lei pe zi de activitate pentru membrii birourilor electorale ale
sec4iilor de votare, al4ii decât cei prevăzu4i la lit. a);
c) 250 de lei pe zi de activitate pentru președin4ii birourilor electorale
de circumscrip4ie jude4eană și președintele biroului electoral de
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circumscrip4ie a municipiului București, pentru loc4iitorii acestora, precum
și pentru membrii birourilor electorale de circumscrip4ie jude4eană și
membrii biroului electoral de circumscrip4ie a municipiului București;
d) 200 de lei pe zi de activitate pentru președin4ii birourilor electorale de
circumscrip4ie comunală, orășenească, municipală și de sector al municipiului București, precum și pentru loc4iitorii acestora;
e) 100 de lei pe zi de activitate pentru membrii birourilor electorale de
circumscrip4ie, al4ii decât cei prevăzu4i la lit. d);
f) 100 de lei pe zi de activitate pentru personalul tehnic prevăzut la art. 10;
g) 100 de lei pe zi de activitate pentru personalul tehnic auxiliar al
birourilor electorale de circumscrip4ie, pentru membrii comisiilor tehnice
jude4ene și pentru membrii comisiei tehnice a municipiului București;
h) 250 de lei pe zi de activitate pentru membrii Biroului Electoral
Central;
i) 200 de lei pe zi de activitate pentru personalul tehnic auxiliar al
Biroului Electoral Central.
(2) Plata indemniza4iilor prevăzute la alin. (1) lit. a)—e) și g) se suportă
din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pentru
institu4iile prefectului.
(3) Plata indemniza4iilor prevăzute la alin. (1) lit. f) se suportă din
bugetele comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului
București sau jude4elor, după caz.
(4) Plata indemniza4iilor prevăzute la alin. (1) lit. h) și i) se suportă din
bugetul de stat, prin bugetul Autorită4ii Electorale Permanente.
(5) Primirea indemniza4iilor prevăzute la alin. (1) nu afectează dreptul
de a primi alte diurne, indemniza4ii, pensii sau alte drepturi bănești
cuvenite în baza unor legi speciale.
(6) Indemniza4iile prevăzute la alin. (1) reprezintă venituri din alte surse
în sensul art. 114 din Legea nr. 227/2015 privind Codul ﬁscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare, și sunt exceptate de la plata contribu4iilor
sociale, pentru acestea datorându-se și virându-se numai impozitul pe venit
potrivit legii.
(7) Plata indemniza4iilor prevăzute la alin. (1) se face pe baza listelor de
prezen4ă întocmite în condi4iile stabilite prin hotărârea Guvernului privind
cheltuielile necesare pregătirii și desfășurării în bune condi4ii a alegerilor
locale, prevăzută la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 84/2020.
(8) Membrii birourilor electorale, operatorii de calculator, personalul
tehnic auxiliar, precum și personalul Ministerului Afacerilor Interne care
aplică măsuri de men4inere și asigurare a ordinii și liniștii publice la aceste
birouri și la sediile Autorită4ii Electorale Permanente au dreptul la o
indemniza4ie de protocol de 20 de lei de persoană pentru apă, cafea și
gustări pentru ﬁecare zi de activitate.
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(9) Membrii birourilor electorale ale sec4iilor de votare și operatorii de
calculator ai acestora au dreptul să primească, la cerere, o zi liberă plătită
de la locul de muncă, în ziua următoare zilei votării, pe baza adeverin4ei
eliberate în acest sens de către biroul electoral de circumscrip4ie sau
Autoritatea Electorală Permanentă, după caz.
(10) Prin derogare de la prevederile art. 61 și 155 din Legea nr. 227/2015,
cu modiﬁcările și completările ulterioare, indemniza4ia de protocol
prevăzută la alin. (8) este venit neimpozabil și este exceptată de la plata
contribu4iilor sociale.
(11) Membrii birourilor electorale ale sec4iilor de votare și operatorii de
calculator ai acestora primesc indemniza4iile prevăzute la alin. (1) lit. a) și
b) pentru 5 zile de activitate la primul tur de scrutin, respectiv pentru 3 zile
de activitate la turul de scrutin organizat conform art. 39 alin. (1) lit. h),
art. 101 alin. (3) și art. 1011 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, cu modiﬁcările
și completările ulterioare.
(12) La alegerile pentru autorită4ile administra4iei publice locale din anul
2020, candida4ii nu pot ﬁ desemna4i operatori de calculator ai birourilor
electorale ale sec4iilor de votare.
Art. 12. – (1) La alegerile pentru autorită4ile administra4iei publice locale
din anul 2020, buletinele de vot se tipăresc de către Regia Autonomă
„Monitorul Oﬁcial”, cu aplicarea corespunzătoare a art. 58, 60, 116 și 117
din Legea nr. 115/2015, cu modiﬁcările și completările ulterioare.
(2) La alegerile pentru autorită4ile administra4iei publice locale din anul
2020, prin grija prefec4ilor, macheta ﬁecărui tip de buletin de vot, din ﬁecare
circumscrip4ie electorală, este prezentată membrilor birourilor electorale
de circumscrip4ie jude4eană până cel mai târziu cu 23 de zile înaintea datei
votării.
(3) La alegerile pentru autorită4ile administra4iei publice locale din anul
2020, confec4ionarea timbrelor autocolante este asigurată, în condi4iile legii,
de Compania Na4ională „Imprimeria Na4ională” – S.A., până cel mai târziu cu
10 zile înaintea datei votării.
(4) La alegerile pentru autorită4ile administra4iei publice locale din anul
2020, ștampilele cu men4iunea „VOTAT” se confec4ionează de Regia
Autonomă „Monetăria Statului” până cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei
votării.
(5) În scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare
știin4iﬁcă și/sau istorică, după publicarea rezultatelor alegerilor pentru
autorită4ile administra4iei publice locale din anul 2020 în Monitorul Oﬁcial
al României, Partea I, institu4iile prevăzute la alin. (1), (3) și (4) pun la
dispozi4ia Autorită4ii Electorale Permanente, la cererea acesteia, buletine de
vot, timbre autocolante și ștampile cu men4iunea „VOTAT”.
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Art. 13. – (1) La alegerile pentru autorită4ile administra4iei publice locale din
anul 2020, prin derogare de la prevederile art. 25 alin. (1) și (2) din Legea
nr. 334/2006 privind ﬁnan4area activită4ii partidelor politice și a campaniilor
electorale, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, contribu4iile
partidelor politice pentru campania electorală prevăzute la art. 30 din Legea
nr. 334/2006, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, pot proveni
și din sursa de ﬁnan4are prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 334/2006,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), prin derogare de la prevederile art. 28
alin. (4) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare, ﬁecare partid politic utilizează câte un cont bancar distinct.
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HOTĂRÂREA
GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 576
din 22 iulie 2020

pentru aprobarea programului calendaristic
pentru realizarea ac2iunilor necesare organizării
și desfășurării în bune condi2ii a alegerilor
pentru autorită2ile administra2iei publice locale
din anul 2020

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 23 iulie 2020

În temeiul art. 108 din Constitu4ia României, republicată, precum și al
art. 2 alin. (2) din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor
autorită4ilor administra4iei publice locale și pentru modiﬁcarea art. 151
alin. (3) din Ordonan4a de urgen4ă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. – Se aprobă programul calendaristic pentru realizarea
ac4iunilor necesare organizării și desfășurării în bune condi4ii a alegerilor
pentru autorită4ile administra4iei publice locale din anul 2020, prevăzut în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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1.

0

Nr.
crt.

La data intrării în vigoare a Legii
nr. 135/2020:
19 iulie 2020
[Art. 2 alin. (1) din Legea nr. 84/2020]

1

Termenul de realizare a acțiunii potrivit
prevederilor Legii nr. 115/2015 pentru
alegerea autorităților administrației publice
locale, pentru modificarea Legii administrației
publice locale nr. 215/2001, precum și pentru
modificarea și completarea Legii
nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,
cu modificările și completările ulterioare, ale
Legii nr. 84/2020 privind prelungirea
mandatelor autorităților administrației publice
locale și pentru modificarea art. 151 alin. (3)
din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale
Legii nr. 135/2020 privind stabilirea datei
alegerilor pentru autoritățile administrației
publice locale din anul 2020, precum și a
unor măsuri pentru buna organizare și
desfășurare a acestora și ale Legii
nr. 208/2015 privind alegerea Senatului
și a Camerei Deputaților, precum și pentru
organizarea și funcționarea Autorității
Electorale Permanente, cu modificările
și completările ulterioare

Aducerea la cunoștință publică a datei
alegerilor

2

Descrierea acțiunii

Parlamentul României

3

Autoritatea sau persoana care
realizează acțiunea

4

Modalitatea de realizare a acțiunii

PROGRAMUL CALENDARISTIC
pentru realizarea ac2iunilor necesare organizării și desfășurării în bune condi2ii a alegerilor
pentru autorită2ile administra2iei publice locale din anul 2020

ANEXĂ
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5.

Î

În termen de cel mult 3 zile de la
data de 29 iulie 2020, cel mai târziu
la data de:
31 iulie 2020
[Art. 38 alin. (2) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare, art. 2 alin. (1) din Legea
nr. 135/2020, precum și art. 2 alin. (3)
din Legea nr. 84/2020]

Cu cel puțin 24 de ore înainte de
data ședinței pentru desemnarea
judecătorilor, cel mai târziu la data
de:
30 iulie 2020
[Art. 38 alin. (2) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare]

În termen de 2 zile de la data
de 29 iulie 2020, cel mai târziu
la data de:
30 iulie 2020
[Art. 12 alin. (1) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare, art. 2 alin. (1) din Legea
nr. 135/2020 și art. 2 alin. (3) din
Legea nr. 84/2020]

3.

4.

În cel mult 5 zile de la data intrării în
vigoare a Legii nr. 135/2020, cel
mai târziu la data de:
23 iulie 2020
[Art. 2 alin. (2) din Legea nr. 84/2020]

2.

Desemnarea judecătorilor din Biroul
Electoral Central

Aducerea la cunoștință publică a datei
ședinței pentru tragerea la sorți a
judecătorilor în Biroul Electoral Central

Numerotarea
circumscripțiilor
electorale din fiecare județ și a
circumscripțiilor electorale de sector al
municipiului București

Stabilirea calendarului acțiunilor din
cuprinsul perioadei electorale, a
cheltuielilor necesare pregătirii și
desfășurării în bune condiții a alegerilor
locale și a măsurilor tehnice necesare
bunei organizări și desfășurări a
alegerilor locale

Președintele Înaltei Curți
de Casație și Justiție

Președintele Înaltei Curți
de Casație și Justiție

Prefectul

Guvernul

scrisă

și

În ședință publică, prin
tragere la sorți dintre
judecătorii în exercițiu ai
Înaltei Curți de Casație și
Justiție
Proces-verbal semnat de
președinte și de primmagistratul-asistent
al
Înaltei Curți de Casație și
Justiție

Prin presa
audiovizuală

Prin ordin

Prin hotărâri ce se publică
în Monitorul Oficial al
României, Partea I
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În termen de 24 de ore de la
alegerea președintelui Biroului
Electoral Central, cel mai târziu la
data de:
2 august 2020
[Art. 38 alin. (4) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare]

În termen de 24 de ore de la data
alegerii președintelui Biroului
Electoral Central și a locțiitorului
acestuia, cel mai târziu la data de:
2 august 2020
[Art. 41 alin. (1) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)
din Legea nr. 84/2020]

7.

8.

1

În termen de 24 de ore de la
învestirea celor 7 judecători ai
Înaltei Curți de Casație și Justiție,
cel mai târziu la data de:
1 august 2020
[Art. 38 alin. (3) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare]

0

6.

Formularea de contestații privind
alegerea
președintelui
Biroului
Electoral Central, a locțiitorului
acestuia, precum și a celorlalți
judecători

Completarea Biroului Electoral Central
cu președintele și vicepreședinții
Autorității Electorale Permanente, cu
câte un reprezentant al fiecărui partid
politic care are ca membri cel puțin
7 senatori sau 10 deputați sau care au
obținut reprezentare parlamentară la
scrutinul anterior, precum și cu un
reprezentant al grupului parlamentar al
minorităților naționale din Camera
Deputaților în numele organizațiilor
cetățenilor aparținând minorităților
naționale reprezentate în acest grup

2

Alegerea
președintelui
Biroului
Electoral Central și a locțiitorului
acestuia

Persoanele interesate

Președintele
Biroului
Electoral Central

3

Judecătorii desemnați în
Biroul Electoral Central

În scris

Proces-verbal

4

Prin vot secret

Hotărârea Guvernului României nr. 576/2020 327

11.

10.

9.

În termen de o zi de la înregistrarea
contestațiilor privind alegerea
președintelui Biroului Electoral
Central, a locțiitorului acestuia,
precum și a celorlalți judecători, cel
mai târziu la data de:
3 august 2020

În termen de 24 de ore de la
completarea Biroului Electoral
Central cu președintele și
vicepreședinții Autorității Electorale
Permanente, precum și cu câte un
reprezentant al partidelor politice și
al
organizațiilor
cetățenilor
aparținând minorităților naționale
care au grup parlamentar propriu în
cel puțin una din Camerele
Parlamentului, precum și cu
reprezentantul Grupului parlamentar
al minorităților naționale din Camera
Deputaților, cel mai târziu la data de:
3 august 2020
[Art. 41 alin. (1) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)
din Legea nr. 84/2020]

În termen de 2 zile de la data
constituirii, cel mai târziu la data de:
3 august 2020
[Art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 115/2015, cu modificările și
completările ulterioare, precum și
art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]

Soluționarea contestațiilor privind
alegerea
președintelui
Biroului
Electoral Central, a locțiitorului
acestuia, precum și a celorlalți
judecători

Formularea de contestații privind
completarea Biroului Electoral Central
cu președintele și vicepreședinții
Autorității Electorale Permanente, cu
reprezentanții partidelor politice care
au ca membri cel puțin 7 senatori sau
10 deputați sau care au obținut
reprezentare parlamentară la scrutinul
anterior, precum și cu un reprezentant
al grupului parlamentar al minorităților
naționale din Camera Deputaților

Adoptarea regulamentului privind
organizarea și funcționarea birourilor
electorale

Înalta Curte de Casație și
Justiție

Persoanele interesate

Biroul Electoral Central

Prin hotărâre definitivă

În scris

Prin hotărâre, care se
publică în Monitorul Oficial
al României, Partea I
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Cu cel puțin 48 de ore înaintea
datei desemnării președinților
birourilor electorale de circumscripție
și a locțiitorilor acestora, cel mai
târziu la data de:
5 august 2020
[Art. 7 alin. (1) din Legea nr. 135/2020]

13.

În termen de 5 zile de la
constituirea Biroului Electoral
Central, cel mai târziu la data de:
6 august 2020
[Art. 59 alin. (1) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)
din Legea nr. 84/2020]

În termen de o zi de la înregistrarea
contestațiilor privind prima etapă de
completare a Biroului Electoral
Central, cel mai târziu la data de:
4 august 2020
[Art. 41 alin. (2) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)
din Legea nr. 84/2020]

12.

14.

1

[Art. 41 alin. (2) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)
din Legea nr. 84/2020]

0

Comunicarea semnelor electorale
către Biroul Electoral Central

Transmiterea
către
președinții
tribunalelor a listei juriștilor înscriși în
Corpul experților electorali

Soluționarea contestațiilor privind
completarea Biroului Electoral Central
cu președintele și vicepreședinții
Autorității Electorale Permanente, cu
reprezentanții partidelor politice care
au ca membri cel puțin 7 senatori sau
10 deputați sau care au obținut
reprezentare parlamentară la scrutinul
anterior, precum și cu un reprezentant
al grupului parlamentar al minorităților
naționale din Camera Deputaților

2

Electorală

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

Autoritatea
Permanentă

Înalta Curte de Casație și
Justiție

3

În scris

Prin intermediul poștei
electronice

Prin hotărâre definitivă

4
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Înainte de tragerea la sorți a
președintelui și a locțiitorului
biroului electoral de circumscripție,
cel mai târziu la data de:
6 august 2020
[Art. 26 alin. (5) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)
din Legea nr. 84/2020]

În termen de 10 zile de la data de
29 iulie 2020, cel mai târziu la data
de:
7 august 2020
[Art. 26 alin. (5) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare, art. 2 alin. (1) din Legea
nr. 135/2020, precum și art. 2
alin. (3) din Legea nr. 84/2020]

17.

Cu cel puțin 24 de ore înainte de
tragerea la sorți a președintelui și a
locțiitorului biroului electoral de
circumscripție, cel mai târziu la data de:
6 august 2020
[Art. 26 alin. (9) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)
din Legea nr. 84/2020]

16.

15.

Desemnarea președinților birourilor
electorale de circumscripție și a
locțiitorilor acestora

Întocmirea listei cu magistrații care
participă la tragerea la sorți pentru
desemnarea președintelui biroului
electoral de circumscripție și a
locțiitorului acestuia
Întocmirea listei cu juriștii care participă
la tragerea la sorți pentru desemnarea
președintelui biroului electoral de
circumscripție și a locțiitorului acestuia
și transmiterea acesteia președintelui
tribunalului

Aducerea la cunoștință publică a datei
ședinței în care se va efectua tragerea
la sorți a președintelui biroului electoral
de circumscripție și a locțiitorului
acestuia

Electorală

Președinții tribunalelor

Autoritatea
Permanentă

Președintele tribunalului

Președintele tribunalului

Prin tragere la sorți în
ședință publică

În scris

Prin publicare în presă și
afișare la ușa instanței
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În termen de 24 de ore de la
expirarea
termenului
pentru
desemnarea președinților birourilor
electorale de circumscripție și a
locțiitorilor acestora, cel mai târziu
la data de:
8 august 2020
[Art. 26 alin. (6) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare]

Imediat după constituirea birourilor
electorale de circumscripție, cel mai
târziu la data de:
8 august 2020
[Art. 39 alin. (1) lit. b) din Legea
nr. 115/2015, cu modificările și
completările ulterioare]

De la data de:
7 august 2020
[Art. 2 alin. (1) din Legea
nr. 135/2020 și art. 26 alin. (13) din
Legea nr. 115/2015, cu modificările
și completările ulterioare]

19.

20.

21.

A doua zi după expirarea
termenului pentru comunicarea
semnelor electorale, cel mai târziu
la data de:
7 august 2020
[Art. 59 alin. (7) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)
din Legea nr. 84/2020]

1

18.

0

ÎNCEPEREA PERIOADEI DE ÎNREGISTRARE
A ALIANȚELOR ELECTORALE

Publicarea în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și comunicarea
către
birourile
electorale
de
circumscripție a listei denumirilor
partidelor politice, alianțelor politice,
alianțelor electorale și ale organizațiilor
cetățenilor aparținând minorităților
naționale ale căror semne electorale
au fost înregistrate, precum și a
semnelor electorale înregistrate

Completarea biroului electoral de
circumscripție a municipiului București
și a birourilor electorale de
circumscripție județeană cu câte un
reprezentant al Autorității Electorale
Permanente

Aducerea la cunoștință publică a
semnelor electorale comunicate de
partidele politice, alianțele politice,
alianțele electorale și organizațiile
cetățenilor aparținând minorităților
naționale

2

Partidele politice, alianțele
politice și organizațiile
cetățenilor
aparținând
minorităților naționale

Biroul Electoral Central

Biroul
electoral
de
circumscripție a municipiului
București și birourile
electorale de circumscripție
județeană

Biroul Electoral Central

3

În scris

În scris

Proces-verbal

Prin orice mijloc public

4
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25.

În termen de 24 de ore de la
constituirea birourilor electorale de
circumscripție, cel mai târziu la data
de:
8 august 2020
[Art. 26 alin. (14) din Legea
nr. 115/2015, cu modificările și
completările ulterioare, precum și
art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]

În termen de o zi de la constituirea
birourilor electorale de circumscripție,
cel mai târziu la data de:
8 august 2020
[Art. 29 din Legea nr. 115/2015, cu
modificările
și
completările
ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)
din Legea nr. 84/2020]

În termen de 24 de ore de la data
constituirii birourilor electorale de
circumscripție, cel mai târziu la data
de:
8 august 2020
[Art. 20 din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare]

24.

23.

De la data de:
7 august 2020
[Art. 26 alin. (13), art. 46 și art. 47
alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare,
precum și art. 2 alin. (3) și art. 5 din
Legea nr. 84/2020]

22.

Comunicarea către birourile electorale
de circumscripție a numelor și
prenumelor reprezentanților în birourile
electorale de circumscripție

Aducerea la cunoștință publică a
sediilor birourilor electorale de
circumscripție și a programului de
activitate al acestora

Comunicarea către Biroul Electoral
Central a numărului de alegători
rezultat din Registrul electoral
Comunicarea către birourile electorale
de circumscripție a numărului de
alegători rezultat din Registrul electoral
și din listele electorale complementare

ÎNCEPEREA PERIOADEI DE DEPUNERE
A CANDIDATURILOR

Electorală

Partidele politice care au
ca membri cel puțin
7 senatori sau 10 deputați
sau care au obținut
reprezentare parlamentară
la
scrutinul
anterior,
precum
și
grupul
parlamentar al minorităților
naționale din Camera

Prefectul

Primarul

Autoritatea
Permanentă

Partidele politice, alianțele
politice, alianțele electorale,
organizațiile cetățenilor
aparținând minorităților
naționale și candidații
independenți

În scris

Prin orice
publicitate

În scris

mijloc

de

Pe suport hârtie și suport
electronic
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În termen de 24 de ore de la data
solicitării, începând cu data de:
9 august 2020
[Art. 26 alin. (12) din Legea
nr. 115/2015, cu modificările și
completările ulterioare, precum și
art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]

În termen de 24 de ore de la
desemnarea președintelui biroului
electoral de circumscripție și a
locțiitorului acestuia, cel mai târziu
la data de:
8 august 2020
[Art. 41 alin. (1) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)
din Legea nr. 84/2020]

26.

27.

1

0

Întocmirea și punerea la dispoziția
partidelor politice, alianțelor politice,
alianțelor electorale și organizațiilor
cetățenilor aparținând minorităților
naționale care participă la alegeri a
listei cuprinzând datele necesare
pentru a fi contactați ale președinților
birourilor electorale de circumscripție și
ale locțiitorilor acestora, precum și
adresele și numerele de telefon ale
sediilor birourilor electorale de
circumscripție

Formularea de contestații privind
desemnarea președintelui biroului
electoral de circumscripție și a
locțiitorului acestuia

2

Președinții
tribunalelor
împreună cu prefecții

Persoanele interesate

3

Deputaților în numele
organizațiilor cetățenilor
aparținând minorităților
naționale reprezentate în
acest grup

În scris

În scris

4
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În termen de 24 de ore de la
completarea birourilor electorale de
circumscripție cu reprezentanții
partidelor politice care au ca
membri cel puțin 7 senatori sau
10 d
i
bi

În termen de 24 de ore de la
pronunțarea hotărârii, cel mai târziu
la data de:
10 august 2020
[Art. 41 alin. (4) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare]

31.

30.

În termen de 3 zile de la data
constituirii birourilor electorale de
circumscripție, cel mai târziu la data
de:
9 august 2020
[Art. 26 alin. (15) din Legea
nr. 115/2015, cu modificările și
completările ulterioare, precum și
art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]

În termen de o zi de la înregistrarea
contestațiilor privind desemnarea
președintelui biroului electoral de
circumscripție și a locțiitorului
acestuia, cel mai târziu la data de:
9 august 2020
[Art. 41 alin. (2) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)
din Legea nr. 84/2020]

29.

28.

Formularea de contestații privind
completarea birourilor electorale de
circumscripție
cu
reprezentanții
partidelor politice care au ca membri
cel puțin 7 senatori sau 10 deputați sau
bi

Comunicarea hotărârii prin care a fost
soluționată
contestația
privind
desemnarea președintelui biroului
electoral de circumscripție și a
locțiitorului acestuia către președintele
tribunalului

Completarea birourilor electorale de
circumscripție
cu
reprezentanții
partidelor politice care au ca membri
cel puțin 7 senatori sau 10 deputați sau
care au obținut reprezentare
parlamentară la scrutinul anterior,
precum și cu reprezentantul grupului
parlamentar al minorităților naționale
din Camera Deputaților

Soluționarea contestațiilor privind
desemnarea președintelui biroului
electoral de circumscripție și a
locțiitorului acestuia

Persoanele interesate

Biroul
electoral
de
circumscripție județeană
Biroul
electoral
de
circumscripție a municipiului
București
Biroul Electoral Central

Președintele
biroului
electoral de circumscripție

Biroul
electoral
de
circumscripție județeană
Biroul
electoral
de
circumscripție a municipiului
București
Biroul Electoral Central

În scris

În scris

Prin proces-verbal

Prin hotărâre definitivă
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1

În termen de o zi de la înregistrarea
contestațiilor privind completarea
birourilor electorale de circumscripție
cu reprezentanții partidelor politice
care au ca membri cel puțin
7 senatori sau 10 deputați sau care
au obținut reprezentare parlamentară
la scrutinul anterior, precum și cu
reprezentantul grupului parlamentar
al minorităților naționale din Camera
Deputaților, cel mai târziu la data
de:
11 august 2020
[Art. 41 alin. (2) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)
din Legea nr. 84/2020]

32.

10 deputați sau care au obținut
reprezentare parlamentară la
scrutinul anterior, precum și cu
reprezentantul
grupului
parlamentar
al
minorităților
naționale din Camera Deputaților,
cel mai târziu la data de:
10 august 2020
[Art. 41 alin. (1) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)
din Legea nr. 84/2020]

0

Soluționarea contestațiilor privind
completarea birourilor electorale de
circumscripție
cu
reprezentanții
partidelor politice care au ca membri
cel puțin 7 senatori sau 10 deputați sau
care au obținut reprezentare
parlamentară la scrutinul anterior,
precum și cu reprezentantul grupului
parlamentar al minorităților naționale
din Camera Deputaților

2

care au obținut reprezentare
parlamentară la scrutinul anterior,
precum și cu reprezentantul grupului
parlamentar al minorităților naționale
din Camera Deputaților

Biroul
electoral
de
circumscripție județeană
Biroul
electoral
de
circumscripție a municipiului
București
Biroul Electoral Central

3

Prin hotărâre definitivă

4
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36.

După depunerea candidaturilor, cel
mai târziu la data de:
18 august 2020
[Art. 52 alin. (6) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare]

Cel mai târziu cu 40 de zile înainte
de data alegerilor:
18 august 2020
[Art. 46 și art. 47 din Legea
nr. 115/2015, cu modificările și
completările ulterioare, precum și
art. 2 alin. (3) și art. 5 din Legea
nr. 84/2020]

Până la data depunerii candidaturilor
de către organizațiile cetățenilor
aparținând minorităților naționale
nereprezentate în Parlament, cel
mai târziu la data de:
18 august 2020
[Art. 8 alin. (3) și art. 46 din Legea
nr. 115/2015, cu modificările și
completările ulterioare]

35.

34.

În maximum 5 zile de la data
înființării birourilor electorale de
circumscripție, cel mai târziu la data
de:
11 august 2020
[Art. 2 alin. (1) din Legea nr. 135/2020]

33.

Depunerea unei copii a propunerii de
candidatură, certificată de către biroul
electoral de circumscripție, la
judecătoria sau la tribunalul în a cărei
rază teritorială se află circumscripția
electorală pentru care se depune
candidatura, după caz

ÎNCHEIEREA PERIOADEI DE DEPUNERE
A CANDIDATURILOR

Depunerea la Biroul Electoral Central
a listei de membri ai organizațiilor
cetățenilor aparținând minorităților
naționale

ÎNCHEIEREA PERIOADEI
DE ÎNREGISTRARE A ALIANȚELOR
ELECTORALE

Deponentul candidaturii

Partidele politice, alianțele
politice, alianțele electorale,
organizațiile cetățenilor
aparținând minorităților
naționale și candidații
independenți

Organizațiile cetățenilor
aparținând minorităților
naționale care nu sunt
reprezentate în Parlament

Partidele politice, alianțele
politice și organizațiile
cetățenilor
aparținând
minorităților naționale

Pe suport de hârtie și
suport electronic

În scris

În scris
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În cel mult 24 de ore de la data
afișării respingerii candidaturii, cel
mai târziu la data de:
20 august 2020
[Art. 54 alin. (2) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)
din Legea nr. 84/2020]

40.

În termen de cel mult 24 de ore de
la data afișării candidaturii, cel mai
târziu la data de:
20 august 2020
[Art. 54 alin. (1) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)
din Legea nr. 84/2020]

Cel mai târziu la data de:
19 august 2020
[Art. 52 alin. (7) și art. 56 alin. (5)
din Legea nr. 115/2015, cu modificările
și completările ulterioare]

38.

39.

1

În termen de 24 de ore de la
înregistrarea fiecărei candidaturi,
cel mai târziu la data de:
19 august 2020
[Art. 52 alin. (7) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare]

0

37.

Formularea de contestații împotriva
respingerii unei candidaturi

Formularea de contestații împotriva
acceptării unei candidaturi

Acceptarea sau respingerea candidaturilor

2

Afișarea unuia dintre exemplarele
propunerii de candidatură

Candidatul,
partidele
politice,
organizațiile
cetățenilor
aparținând
minorităților
naționale,
alianțele politice sau
alianțele electorale care au
propus
candidatura
respectivă

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

Biroul electoral de
circumscripție

3

Biroul electoral de
circumscripție

În scris

În scris

Prin hotărâre

4

Prin afișare la sediul
biroului electoral de
circumscripție, la loc vizibil
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44.

43.

42.

41.

În termen de 24 de ore de la data
înregistrării apelului, cel mai târziu
la data de:
23 august 2020
[Art. 54 alin. (6) și (7) din Legea
nr. 115/2015, cu modificările și
completările ulterioare]

În termen de 24 de ore de la data
pronunțării hotărârii, cel mai târziu
la data de:
22 august 2020
[Art. 54 alin. (6) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările ulterioare]

În termen de 24 de ore de la data
înregistrării contestației, cel mai
târziu la data de:
21 august 2020
[Art. 54 alin. (5) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)
din Legea nr. 84/2020]

În termen de 3 zile de la data până
la care se pot propune
candidaturile, cel mai târziu la data
de:
20 august 2020
[Art. 26 alin. (14) și (15) din Legea
nr. 115/2015, cu modificările și
completările ulterioare, precum și
art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]

Soluționarea apelului declarat împotriva
hotărârii pronunțate în soluționarea
contestației privind admiterea sau
respingerea candidaturii la funcția de
primar sau consilier local
Soluționarea apelului declarat împotriva
hotărârii pronunțate în soluționarea
i i
i i d d i

Declararea apelului împotriva hotărârii
date în contestație privind admiterea
sau respingerea candidaturii

Soluționarea contestațiilor formulate
împotriva admiterii sau respingerii
candidaturii la funcția de primar sau
consilier local
Soluționarea contestațiilor formulate
împotriva admiterii sau respingerii
candidaturii la funcția de președinte al
consiliului județean, primar general sau
consilier județean

Comunicarea către birourile electorale
de circumscripție a numelui și
prenumelui reprezentanților în birourile
electorale de circumscripție

Curtea de apel

Tribunalul

Cetățenii, candidații, partidele
politice,
organizațiile
cetățenilor
aparținând
minorităților
naționale,
alianțele politice sau
alianțele electorale

Tribunalul

Judecătoria

Partidele
politice,
organizațiile cetățenilor
aparținând minorităților
naționale, alianțele politice
și alianțele electorale
neparlamentare
care
participă la alegeri în
circumscripția respectivă

Prin hotărâre definitivă

În scris

Prin hotărâre

În scris
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După expirarea termenului de
depunere a candidaturilor, la care se
adaugă, dacă este cazul, termenele
prevăzute la art. 54 alin. (1), (2), (5)
și (6) din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare,
cel mai târziu la data de:
24 august 2020
[Art. 55 din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare,
precum și art. 2 alin. (3) din Legea
nr. 84/2020]

47.

Până la data rămânerii definitive a
candidaturilor, cel mai târziu la data de:
24 august 2020
[Art. 59 alin. (7) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)
din Legea nr. 84/2020]

De îndată ce au expirat termenele
prevăzute la art. 54 alin. (5) și (6)
din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare,
cel mai târziu la data de:
24 august 2020
[Art. 54 alin. (8) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare]

45.

46.

1

0

RĂMÂNEREA DEFINITIVĂ
A CANDIDATURILOR

Comunicarea către prefecți a semnelor
electorale, în vederea imprimării lor pe
buletinele de vot

Aducerea la cunoștința birourilor
electorale de circumscripție a
hotărârilor
definitive
privind
candidaturile

2

contestației privind admiterea sau
respingerea candidaturii la funcția de
președinte al consiliului județean,
primar general sau consilier județean

Biroul
electoral
circumscripție

Biroul Electoral Central

de

Judecătoria, tribunalul sau
curtea de apel, după caz

3

Proces-verbal

În scris

În scris

4
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51.

De îndată ce birourile electorale de
circumscripție
au
comunicat
denumirea partidelor politice,
alianțelor
politice,
alianțelor
electorale
și
organizațiilor
cetățenilor aparținând minorităților
naționale, care au depus liste
complete de candidați, cel mai
târziu la data de:
25 august 2020

În termen de 24 de ore de la
rămânerea
definitivă
a
candidaturilor, cel mai târziu la data
de:
25 august 2020
[Art. 26 alin. (15) din Legea
nr. 115/2015, cu modificările și
completările ulterioare]

În termen de 24 de ore de la
rămânerea
definitivă
a
candidaturilor, cel mai târziu la data
de:
25 august 2020
[Art. 38 alin. (5) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)
din Legea nr. 84/2020]

50.

49.

Cel mai târziu la data de:
24 august 2020
[Art. 68 alin. (6) din Legea
nr. 115/2015, cu modificările și
completările ulterioare, precum și
art. 2 alin. (2) din Legea nr. 135/2020]

48.

Întocmirea situației centralizate privind
numărul de liste complete depuse de
partidele politice, alianțele politice,
alianțele electorale și organizațiile
cetățenilor aparținând minorităților
naționale, pe baza comunicărilor
primite de la birourile electorale de
circumscripție comunală, orășenească,
municipală și de sector al municipiului
București

Completarea birourilor electorale de
circumscripție
cu
reprezentanții
partidelor
politice,
organizațiilor
cetățenilor aparținând minorităților
naționale, ai alianțelor politice și ai
alianțelor electorale neparlamentare

Comunicarea reprezentanților în Biroul
Electoral Central

Solicitarea timpilor de antenă

Birourile electorale de
circumscripție județeană și
biroul
electoral
de
circumscripție
a
municipiului București

Președintele
biroului
electoral de circumscripție

Partidele
politice,
organizațiile cetățenilor
aparținând minorităților
naționale, alianțele politice
și alianțele electorale
neparlamentare, care au
depus liste complete
pentru consiliile județene
în cel puțin 18 județe

Partidele politice, alianțele
politice și alianțele electorale,
candidații
independenți,
precum și organizațiile
cetățenilor
aparținând
minorităților naționale

Proces-verbal

În funcție de numărul
candidaturilor și prin
tragere la sorți, dacă este
cazul

În scris
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Până la calcularea timpilor de
antenă potrivit prevederilor art. 68
alin. (1) și (2) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare, respectiv până la data
de:
26 august 2020
[Art. 68 alin. (3) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare]

54.

În termen de 24 de ore de la
centralizarea numărului de liste
complete de candidați, cel mai
târziu la data de:
26 august 2020
[Art. 39 alin. (1) lit. f) din Legea
nr. 115/2015, cu modificările și
completările ulterioare]

În termen de 24 de ore de la
întocmirea situației centralizate a
listelor complete de candidați
depuse, cel mai târziu la data de:
26 august 2020
[Art. 32 lit. d) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare]

52.

53.

1

[Art. 32 lit. d) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare]

0

2

Repartizarea timpilor de antenă pentru
partidele
politice
parlamentare,
alianțele acestora și organizațiile
cetățenilor aparținând minorităților
naționale reprezentate în Parlament

Comunicarea
către
Societatea
Română de Televiziune și Societatea
Română de Radiodifuziune a situației
centralizate privind listele complete de
candidați depuse de partidele politice,
alianțele politice, alianțele electorale și
organizațiile cetățenilor aparținând
minorităților naționale

Transmiterea către Biroul Electoral
Central a situației centralizate privind
numărul de liste complete depuse de
partidele politice, alianțele politice,
alianțele electorale și organizațiile
cetățenilor aparținând minorităților
naționale

ș

Societatea Română de
Televiziune și Societatea
Română de Radiodifuziune

Biroul Electoral Central

Birourile electorale de
circumscripție județeană și
biroul
electoral
de
circumscripție a municipiului
București

3

Proporțional cu ponderea
parlamentară

În scris

În scris

4
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Cel mai târziu la data de:
26 august 2020
[Art. 58 alin. (8) și (12) din Legea
nr. 115/2015, cu modificările și
completările ulterioare]

În termen de 24 de ore de la
completarea birourilor electorale de
circumscripție cu reprezentanții
partidelor politice, ai alianțelor

57.

După comunicarea propunerilor
privind reprezentanții partidelor
politice, ai alianțelor politice, ai
alianțelor
electorale
și
ai
organizațiilor cetățenilor aparținând
minorităților naționale neparlamentare
în Biroul Electoral Central și
centralizarea numărului de liste
complete depuse de partidele
politice, alianțele politice, alianțele
electorale și organizațiile cetățenilor
aparținând minorităților naționale,
cel mai târziu la data de:
26 august 2020
[Art. 38 alin. (5) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare]

56.

55.

Formularea de contestații privind
completarea birourilor electorale de
circumscripție
cu
reprezentanții
partidelor politice, ai alianțelor politice,

Tragerea la sorți pentru stabilirea
numărului de ordine de pe buletinele
de vot

Completarea Biroului Electoral Central
cu reprezentanții partidelor politice, ai
alianțelor politice, ai alianțelor
electorale și ai organizațiilor cetățenilor
aparținând minorităților naționale
neparlamentare care au depus liste
complete pentru consiliile județene în
cel puțin 18 județe

Persoanele interesate

Președintele
biroului
electoral de circumscripție
județeană și președintele
biroului
electoral
de
circumscripție a municipiului
București; președintele
biroului
electoral
de
circumscripție comunală,
orășenească, municipală
și de sector al municipiului
București

Președintele
Biroului
Electoral Central

În scris

Prin tragere la sorți, în
prezența reprezentanților
partidelor politice, ai
alianțelor politice, ai
alianțelor electorale și ai
organizațiilor cetățenilor
aparținând minorităților
naționale care participă la
alegeri

În funcție de numărul
candidaturilor
pentru
consiliile județene, iar, în
caz de egalitate, prin
tragere la sorți
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Până la începerea campaniei
electorale, cel mai târziu la data de:
27 august 2020
[Art. 79 alin. (1) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)
din Legea nr. 84/2020]

După primirea de la birourile
electorale
de
circumscripție
județeană și a municipiului
București a situației centralizate
privind numărul de liste complete
de candidați depuse, cel mai târziu
la data de:
27 august 2020
[Art. 39 alin. (1) lit. f) din Legea
nr. 115/2015, cu modificările și
completările ulterioare, precum și
art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]

58.

59.

1

politice, ai alianțelor electorale și ai
organizațiilor cetățenilor aparținând
minorităților naționale neparlamentare
care participă la alegeri, cel mai
târziu la data de:
26 august 2020
[Art. 41 alin. (1) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)
din Legea nr. 84/2020]

0

Stabilirea locurilor speciale pentru
afișaj electoral și asigurarea amplasării
de panouri electorale în cadrul
acestora

Centralizarea numărului de liste
complete de candidați depuse de către
partidele politice, alianțele politice,
alianțele electorale și organizațiile
cetățenilor aparținând minorităților
naționale

2

ai alianțelor electorale și ai
organizațiilor cetățenilor aparținând
minorităților naționale neparlamentare
care participă la alegeri

Primarul

Biroul Electoral Central

3

Prin dispoziție

În scris

4
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În termen de 24 de ore de la
primirea comunicării datelor privind
numărul de candidaturi transmise
de Biroul Electoral Central, cel mai
târziu la data de:
27 august 2020

În termen de o zi de la înregistrarea
contestațiilor privind completarea
birourilor
electorale
de
circumscripție cu reprezentanții
partidelor politice, ai alianțelor
politice, ai alianțelor electorale și ai
organizațiilor cetățenilor aparținând
minorităților
naționale
neparlamentare care participă la
alegeri, cel mai târziu la data de:
27 august 2020
[Art. 41 alin. (2) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)
din Legea nr. 84/2020]

61.

62.

În termen de 24 de ore de la
efectuarea tragerii la sorți, cel mai
târziu la data de:
27 august 2020
[Art. 58 alin. (11) din Legea
nr. 115/2015, cu modificările și
completările ulterioare]

60.

Calcularea timpilor de antenă acordați
partidelor politice, alianțelor politice,
alianțelor electorale, organizațiilor
cetățenilor aparținând minorităților
naționale și candidaților independenți
la serviciile de radiodifuziune și de

Soluționarea contestațiilor privind
completarea birourilor electorale de
circumscripție
cu
reprezentanții
partidelor politice, ai alianțelor politice,
ai alianțelor electorale și ai
organizațiilor cetățenilor aparținând
minorităților naționale neparlamentare
care participă la alegeri

Comunicarea către prefect a ordinii
pentru înscrierea pe buletinele de vot
a listelor de candidați și a candidaților
la funcția de primar, precum și a ordinii
pentru candidații independenți

Societatea Română de
Televiziune și Societatea
Română
de
Radiodifuziune

Biroul
electoral
de
circumscripție județeană
Biroul
electoral
de
circumscripție a municipiului
București
Biroul Electoral Central

Președinții
birourilor
electorale de circumscripție
județeană, președintele
biroului
electoral
de
circumscripție a municipiului
București și președinții
birourilor electorale de
circumscripție comunală,
orășenească, municipală
și de sector al municipiului
București

În funcție de situația
listelor complete de
candidați prezentate

Prin hotărâre definitivă

În scris
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Cu 30 de zile înainte de data
alegerilor:
28 august 2020
[Art. 64 din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare,
art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020,
precum și art. 12 alin. (1) din Legea
nr. 135/2020]

65.

În termen de o zi de la înregistrarea
contestațiilor, cel mai târziu la data
de:
28 august 2020
[Art. 41 alin. (2) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)
din Legea nr. 84/2020]

În termen de 24 de ore de la
completarea Biroului Electoral
Central cu reprezentanții partidelor
politice neparlamentare, cel mai
târziu la data de:
27 august 2020
[Art. 41 alin. (1) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)
din Legea nr. 84/2020]

63.

64.

1

[Art. 68 alin. (1) și (2) din Legea
nr. 115/2015, cu modificările și
completările ulterioare]

0

ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE

Soluționarea contestațiilor privind
completarea Biroului Electoral Central
cu reprezentanții partidelor politice
neparlamentare, ai alianțelor politice și
ai alianțelor electorale ale acestora

Formularea de contestații privind
completarea Biroului Electoral Central
cu reprezentanții partidelor politice
neparlamentare, ai organizațiilor
cetățenilor aparținând minorităților
naționale neparlamentare, ai alianțelor
politice și ai alianțelor electorale ale
acestora

2

televiziune, inclusiv la studiourile
teritoriale ale acestora

Înalta Curte de Casație și
Justiție

Persoanele interesate

3

Prin hotărâre definitivă

În scris

4
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În termen de 24 de ore de la data
comunicării:
[Art. 22 alin. (4) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare]

70.

69.

Î

În cel mult 2 zile de la data
înregistrării întâmpinării:
[Art. 22 alin. (3) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)
din Legea nr. 84/2020]

Până cel mai târziu cu 23 de zile
înaintea zilei votării:
4 septembrie 2020
[Art. 21 alin. (4) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)
din Legea nr. 84/2020]

Până cel mai târziu cu 23 de zile
înaintea datei scrutinului:
4 septembrie 2020
[Art. 18 alin. (1) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)
din Legea nr. 84/2020]

68.

67.

Până cel mai târziu cu 23 de zile
înaintea datei scrutinului:
4 septembrie 2020
[Art. 12 alin. (2) din Legea
nr. 135/2020]

66.

electorale

Contestarea dispoziției scrise privind
soluționarea întâmpinării împotriva
omisiunilor, înscrierilor greșite sau
oricăror erori din listele electorale
complementare

Soluționarea întâmpinărilor împotriva
omisiunilor, înscrierilor greșite sau
oricăror erori din listele electorale
complementare

Actualizarea
listelor
complementare

Depunerea la primar a solicitărilor de
înscriere în Registrul electoral cu
adresa de reședință

Prezentarea machetei fiecărui buletin
de vot din fiecare circumscripție
electorală
membrilor
birourilor
electorale de circumscripție județeană
și ai biroului electoral de circumscripție
a municipiului București

Cetățeanul
Uniunii
Europene cu drept de vot

Primarul

Primarul, împreună cu
formațiunile teritoriale ale
Inspectoratului General
pentru Imigrări

Cetățenii cu drept de vot,
care și-au stabilit reședința
în circumscripția electorală
în care au loc alegeri

Prefectul

Î

În scris

Dispoziție scrisă

În scris

Prin cerere scrisă, datată
și semnată, conform
Hotărârii
Autorității
Electorale Permanente
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Până cel mai târziu cu 15 zile
înaintea datei votării:
12 septembrie 2020
[Art. 20 alin. (5) și art. 120 din
Legea nr. 208/2015, cu modificările
și completările ulterioare, precum și
art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]

În termen de 3 zile de la data-limită
pentru
actualizarea
listelor
electorale complementare, cel mai
târziu la data de:
6 septembrie 2020
[Art. 21 alin. (5) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare, și art. 2 alin. (3) din
Legea nr. 84/2020]

73.

74.

În termen de 24 de ore de la
pronunțare:
[Art. 22 alin. (4) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare]

72.

1

În termen de 2 zile de la data
înregistrării:
[Art. 22 alin. (4) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)
din Legea nr. 84/2020]

0

71.

Aducerea la cunoștință publică a
numărului circumscripțiilor electorale, a
delimitării și numerotării fiecărei secții
de votare, precum și a sediilor acestora

Transmiterea
către
Autoritatea
Electorală Permanentă a unei copii a
datelor înscrise în listele electorale
complementare

Comunicarea
către
persoana
interesată și primar a hotărârii
judecătorești prin care a fost
soluționată contestația împotriva
dispoziției scrise a primarului privind
soluționarea întâmpinării împotriva
omisiunilor, înscrierilor greșite sau
oricăror erori din listele electorale
complementare

2

Soluționarea contestației împotriva
dispoziției scrise a primarului privind
soluționarea întâmpinării împotriva
omisiunilor, înscrierilor greșite sau
oricăror erori din listele electorale
complementare

Primarii,
cu
prefecților

Inspectoratul
pentru Imigrări

Judecătoria

3

sprijinul

General

Judecătoria în a cărei rază
teritorială
se
află
localitatea pentru care a
fost
întocmită
lista
electorală complementară

4

Prin publicații în care se
indică și locul de
desfășurare a votării

În format electronic

În scris

În scris

Hotărârea Guvernului României nr. 576/2020 347

Înainte de tipărirea buletinelor de
vot
[Art. 60 alin. (3) din Legea
nr. 115/2015, cu modificările și
completările ulterioare]

Cel mai târziu cu 5 zile înaintea
datei alegerilor:
22 septembrie 2020
[Art. 60 alin. (1) și (4) din Legea
nr. 115/2015, cu modificările și
completările ulterioare, art. 12
alin. (1) din Legea nr. 135/2020 și
art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]

78.

Cu cel puțin 24 de ore înainte de
tragerea la sorți, cel mai târziu la
data de:
21 septembrie 2020
[Art. 15 alin. (2) din Legea
nr. 208/2015, cu modificările și
completările ulterioare, precum și
art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]

77.

76.

Până cel mai târziu cu 10 zile
înaintea datei votării:
10 septembrie 2020
[Art. 12 alin. (3) și (4) din Legea
nr. 135/2020]

75.

cu

TIPĂRIREA BULETINELOR DE VOT

Prezentarea unui exemplar al primului
tiraj pentru fiecare tip de buletin de vot
din fiecare circumscripție electorală
membrilor biroului electoral de
circumscripție județeană, respectiv ai
biroului electoral de circumscripție a
municipiului București

Aducerea la cunoștință publică a datei
ședinței în care se va efectua tragerea
la sorți a președintelui biroului electoral
al secției de votare și a locțiitorului
acestuia

Confecționarea timbrelor autocolante

Confecționarea
ștampilelor
mențiunea „VOTAT”

Regia Autonomă „Monitorul
Oficial”

Prin grija prefectului

Compania
Națională
„Imprimeria Națională” —
S.A.
Autoritatea
Electorală
Permanentă

Regia
Autonomă
„Monetăria Statului”

Prin publicare în presă
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Cel mai târziu cu 5 zile înaintea
datei alegerilor:
22 septembrie 2020
[Art. 30 alin. (2) și (3) din Legea
nr. 115/2015, cu modificările și
completările ulterioare, art. 2
alin. (3) din Legea nr. 84/2020,
art. 15 alin. (2) și (4) și art. 120 din
Legea nr. 208/2015, cu modificările
și completările ulterioare]

În termen de 24 de ore de la
desemnarea președintelui biroului
electoral al secției de votare și a
locțiitorului acestuia, cel mai târziu
la data de:
23 septembrie 2020
[Art. 30 alin. (5) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare]

81.

80.

82.

1

După tipărirea buletinelor de vot,
respectiv începând cu data de:
22 septembrie 2020
[Art. 61 alin. (1) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare]
Până cel mai târziu cu 5 zile
înaintea datei alegerilor, dar nu mai
târziu de 24 de ore de la solicitare:
22 septembrie 2020
[Art. 17 alin. (2) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)
din Legea nr. 84/2020]

0

79.

Stabilirea numărului de candidați
propuși de fiecare partid politic, alianță
politică, alianță electorală și organizație
a cetățenilor aparținând minorităților
naționale care participă la alegeri

Punerea la dispoziția partidelor politice,
a alianțelor politice, a alianțelor
electorale și a organizațiilor cetățenilor
aparținând minorităților naționale care
participă la alegeri a unui extras din
Registrul electoral, cuprinzând alegătorii
din respectiva unitate administrativteritorială, respectiv numele, prenumele,
data nașterii și domiciliul acestora
Desemnarea președintelui biroului
electoral al secției de votare și a
locțiitorului acestuia

2

Preluarea de la prefect a buletinelor de
vot

Electorală

Președintele
biroului
electoral de circumscripție

Autoritatea
Permanentă.

Primarul

3

Primarul împreună cu
președintele
biroului
electoral de circumscripție

În scris

Prin tragere la sorți
computerizată
Proces-verbal adus la
cunoștință publică prin
afișare pe site-ul Autorității
Electorale Permanente, la
sediile birourilor electorale
de circumscripție și pe
site-urile acestora

La cererea și pe cheltuiala
competitorilor electorali,
pe suport electronic sau
pe suport hârtie

4

Proces-verbal
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85.

84.

83.

Î

În termen de 2 zile de la tipărirea
buletinelor de vot, cel mai târziu la
data de:
23 septembrie 2020
[Art. 62 din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare,
precum și art. 2 alin. (3) din Legea
nr. 84/2020]

În termen de 24 de ore de la
desemnarea președinților birourilor
electorale ale secțiilor de votare și a
locțiitorilor acestora, cel mai târziu
la data de:
23 septembrie 2020
[Art. 41 alin. (1) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)
din Legea nr. 84/2020]

În termen de 24 de ore de la
desemnarea președintelui biroului
electoral al secției de votare și a
locțiitorului acestuia, cel mai târziu
la data de:
23 septembrie 2020
[Art. 30 alin. (5) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare, art. 4 din Legea
nr. 135/2020 și art. 2 alin. (3) din
Legea nr. 84/2020]

Afișarea a câte unui buletin de vot din
fiecare categorie, vizat și anulat de
președintele biroului electoral de
circumscripție, la sediul primăriei, al
biroului electoral de circumscripție și al
biroului electoral al secției de votare

Formularea de contestații privind
desemnarea președinților birourilor
electorale ale secțiilor de votare și a
locțiitorilor acestora

Comunicarea reprezentanților în biroul
electoral al secției de votare

Președintele
biroului
electoral de circumscripție

Persoanele interesate

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

În scris

În scris
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În termen de o zi de la înregistrarea
contestațiilor privind desemnarea
președinților birourilor electorale ale
secțiilor de votare și a locțiitorilor
acestora, cel mai târziu la data de:
24 septembrie 2020
[Art. 41 alin. (2) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)
din Legea nr. 84/2020]

În termen de 24 de ore de la
completarea biroului electoral al
secției de votare cu reprezentanții
partidelor politice, ai alianțelor
politice, ai alianțelor electorale și ai
organizațiilor cetățenilor aparținând
minorităților naționale, cel mai
târziu la data de:
25 septembrie 2020
[Art. 41 alin. (1) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)
din Legea nr. 84/2020]

87.

88.

1

În termen de 24 de ore de la
expirarea
termenului
pentru
comunicarea reprezentanților în
birourile electorale ale secțiilor de
votare, cel mai târziu la data de:
24 septembrie 2020
[Art. 4 din Legea nr. 135/2020 și
art. 30 alin. (4)—(10) din Legea
nr. 115/2015, cu modificările și
completările ulterioare]

0

86.

Formularea de contestații privind
desemnarea
membrilor
biroului
electoral al secției de votare

Soluționarea contestațiilor privind
desemnarea președinților birourilor
electorale ale secțiilor de votare și a
locțiitorilor acestora

2

Completarea biroului electoral al
secției de votare cu reprezentanții
partidelor politice, alianțelor politice,
alianțelor electorale și organizațiilor
cetățenilor aparținând minorităților
naționale

Persoanele interesate

Biroul
electoral
de
circumscripție comunală,
orășenească, municipală
și de sector al municipiului
București
Biroul
electoral
de
circumscripție județeană
Biroul
electoral
de
circumscripție a municipiului
București

3

Președintele
biroului
electoral de circumscripție

În scris

Prin hotărâre definitivă

4

Proces-verbal
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În termen de o zi de la înregistrarea
contestațiilor, cel mai târziu la data
de:
26 septembrie 2020

Până cel târziu cu 2 zile înaintea
datei alegerilor:
25 septembrie 2020
[Art. 16 alin. (1) și art. 22 alin. (5) din
Legea nr. 115/2015, cu modificările
și completările ulterioare, art. 49
alin. (5) și art. 120 din Legea
nr. 208/2015, cu modificările și
completările ulterioare, precum și
art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]

92.

91.

În termen de 3 zile de la data
rămânerii definitive a hotărârii
judecătorești, până cel mai târziu la
data de:
25 septembrie 2020
[Art. 21 alin. (6) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)
din Legea nr. 84/2020]

În termen de 24 de ore de la
soluționarea contestației privind
desemnarea președintelui biroului
electoral al secției de votare și a
locțiitorului acestuia, cel mai târziu
la data de:
25 septembrie 2020
[Art. 41 alin. (3) și (4) din Legea
nr. 115/2015, cu modificările și
completările ulterioare]

90.

89.

Soluționarea contestațiilor privind
completarea biroului electoral al secției
de votare

Tipărirea listelor electorale permanente
și a copiilor de pe listele electorale
complementare

Radierea
din
lista
electorală
complementară a cetățenilor Uniunii
Europene care și-au pierdut drepturile
electorale

Comunicarea către președintele
tribunalului a hotărârii prin care a fost
soluționată
contestația
privind
desemnarea președintelui biroului
electoral al secției de votare și a
locțiitorului
acestuia,
respectiv
întocmirea listei din care urmează a se
face tragerea la sorți pentru funcțiile de
președinți ai birourilor electorale ale
secțiilor de votare și locțiitori ai acestora

Biroul
electoral
de
circumscripție comunală,
orășenească, municipală
sau
de
sector
al

Primarii, împreună cu
formațiunile teritoriale ale
Inspectoratului General
pentru Imigrări

Primarii

Primarul

Biroul
electoral
de
circumscripție comunală,
orășenească, municipală
și de sector al municipiului
București
Biroul
electoral
de
circumscripție județeană
Biroul
electoral
de
circumscripție a municipiului
București

Prin hotărâre definitivă

În scris

În scris
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În termen de 24 de ore de la data
afișării hotărârii biroului electoral de
circumscripție în materia campaniei
electorale:
[Art. 80 alin. (4) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)
din Legea nr. 84/2020]

94.

În termen de 2 zile de la data
înregistrării contestației împotriva
hotărârii biroului electoral de
circumscripție în materia campaniei
electorale:
[Art. 80 alin. (5) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)
din Legea nr. 84/2020]

Cu cel puțin o zi înaintea datei
alegerilor, cel mai târziu în data de:
26 septembrie 2020
[Art. 93 alin. (2) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)
din Legea nr. 84/2020]

93.

95.

1

[Art. 41 alin. (2) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)
din Legea nr. 84/2020]

0

Soluționarea
plângerilor
și
a
contestațiilor în materia campaniei
electorale

Depunerea contestației împotriva
hotărârii biroului electoral de
circumscripție în materia campaniei
electorale

Formularea solicitărilor către birourile
electorale de circumscripție comunală,
orășenească, municipală sau de sector
al municipiului București privind
acreditarea delegaților care participă la
numărarea voturilor

2

Birourile electorale
circumscripție

Persoanele interesate

de

Conducerile organizațiilor
județene ale partidelor
politice, ale alianțelor politice,
ale alianțelor electorale și ale
organizațiilor
cetățenilor
aparținând
minorităților
naționale care participă la
alegeri și nu au reprezentanți
în biroul electoral al secției
de votare

3

municipiului București

În scris

În scris

4

Hotărârea Guvernului României nr. 576/2020 353

Predarea următoarelor materiale
electorale biroului electoral al secției de
votare: un exemplar al listei electorale
permanente;
două exemplare ale copiei de pe lista
electorală complementară;
formularele
listelor
electorale
suplimentare;
buletinele de vot;
ștampila de control;
ștampilele cu mențiunea votat;
timbrele autocolante

Luarea măsurilor pentru asigurarea
ordinii și corectitudinii operațiunilor de
votare
Solicitarea îndepărtării materialelor de
propagandă electorală de orice tip din

În ajunul zilei alegerilor, cel mai
târziu la data de:
26 septembrie 2020, ora 18,00
[Art. 81 alin. (3) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare]

99.

100. În ajunul zilei alegerilor:
26 septembrie 2020, ora 18,00
[Art. 81 alin. (3) și (4) din Legea
nr. 115/2015, cu modificările și
completările ulterioare]

Asigurarea prezenței la sediul secției
de votare

Înlocuirea reprezentanților în birourile
electorale ai partidelor politice, ai
alianțelor politice, ai alianțelor
electorale și ai organizațiilor cetățenilor
aparținând minorităților naționale

În preziua alegerilor:
26 septembrie 2020
[Art. 31 lit. a) și b), art. 61 alin. (1) și
art. 118 alin. (6) din Legea
nr. 115/2015, cu modificările și
completările ulterioare, art. 18 lit. a),
art. 49 alin. (5) și art. 120 din Legea
nr. 208/2015, cu modificările și
completările ulterioare]

Cel mai târziu în preziua alegerilor:
26 septembrie 2020
[Art. 43 alin. (2) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare]

98.

97.

ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE

În ziua de sâmbătă care precedă
data alegerilor:
26 septembrie 2020, ora 7,00
[Art. 64 din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare]

96.

Președintele
biroului
electoral al secției de
votare

Toți membrii biroului
electoral al secției de
votare

Primarii

La cererea celor care i-au
propus, cu aprobarea
biroului electoral ierarhic
superior

Proces-verbal

Proces-verbal
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1

104.

103.

27 septembrie 2020, ora 21,00
[Art. 84 din Legea nr. 115/2015, cu
modificările
și
completările
ulterioare]

27 septembrie 2020, ora 7,00
[Art. 84 din Legea nr. 115/2015, cu
modificările
și
completările
ulterioare]

102. Până în ziua alegerilor:
27 septembrie 2020
[Art. 43 alin. (2) din Legea
nr. 115/2015, cu modificările și
completările ulterioare]

101. În ziua alegerilor:
27 septembrie 2020, ora 6,00
[Art. 82 din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare]

0

ÎNCHIDEREA VOTĂRII

ÎNCEPEREA VOTĂRII

Înlocuirea, în caz de deces, îmbolnăviri
sau accidente a reprezentanților în
birourile electorale ai partidelor politice,
ai alianțelor politice, ai alianțelor
electorale și ai organizațiilor cetățenilor
aparținând minorităților naționale

Verificarea existenței materialelor
necesare votării: urne, liste electorale,
formularele
listelor
electorale
suplimentare, buletine de vot, ștampile,
tușiere etc.
Sigilarea urnelor de vot prin aplicarea
ștampilei de control a secției de votare
Aplicarea ștampilei de control a secției
de votare pe ultima pagină (albă) a
fiecărui buletin de vot, în măsura
deschiderii pachetelor sigilate

2

și de pe clădirea sediului secției de
votare
Fixarea posturilor de pază în jurul
localului de vot

Președintele
biroului
electoral al secției de
votare

Președintele
biroului
electoral al secției de
votare

La cererea celor care i-au
propus, cu aprobarea
biroului electoral ierarhic
superior

Președintele, în prezența
celorlalți membri ai biroului
electoral al secției de
votare

3

Proces-verbal

4
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Numărarea
voturilor,
încheierea
proceselor-verbale
și
întocmirea
dosarelor cu rezultatele votării
Predarea către biroul electoral de
circumscripție a dosarelor cuprinzând
rezultatele votării în secția de votare
pentru consiliul local, primar, consiliul
județean sau Consiliul General al
Municipiului București, președintele
consiliului județean sau primarul general
al municipiului București, după caz
Predarea către biroul electoral de
circumscripție județeană, respectiv
către biroul electoral de circumscripție
a municipiului București a dosarelor
cuprinzând procesele-verbale cu
rezultatele numărării voturilor pentru
consiliul județean sau pentru Consiliul
General al Municipiului București, după
caz, precum și a contestațiilor
formulate, a buletinelor de vot nule și
contestate
Formularea de cereri pentru anularea
alegerilor
într-o
circumscripție
electorală

105. În cel mult 24 de ore de la
încheierea votării, cel mai târziu la
data de:
28 septembrie 2020
[Art. 93, 94 și 96 din Legea
nr. 115/2015, cu modificările și
completările ulterioare]

106. După primirea dosarelor de la
birourile electorale ale secțiilor de
votare, începând cu data de:
28 septembrie 2020
[Art. 97 alin. (2) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare]

107. În termen de cel mult 24 de ore de
la închiderea votării, cel mai târziu
la data de:
28 septembrie 2020
[Art. 39 alin. (3) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare, precum și art. 2 alin. (3)
din Legea nr. 84/2020]

Partidele politice, alianțele
politice,
alianțele
electorale, organizațiile
cetățenilor
aparținând
minorităților naționale și
candidații independenți
care au participat la alegeri

Locțiitorul președintelui
biroului
electoral
de
circumscripție comunală,
orășenească, municipală
și de sector, împreună cu
un alt membru al biroului,
desemnat prin tragere la
sorți
efectuată
de
președintele
biroului
electoral de circumscripție

Președintele și membrii
biroului electoral al secției
de votare
Președintele
biroului
electoral al secției de
votare, împreună cu cel
puțin 2 membri ai biroului
electoral al secției de
votare, stabiliți prin tragere
la sorți de către președinte

Cerere scrisă, motivată și
însoțită de dovezile pe
care se întemeiază

Proces-verbal
Transportul se face sub
paza
personalului
structurilor Ministerului
Afacerilor Interne.

Transportul se face sub
paza
personalului
structurilor Ministerului
Afacerilor Interne.

Proces-verbal
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1

110. În termen de cel mult 24 de ore de
la data întocmirii:
[Art. 103 alin. (5) din Legea
nr. 115/2015, cu modificările și
completările ulterioare, precum și
art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020]

109. În termen de cel mult 24 de ore de
la data întocmirii:
[Art. 103 alin. (6) din Legea
nr. 115/2015, cu modificările și
completările ulterioare]

0

108. După primirea dosarelor conținând
procesele-verbale cu rezultatul
numărării voturilor de la toate
birourile electorale ale secțiilor de
votare și după soluționarea
contestațiilor formulate:
[Art. 98 alin. (1) din Legea nr. 115/2015,
cu modificările și completările
ulterioare]

Transmiterea unui exemplar al
procesului-verbal pentru consiliul local,
pentru Consiliul General al Municipiului
București și pentru primar, după caz,
împreună
cu
întâmpinările,
contestațiile și procesele-verbale
primite de la birourile electorale ale
secțiilor de votare la judecătoria în a
cărei rază teritorială se află
circumscripția electorală pentru care
au avut loc alegeri

Transmiterea unui exemplar al
procesului-verbal întocmit de biroul
electoral de circumscripție comunală,
orășenească, municipală, de sector al
municipiului București la biroul
electoral de circumscripție județeană,
respectiv la biroul electoral de
circumscripție a municipiului București

2

Totalizarea voturilor exprimate și
atribuirea mandatelor

Biroul
electoral
circumscripție

de

Biroul
electoral
de
circumscripție comunală,
orășenească, municipală
și de sector al municipiului
București

3

Biroul
electoral
de
circumscripție comunală,
orășenească, municipală,
de sector al municipiului
București și județeană,
respectiv biroul electoral
de
circumscripție
a
municipiului București

Transmiterea dosarelor se
face în vederea validării
mandatelor.

4

Proces-verbal
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111. În termen de 24 de ore de la
primirea tuturor proceselor-verbale
de la birourile electorale de
circumscripție:
[Art. 104 din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare]

Centralizarea voturilor și a rezultatului
alegerilor pe județ, respectiv pe
municipiul București, pe partide
politice, alianțe politice, alianțe
electorale și candidați independenți, și
încheierea câte unui proces-verbal
pentru consilierii locali, consilierii
județeni,
consilierii
municipiului
București, respectiv pentru primari și
primarul general
Publicarea în Monitorul Oficial al
județului, respectiv al municipiului
București a rezultatului alegerilor

Transmiterea unui exemplar al
procesului-verbal pentru consiliul
județean,
pentru
președintele
consiliului județean, respectiv pentru
primarul general al municipiului
București la tribunalul în a cărui rază
teritorială se află circumscripția
electorală pentru care au avut loc
alegeri, respectiv la Tribunalul
București, după caz, în vederea
validării mandatelor
Biroul
electoral
de
circumscripție județeană și
biroul
electoral
de
circumscripție a municipiului
București
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Biroul Electoral Central

3

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

4

N O T Ă:
În cazul unui nou tur de scrutin, potrivit art. 39 alin. (1) lit. h) și art. 101 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, cu modiﬁcările
și completările ulterioare, acesta are loc la două săptămâni de la primul tur, respectiv în data de 11 octombrie 2020.

Totalizarea voturilor la nivel național și
asigurarea publicării lor în Monitorul
Oficial al României, Partea I

2

113. După primirea proceselor-verbale
întocmite de birourile electorale de
circumscripție județeană și a
municipiului
București
și
soluționarea sesizărilor privitoare la
fraude electorale:
[Art. 39 alin. (1) lit. g) și h) din
Legea nr. 115/2015, cu modificările
și completările ulterioare]

1

Înaintarea unui exemplar al procesuluiverbal întocmit la nivel județean,
respectiv al municipiului București,
împreună cu procesele-verbale primite
de la birourile electorale de
circumscripție comunală, orășenească,
municipală și de sector al municipiului
București, sub paza personalului
structurilor Ministerului Afacerilor
Interne, la Biroul Electoral Central, în
vederea centralizării rezultatelor pe
țară și publicării lor în Monitorul Oficial
al României, Partea I

0

112. În termen de 24 de ore de la data
întocmirii procesului-verbal:
[Art. 104 alin. (5) din Legea
nr. 115/2015, cu modificările și
completările ulterioare]

HOTĂRÂREA
GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 577
din 22 iulie 2020

privind stabilirea măsurilor tehnice
necesare bunei organizări și desfășurări
a alegerilor locale din anul 2020

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 23 iulie 2020

În temeiul art. 108 din Constitu4ia României, republicată, al art. 2 alin. (2)
din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorită4ilor
administra4iei publice locale și pentru modiﬁcarea art. 151 alin. (3) din
Ordonan4a de urgen4ă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, al art. 121 alin. (21) și (22) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea
autorită4ilor administra4iei publice locale, pentru modiﬁcarea Legii
administra4iei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modiﬁcarea și
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, precum și al art. 6 alin. (1) din Legea
nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorită4ile
administra4iei publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru
buna organizare și desfășurare a acestora,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – (1) Pentru coordonarea și urmărirea îndeplinirii sarcinilor
prevăzute de legisla4ia în vigoare privind alegerile locale, care revin
ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administra4iei publice
centrale, precum și institu4iilor prefectului, se constituie Comisia tehnică
centrală pentru coordonarea activită4ilor de organizare a alegerilor locale,
fără personalitate juridică, în componen4a prevăzută în anexa nr. 1.
(2) Componen4a nominală a Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activită4ilor de organizare a alegerilor locale se stabilește, prin ordin
al ministrului afacerilor interne, în termen de 3 zile de la data intrării în
vigoare a prezentei hotărâri, pe baza propunerilor formulate de conducătorii
ministerelor și ai celorlalte institu4ii sau societă4i prevăzute în anexa nr. 1.
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(3) La ședin4ele Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea
activită4ilor de organizare a alegerilor locale pot participa, în calitate de
invita4i, reprezentan4i ai partidelor politice parlamentare, ai Clubului
Român de Presă, ai altor institu4ii ale administra4iei publice centrale
interesate, ai unor operatori economici care prestează servicii de interes
public, precum și ai organiza4iilor neguvernamentale.
(4) Ședin4ele Comisiei tehnice centrale se pot desfășura și prin mijloace
electronice.
(5) Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activită4ilor de
organizare a alegerilor locale evaluează săptămânal stadiul realizării
ac4iunilor privind pregătirea și organizarea alegerilor locale din anul 2020
și transmite Guvernului, dacă este cazul, propuneri pentru rezolvarea
problemelor întâmpinate.
(6) Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activită4ilor de
organizare a alegerilor locale informează săptămânal Guvernul în legătură
cu stadiul îndeplinirii ac4iunilor privind pregătirea și organizarea alegerilor
locale din anul 2020.
Art. 2. – (1) Ministerul Afacerilor Interne dispune măsuri pentru
men4inerea și asigurarea ordinii și liniștii publice în localită4ile 4ării, pe
întreaga perioadă electorală și, în mod deosebit, în ziua votării, precum și
în zilele care premerg și succedă acestei zile.
(2) Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile sale, men4ine și asigură
ordinea publică în zona sec4iilor de votare și securitatea dosarelor întocmite
de birourile electorale, pe timpul transportului acestora la birourile
electorale, respectiv la Biroul Electoral Central, precum și securitatea pe
timpul tipăririi, transportului și depozitării buletinelor de vot și a celorlalte
materiale necesare votării.
(3) Personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne asigură paza
sediilor Autorită4ii Electorale Permanente, precum și ale Biroului Electoral
Central, ale birourilor electorale de circumscrip4ie și ale birourilor electorale
ale sec4iilor de votare.
(4) Institu4iile prefectului duc la îndeplinire următoarele măsuri tehnice
principale:
a) asigură transportul, ambalarea și distribuirea materialelor, documentelor și a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfășurarea procesului
electoral;
b) asigură confec4ionarea ștampilelor birourilor electorale de
circumscrip4ie și a ștampilelor de control ale sec4iilor de votare;
c) asigură condi4iile logistice necesare pentru organizarea sesiunilor de
instruire a președin4ilor birourilor electorale de circumscrip4ie comunală,
orășenească, municipală și de sector al municipiului București și ai
birourilor electorale ale sec4iilor de votare.
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Art. 3. – (1) Ministerul Sănătă4ii distribuie, prin intermediul institu4iilor
prefectului, către primari, materiale dezinfectante pentru sediile sec4iilor
de votare.
(2) Institu4iile prefectului cu sprijinul primarilor asigură, prin personalul
desemnat, odată cu predarea materialelor necesare desfășurării procesului
electoral, predarea către președin4ii birourilor electorale ale sec4iilor de
votare a măștilor de protec4ie ce vor ﬁ utilizate de către membrii birourilor
electorale ale sec4iilor de votare și operatorii de calculator ai acestora.
(3) Măștile de protec4ie vor ﬁ depozitate împreună cu materialele
necesare desfășurării procesului electoral, urmând să ﬁe utilizate de
membrii birourilor electorale ale sec4iilor de votare și operatorii de
calculator în conformitate cu normele emise de autorită4ile medicale
competente.
(4) În zilele de 26 și 27 septembrie 2020, președintele biroului electoral
al sec4iei de votare se va asigura că membrii biroului electoral al sec4iei de
votare și operatorii de calculator primesc și utilizează, pe durata
activită4ilor desfășurate în localul de vot, măști de protec4ie.
(5) Fiecare membru al biroului electoral al sec4iei de votare și operator
de calculator beneﬁciază, de regulă, de câte 5 măști de protec4ie și 5 perechi
de mănuși.
(6) Institu4iile prefectului cu sprijinul primarilor asigură, prin personalul
tehnic al birourilor electorale ale sec4iilor de votare, distribuirea a câte unei
măști de protec4ie ﬁecărei persoane acreditate, delegat acreditat și alegător
care se prezintă la sec4ia de votare.
(7) Institu4iile prefectului asigură distribuirea pentru ziua votării a câte
unei măști de protec4ie ﬁecărei persoane care face parte din personalul de
pază sau din personalul tehnic al birourilor electorale ale sec4iilor de votare.
(8) Materialele de protec4ie sanitară neutilizate se predau institu4iilor
prefectului, cu sprijinul primarilor, prin intermediul personalului desemnat
prevăzut la alin. (2). Institu4iile prefectului predau materialele de protec4ie
sanitară neutilizate Ministerului Sănătă4ii.
Art. 4. – (1) Din personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de
circumscrip4ie comunală, municipală și orășenească, precum și al birourilor
electorale de circumscrip4ie a sectoarelor municipiului București, propus
de primari, vor face parte în mod obligatoriu informaticieni, după cum
urmează:
a) cel pu4in un informatician pentru ﬁecare birou electoral de
circumscrip4ie comunală;
b) cel pu4in doi informaticieni pentru ﬁecare birou electoral de circumscrip4ie orășenească și municipală;
c) cel pu4in patru informaticieni pentru ﬁecare birou electoral de
circumscrip4ie a sectorului municipiului București.
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(2) Informaticienii prevăzu4i la alin. (1) asigură asisten4ă tehnică pentru
opera4iunile informatice curente ale birourilor electorale de circumscrip4ie,
operează aplica4iile informatice necesare centralizării electronice a datelor
din procesele-verbale și sprijină activitatea centrelor de interven4ie
operativă prevăzute la art. 6 alin. (2).
(3) Informaticienii prevăzu4i la alin. (1) vor ﬁ desemna4i în aparatul
tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscrip4ie numai pe baza
avizului Serviciului de Telecomunica4ii Speciale.
(4) Informaticienii prevăzu4i la alin. (1) primesc, pe bază de procesverbal, de la reprezentan4ii Serviciului de Telecomunica4ii Speciale,
echipamentele informatice necesare îndeplinirii atribu4iilor care le revin.
(5) În situa4ia în care personalul aparatelor de specialitate ale primarilor
și al serviciilor publice de interes local este insuﬁcient pentru a asigura
informaticienii necesari conform alin. (1), vor putea ﬁ desemnate ca
informaticieni și alte persoane propuse de primar.
(6) Prin informatician, în sensul prezentei hotărâri, se în4elege persoană
cu abilită4i în domeniul tehnologiei informa4iei.
(7) Personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central, al birourilor
electorale de circumscrip4ie jude4eană, al biroului electoral de
circumscrip4ie a municipiului București și al birourilor electorale de
circumscrip4ie de sector al municipiului București asigură suport pentru
rela4ia cu publicul, rela4ia cu mass-media, accesul la informa4iile de interes
public, înregistrarea și arhivarea documentelor, secretariatul ședin4elor,
elaborarea și redactarea actelor, efectuarea opera4iunilor materiale privind
centralizarea rezultatelor alegerilor, precum și a opera4iunilor materiale de
predare-primire și arhivare a materialelor electorale.
(8) Publicitatea actelor adoptate de birourile electorale de circumscrip4ie
se asigură prin intermediul paginilor de internet ale autorită4ilor
administra4iei publice locale.
Art. 5. – (1) Institutul Na4ional de Statistică și direc4iile teritoriale de
statistică asigură statisticienii necesari Biroului Electoral Central, birourilor
electorale de circumscrip4ie jude4eană, birourilor electorale de
circumscrip4ie ale sectoarelor municipiului București și biroului electoral
de circumscrip4ie a municipiului București, pentru opera4iunile tehnice de
consemnare și centralizare a rezultatelor alegerilor, dotarea necesară cu
echipamente, tehnică de calcul, consumabile și servicii, în limita fondurilor
alocate.
(2) Institutul Na4ional de Statistică și direc4iile teritoriale de statistică
asigură instruirea personalului implicat în efectuarea opera4iunilor tehnice
pentru stabilirea rezultatelor alegerilor.
(3) Institutul Na4ional de Statistică, prin direc4iile teritoriale de statistică,
asigură tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor
votării.
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Art. 6. – (1) Serviciul de Telecomunica4ii Speciale duce la îndeplinire
următoarele măsuri tehnice principale:
a) asigură dezvoltarea aplica4iei informatice pentru veriﬁcarea dreptului
la vot, precum și a aplica4iei informatice pentru centralizarea rezultatelor
votării utilizate de Biroul Electoral Central, conform cerin4elor opera4ionale
furnizate cu 60 de zile înainte de data votării de către Autoritatea Electorală
Permanentă;
b) asigură echipamente informatice și de comunica4ii pentru
implementarea și func4ionarea sistemelor informatice utilizate în procesul
electoral, precum și pentru asisten4a tehnică necesară acestora;
c) asigură serviciile de telefonie specială și de comunica4ii de voce și
date, necesare birourilor electorale;
d) asigură terminalele informatice necesare Sistemului informatic de
monitorizare a prezen4ei la vot și de prevenire a votului ilegal, înregistrării
video-audio a opera4iunilor efectuate de către membrii birourilor electorale
ale sec4iilor de votare pentru numărarea voturilor, precum și fotograﬁerii
proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;
e) asigură terminalele informatice necesare fotograﬁerii proceselorverbale și centralizării rezultatelor votării la nivelul birourilor electorale de
circumscrip4ie comunală, orășenească, municipală și de sector al
municipiului București;
f) asigură, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, instruirea
operatorilor de calculator;
g) asigură împreună cu Institutul Na4ional de Statistică instruirea
informaticienilor;
h) asigură servicii de comunica4ii de voce și terminalele telefonice
mobile pentru centrele de suport prevăzute la art. 13.
(2) Serviciul de Telecomunica4ii Speciale asigură, la nivelul ﬁecărui
jude4, constituirea unor centre de interven4ie operativă pentru remedierea
eventualelor disfunc4ionalită4i ale Sistemului informatic de monitorizare a
prezen4ei la vot și de prevenire a votului ilegal.
(3) Serviciul de Telecomunica4ii Speciale asigură func4ionarea Centrului
de suport tehnic prin care furnizează asisten4ă tehnică pentru operatorii de
calculator din sec4iile de votare.
(4) Dotarea și func4ionarea centrelor de interven4ie operativă și a
Centrului de suport tehnic se asigură de către Serviciul de Telecomunica4ii
Speciale.
Art. 7. – (1) Autorită4ile administra4iei publice centrale și locale iau
măsurile necesare pentru a pune la dispozi4ia primarilor spa4ii în vederea
organizării de sec4ii de votare, precum și pentru sprijinirea cu personal a
opera4iunilor tehnice la sec4iile de votare.
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(2) Spa4iile puse la dispozi4ia primarilor în conformitate cu alin. (1) nu
vor face parte din unită4ile de asisten4ă medicală cu paturi sau de asisten4ă
medicală primară și ambulatorie de specialitate.
(3) Ministerul Sănătă4ii va lua măsurile necesare pentru asigurarea
asisten4ei medicale la sec4iile de votare.
(4) Ministerul Sănătă4ii asigură materiale dezinfectante pentru sediile
sec4iilor de votare și coordonează prin direc4iile de sănătate publică
ac4iunile de dezinfec4ie a sediilor sec4iilor de votare efectuate cu sprijinul
institu4iilor prefectului și al primarilor înaintea începerii activită4ii
birourilor electorale ale sec4iilor de votare și după ﬁnalizarea acesteia.
Art. 8. – (1) În termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri se constituie comisiile tehnice jude4ene pentru coordonarea
activită4ilor de organizare a alegerilor locale și Comisia tehnică a
municipiului București pentru coordonarea activită4ilor de organizare a
alegerilor locale, fără personalitate juridică, în componen4a prevăzută în
anexa nr. 2, cu atribu4ii în coordonarea și urmărirea îndeplinirii sarcinilor
ce revin autorită4ilor administra4iei publice locale și serviciilor publice
deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale
administra4iei publice centrale, prevăzute în legisla4ia în vigoare, în
domeniul alegerilor locale.
(2) Componen4a nominală a comisiei tehnice jude4ene sau a
municipiului București se stabilește de prefect, prin ordin, pe baza
propunerilor formulate de conducătorii institu4iilor și societă4ilor prevăzute
în anexa nr. 2.
(3) La ședin4ele comisiilor tehnice jude4ene și ale Comisiei tehnice a
municipiului București pot participa, în calitate de invita4i, reprezentan4i ai
partidelor politice parlamentare, ai Clubului Român de Presă, ai unor
operatori economici care prestează servicii de interes public, precum și ai
organiza4iilor neguvernamentale.
(4) Pentru urmărirea și solu4ionarea operativă a problemelor curente din
jude4e, respectiv din municipiul București, pe lângă comisiile tehnice
prevăzute la alin. (2) se constituie grupuri tehnice de lucru, fără personalitate juridică, conduse de către subprefec4i, formate din personal
desemnat de conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor
și ale celorlalte organe de specialitate ale administra4iei publice centrale,
organizate la nivelul jude4ului, respectiv al municipiului București. Din
grupul tehnic de lucru vor face parte și 2—3 persoane încadrate în aparatul
de specialitate al președintelui consiliului jude4ean, respectiv al primarului
general al municipiului București.
(5) Condi4iile materiale necesare func4ionării grupului tehnic de lucru se
asigură prin grija prefectului. Salariile și celelalte drepturi bănești cuvenite
personalului care își desfășoară activitatea în grupul tehnic de lucru se
achită de către institu4iile sau autorită4ile publice de la care aceștia provin.
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(6) Comisiile tehnice jude4ene pentru coordonarea activită4ilor de
organizare a alegerilor locale și Comisia tehnică a municipiului București
pentru coordonarea activită4ilor de organizare a alegerilor locale vor
informa săptămânal Comisia tehnică centrală pentru coordonarea
activită4ilor de organizare a alegerilor locale în legătură cu stadiul pregătirii
și organizării alegerilor locale din anul 2020.
Art. 9. – (1) Ministerul Afacerilor Interne, cu sprijinul Autorită4ii Electorale
Permanente, organizează, în termen de cel mult 5 zile de la data intrării în
vigoare a prezentei hotărâri, instruirea prefec4ilor și a subprefec4ilor cu
privire la organizarea și desfășurarea alegerilor locale din anul 2020.
(2) Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul logistic al institu4iilor
prefectului, organizează în cel mai scurt timp instruirea primarilor și a
secretarilor comunelor, ai orașelor, ai municipiilor și ai sectoarelor
municipiului București și cu privire la sarcinile ce le revin în vederea
organizării și desfășurării în bune condi4ii a alegerilor locale.
(3) Prefec4ii împreună cu birourile electorale de circumscrip4ie stabilesc
graﬁcul de preluare și distribuire a buletinelor de vot, precum și a celorlalte
materiale necesare desfășurării procesului electoral.
(4) În situa4ia în care prefectul este în imposibilitate de a-și exercita
atribu4iile, precum și în cazurile în care această func4ie este vacantă,
îndeplinirea sarcinilor ce îi revin prefectului, potrivit legii, este asigurată
de un subprefect.
(5) În perioada electorală, Autoritatea Electorală Permanentă și
Ministerul Afacerilor Interne vor acorda sprijin de specialitate prefec4ilor și
primarilor, în vederea realizării la termen și în condi4ii corespunzătoare a
sarcinilor ce le revin în organizarea și desfășurarea alegerilor locale.
Art. 10. – (1) Autoritatea Electorală Permanentă asigură sediul Biroului
Electoral Central.
(2) Autoritatea Electorală Permanentă asigură dotarea tehnică și
materială a Biroului Electoral Central, precum și materiale de protec4ie
sanitară pentru desfășurarea activită4ii acestuia.
(3) Ministerul Afacerilor Interne împreună cu Autoritatea Electorală
Permanentă asigură mijloacele de transport necesare bunei desfășurări a
activită4ii Biroului Electoral Central.
(4) Președin4ii consiliilor jude4ene și primarul general al municipiului
București asigură, sub coordonarea prefec4ilor, sediile și dotarea tehnicomaterială ale birourilor electorale de circumscrip4ie jude4eană, respectiv
sediul și dotarea tehnico-materială ale biroului electoral de circumscrip4ie
a municipiului București, precum și materiale de protec4ie sanitară pentru
desfășurarea activită4ii acestora.
(5) Primarii asigură, sub coordonarea prefec4ilor, sediile și dotarea
tehnico-materială ale birourilor electorale de circumscrip4ie comunală,
orășenească, municipală și de sector al municipiului București.
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(6) Sediile birourilor electorale de circumscrip4ie sunt stabilite de
prefec4i, prin ordin, în cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri.
Art. 11. – Primarii duc la îndeplinire următoarele măsuri tehnice
principale:
a) întocmesc și tipăresc listele electorale permanente;
b) întocmesc și tipăresc listele electorale complementare și copiile de pe
listele electorale complementare;
c) tipăresc tipizatele listelor electorale suplimentare și ale extrasului de
pe lista electorală permanentă, copia de pe lista electorală complementară
și lista suplimentară;
d) asigură urnele de vot, urnele speciale și cabinele de vot;
e) asigură dotarea tehnico-materială a sediilor sec4iilor de votare,
precum și dotarea grupurilor sanitare ale acestora cu materiale destinate
igienei personale, precum săpun, prosoape de hârtie și uscătoare de mâini;
f) asigură materiale de protec4ie sanitară pentru desfășurarea activită4ii
birourilor electorale de circumscrip4ie comunală, orășenească, municipală
și de sector al municipiului București;
g) informează alegătorii privind delimitarea sec4iilor de votare și sediile
acestora;
h) asigură locurile speciale de aﬁșaj electoral și amplasarea de panouri
electorale;
i) asigură tușul, tușierele și celelalte materiale necesare votării;
j) acordă sprijin reprezentan4ilor Serviciului de Telecomunica4ii Speciale
pentru instalarea echipamentelor și furnizarea serviciilor prevăzute la art. 6
alin. (1) lit. b), d) și e);
k) asigură, prin personalul desemnat, primirea pe bază de proces-verbal
încheiat cu persoanele prevăzute la lit. j) a echipamentelor instalate pentru
asigurarea serviciilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b), d) și e), precum și
protec4ia ﬁzică a acestora.
Art. 12. – (1) Autoritatea Electorală Permanentă coordonează activită4ile
privind func4ionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezen4ei la
vot și de prevenire a votului ilegal, precum și activită4ile de centralizare
electronică a datelor consemnate în procesele-verbale privind rezultatele
votării și aduce la cunoștin4ă publică, pe site-ul propriu și al Biroului
Electoral Central, datele și informa4iile de interes public rezultate din
acestea.
(2) Autoritatea Electorală Permanentă ia măsuri pentru informarea și/sau
instruirea membrilor birourilor electorale, a celorlal4i participan4i la procesul
electoral, precum și a alegătorilor, prin realizarea, distribuirea și/sau
difuzarea de publica4ii, ghiduri, broșuri, pliante, produc4ii audiovideo.
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(3) Autoritatea Electorală Permanentă asigură instrumentele și aplica4iile
tehnice necesare desfășurării ședin4elor Biroului Electoral Central prin
mijloace electronice.
(4) Autoritatea Electorală Permanentă pune la dispozi4ia birourilor
electorale de circumscrip4ie o aplica4ie informatică cu rol de suport pentru
efectuarea calculelor necesare pentru repartizarea mandatelor.
(5) Primarii, prin aparatele de specialitate ale acestora, vor sprijini
Autoritatea Electorală Permanentă la distribuirea și/sau difuzarea
materialelor de informare prevăzute la alin. (2).
Art. 13. – Pe lângă Biroul Electoral Central, birourile electorale de
circumscrip4ie jude4eană și biroul electoral de circumscrip4ie a municipiului
București se organizează și func4ionează centre de suport pentru rela4ia cu
publicul și cu birourile electorale ierarhic inferioare.
Art. 14. – Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ANEXA Nr. 1

C O M P O N E N A
Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activită2ilor
de organizare a alegerilor locale

Președinte: ministrul afacerilor interne;
Membri:
– președintele Autorită4ii Electorale Permanente;
– secretar de stat pentru ordine publică din Ministerul Afacerilor Interne;
– secretar de stat pentru rela4ia cu institu4iile prefectului din Ministerul
Afacerilor Interne;
a) reprezentan4i, la nivel de secretar de stat/subsecretar de stat sau
secretar general, ai:
– Secretariatului General al Guvernului;
– Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administra4iei;
– Ministerului Finan4elor Publice;
– Ministerului Muncii și Protec4iei Sociale;
– Ministerului Educa4iei și Cercetării;
– Ministerului Sănătă4ii;
– Institutului Na4ional de Statistică;
– Administra4iei Na4ionale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale;
– Serviciului de Telecomunica4ii Speciale;
b) reprezentan4i ai:
– Agen4iei Na4ionale de Presă AGERPRES;
– Societă4ii Române de Televiziune;
– Societă4ii Române de Radiodifuziune;
c) reprezentan4i ai societă4ilor de distribu4ie și furnizare a energiei electrice.
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N O T Ă:
Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice centrale sunt
asigurate de Ministerul Afacerilor Interne.
ANEXA Nr. 2

C O M P O N E N A
Comisiei tehnice jude2ene pentru coordonarea activită2ilor
de organizare a alegerilor locale și a Comisiei tehnice
a municipiului București pentru coordonarea activită2ilor
de organizare a alegerilor locale

– prefectul jude4ului, respectiv al municipiului București;
– reprezentantul Autorită4ii Electorale Permanente;
– un subprefect;
– secretarul jude4ului, respectiv secretarul general al municipiului București;
– directorul executiv al direc4iei regionale/jude4ene de statistică;
– directorul general al direc4iei regionale a ﬁnan4elor publice/șeful administra4iei jude4ene a ﬁnan4elor publice, după caz;
– inspectorul-șef al inspectoratului jude4ean de poli4ie, respectiv
directorul general al Direc4iei Generale de Poli4ie a Municipiului București;
– inspectorul-șef al inspectoratului pentru situa4ii de urgen4ă jude4ean,
respectiv inspectorul-șef al Inspectoratului pentru Situa4ii de Urgen4ă al
Municipiului București;
– șeful structurii jude4ene de administrare a bazelor de date de eviden4ă
a persoanelor, respectiv a municipiului București;
– șeful serviciului public comunitar jude4ean de eviden4ă a persoanelor;
– inspectorul-șef al inspectoratului de jandarmi jude4ean, respectiv
directorul general al Direc4iei Generale de Jandarmi a Municipiului București;
– inspectorul general al inspectoratului școlar jude4ean, respectiv al
municipiului București;
– directorul direc4iei de sănătate publică a jude4ului, respectiv al
Direc4iei de Sănătate Publică a Municipiului București;
– reprezentantul teritorial al Serviciului de Telecomunica4ii Speciale;
– reprezentan4ii teritoriali ai societă4ilor de distribu4ie și furnizare a
energiei electrice;
– corespondentul teritorial al Agen4iei Na4ionale de Presă AGERPRES.
N O T Ă:
Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice jude4ene și ale
Comisiei tehnice a municipiului București sunt asigurate de personalul din
cadrul institu4iei prefectului.
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HOTĂRÂREA
GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 578
din 22 iulie 2020

privind stabilirea cheltuielilor necesare
pregătirii și desfășurării în bune condi2ii
a alegerilor locale din anul 2020

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 23 iulie 2020

În temeiul art. 108 din Constitu4ia României, republicată, al art. 2 alin. (2)
din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorită4ilor
administra4iei publice locale și pentru modiﬁcarea art. 151 alin. (3) din
Ordonan4a de urgen4ă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și al art. 11 alin. (7) din Legea nr. 135/2020 privind
stabilirea datei alegerilor pentru autorită4ile administra4iei publice locale
din anul 2020,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – (1) Se aprobă bugetul și structura cheltuielilor necesare pentru
pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor locale din anul 2020, în
cuantumul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
(2) Ministerul Afacerilor Interne repartizează institu4iilor prefectului
sumele de bani necesare pentru activită4ile acestora legate de pregătirea,
organizarea și desfășurarea alegerilor locale din anul 2020.
Art. 2. – În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oﬁcial
al României, Partea I, a rezultatelor alegerilor, autorită4ile administra4iei
publice centrale și locale implicate în organizarea și desfășurarea procesului
electoral comunică Autorită4ii Electorale Permanente situa4ia sumelor de
bani alocate și cheltuielilor efectuate, separat pe cheltuieli de personal,
cheltuieli cu bunuri și servicii și cheltuieli cu active neﬁnanciare.
Art. 3. – Categoriile de cheltuieli necesare pregătirii și desfășurării în
bune condi4ii a alegerilor locale sunt următoarele:
a) cheltuielile privind sediile, dotarea și func4ionarea birourilor electorale;
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b) indemniza4iile membrilor birourilor electorale, ale membrilor
comisiilor tehnice jude4ene, ale personalului tehnic auxiliar, ale statisticienilor ce fac parte din personalul tehnic auxiliar, ale operatorilor de
calculator și ale informaticienilor;
c) cheltuielile privind întocmirea și tipărirea listelor electorale
permanente, a listelor electorale complementare, a copiilor de pe listele
electorale complementare, a tipizatelor listelor electorale suplimentare, a
extraselor de pe lista electorală permanentă, copia de pe lista electorală
complementară și lista suplimentară, precum și a proceselor-verbale
privind consemnarea rezultatelor votării;
d) cheltuielile pentru asigurarea ordinii, siguran4ei publice și a pazei, în
cadrul procesului electoral, conform legii;
e) cheltuielile pentru serviciile de telefonie specială și de comunica4ii de
voce și date, necesare birourilor electorale;
f) cheltuielile privind dezvoltarea și asisten4a tehnică pentru
func4ionarea Registrului electoral, precum și activită4ile speciﬁce de
gestionare a acestuia în perioada electorală;
g) cheltuielile privind dezvoltarea și asisten4a tehnică pentru programele informatice utilizate la desemnarea președin4ilor birourilor
electorale ale sec4iilor de votare și a loc4iitorilor acestora, precum și a
operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sec4iilor de votare;
h) cheltuielile pentru func4ionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezen4ei la vot și de prevenire a votului ilegal;
i) cheltuielile pentru func4ionarea Sistemului informatic de centralizare
a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;
j) cheltuielile pentru dotarea cu echipamente, tehnică de calcul,
consumabile și servicii necesare pentru organizarea și func4ionarea sta4iilor
de prelucrare privind centralizarea rezultatelor alegerilor;
k) cheltuielile pentru urnele de vot, urnele speciale și cabinele de vot;
l) cheltuielile pentru imprimarea buletinelor de vot;
m) cheltuielile pentru confec4ionarea ștampilelor electorale și a timbrelor
autocolante;
n) cheltuielile pentru confec4ionarea ecusoanelor membrilor birourilor
electorale ale sec4iilor de votare;
o) cheltuielile de transport, ambalare și distribuire a materialelor,
inclusiv a materialelor de protec4ie sanitară, a documentelor și a tipizatelor
prevăzute de lege pentru desfășurarea procesului electoral, precum și
cheltuielile de transport necesare bunei desfășurări a activită4ii Biroului
Electoral Central;
p) cheltuielile de informare a alegătorilor;
q) cheltuielile pentru elaborarea, editarea și difuzarea de broșuri
legislative și ghiduri speciﬁce în materie electorală;
r) cheltuielile pentru organizarea procedurilor de recrutare și selec4ie a
președin4ilor birourilor electorale ale sec4iilor de votare și a loc4iitorilor
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acestora, precum și a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale
sec4iilor de votare;
s) cheltuielile privind instruirea primarilor, a secretarilor unită4ilor
administrativ-teritoriale, a prefec4ilor, a mandatarilor ﬁnanciari, a
președin4ilor birourilor electorale ale sec4iilor de votare și a loc4iitorilor
acestora, a personalului implicat în efectuarea opera4iunilor tehnice privind
stabilirea rezultatelor alegerilor, precum și a operatorilor de calculator ai
birourilor electorale ale sec4iilor de votare;
ș) cheltuielile pentru asigurarea locurilor speciale de aﬁșaj electoral și
pentru amplasarea panourilor electorale;
t) cheltuielile pentru achizi4ionarea materialelor de protec4ie sanitară, a
dezinfectan4ilor și a produselor de igienă ce vor ﬁ utilizate în activitatea
birourilor electorale;
4) cheltuielile pentru primirea, procesarea și publicarea declara4iilor de
avere și de interese ale candida4ilor;
u) cheltuielile pentru primirea și veriﬁcarea declara4iilor candida4ilor,
date conform Ordonan4ei de urgen4ă a Guvernului nr. 24/2008 privind
accesul la propriul dosar și deconspirarea Securită4ii, aprobată cu
modiﬁcări și completări prin Legea nr. 293/2008, cu modiﬁcările și completările ulterioare.
Art. 4. – (1) Aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale de
circumscrip4ie va ﬁ dimensionat în func4ie de bugetul alocat.
(2) Fondul indemniza4iilor stabilite pentru personalul tehnic auxiliar și
statisticieni, fără a include informaticienii, nu poate depăși:
a) 16.000 lei, în cazul birourilor electorale de circumscrip4ie comunală;
b) 25.000 lei, în cazul birourilor electorale de circumscrip4ie orășenească
sau municipală;
c) 125.000 lei, în cazul birourilor electorale de circumscrip4ie jude4eană,
inclusiv a municipiului București, precum și a subdiviziunii administrativteritoriale a municipiului.
(3) Prin excep4ie de la prevederile alin. (2), la cererea temeinic justiﬁcată
a președin4ilor birourilor electorale, cu avizul prefectului, Ministerul
Afacerilor Interne poate aloca sume de bani suplimentare peste plafoanele
fondurilor indemniza4iilor prevăzute la alin. (2), cu încadrare în bugetul
alocat conform anexei.
Art. 5. – Informaticienii prevăzu4i de art. 110 alin. (11) din Legea nr. 208/
2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputa4ilor, precum și pentru
organizarea și func4ionarea Autorită4ii Electorale Permanente, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, care fac parte din personalul tehnic
auxiliar al birourilor electorale de circumscrip4ie comunală, municipală și
orășenească, precum și al birourilor electorale de circumscrip4ie a sectoarelor
municipiului București primesc pentru ﬁecare zi de activitate indemniza4ia
prevăzută de art. 11 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea
datei alegerilor pentru autorită4ile administra4iei publice locale din anul
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2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a
acestora, dar nu mai mult de 5 zile de activitate la primul tur de scrutin,
respectiv 3 zile de activitate la turul de scrutin organizat conform art. 39
alin. (1) lit. h), art. 101 alin. (3) și art. 1011 alin. (3) din Legea nr. 115/2015
pentru alegerea autorită4ilor administra4iei publice locale, pentru
modiﬁcarea Legii administra4iei publice locale nr. 215/2001, precum și
pentru modiﬁcarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul
aleșilor locali, cu modiﬁcările și completările ulterioare.
Art. 6. – Autoritatea Electorală Permanentă suportă următoarele
categorii de cheltuieli:
a) cheltuielile pentru sediul, dotarea și func4ionarea Biroului Electoral
Central, precum și pentru materialele de protec4ie sanitară necesare
desfășurării activită4ii acestuia;
b) indemniza4iile membrilor Biroului Electoral Central;
c) cheltuieli pentru confec4ionarea ștampilelor Biroului Electoral Central;
d) indemniza4iile personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral
Central și ale statisticienilor care își desfășoară activitatea pe lângă acest
birou;
e) cheltuielile de protocol pentru Biroul Electoral Central;
f) cheltuielile privind dezvoltarea și asisten4a tehnică pentru
func4ionarea Registrului electoral, precum și activită4ile speciﬁce de
gestionare a acestuia în perioada electorală;
g) cheltuielile privind dezvoltarea și asisten4a tehnică pentru programele informatice utilizate la desemnarea președin4ilor birourilor
electorale ale sec4iilor de votare și a loc4iitorilor acestora, precum și a
operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sec4iilor de votare;
h) cheltuieli de informare a alegătorilor;
i) cheltuielile pentru organizarea procedurilor de recrutare și selec4ie a
președin4ilor birourilor electorale ale sec4iilor de votare și a loc4iitorilor
acestora, precum și a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale
sec4iilor de votare;
j) cheltuielile pentru elaborarea, editarea și difuzarea gratuită de broșuri
legislative și ghiduri speciﬁce în materie electorală;
k) cheltuieli de instruire a operatorilor de calculator, a mandatarilor
ﬁnanciari;
l) cheltuielile pentru arhivarea materialelor primite de la Biroul Electoral
Central.
Art. 7. – (1) Ministerul Afacerilor Interne asigură sumele de bani
necesare acoperirii următoarelor categorii de cheltuieli:
a) cheltuielile pentru asigurarea ordinii, siguran4ei publice și a pazei, în
cadrul procesului electoral, conform legii;
b) plata hârtiei efectiv consumate pentru imprimarea buletinelor de vot;
c) cheltuielile pentru confec4ionarea timbrelor autocolante;
d) cheltuielile pentru confec4ionarea ștampilelor cu men4iunea „VOTAT”;
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e) cheltuielile de între4inere a mijloacelor de transport furnizate Biroului
Electoral Central și cheltuielile de carburant aferente.
(2) Ministerul Afacerilor Interne asigură, prin bugetele institu4iilor
prefectului, sumele de bani necesare acoperirii următoarelor categorii de
cheltuieli:
a) indemniza4iile membrilor birourilor electorale de circumscrip4ie, ai
birourilor electorale ale sec4iilor de votare și ai comisiilor tehnice jude4ene;
b) indemniza4iile personalului tehnic auxiliar, ale informaticienilor și
ale statisticienilor ce fac parte din personalul tehnic auxiliar al birourilor
electorale de circumscrip4ie;
c) indemniza4iile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale
sec4iilor de votare;
d) cheltuieli privind asigurarea condi4iilor logistice necesare pentru
organizarea de instruiri, sesiuni de selec4ie și examene, potrivit legisla4iei
electorale;
e) cheltuielile pentru imprimarea buletinelor de vot;
f) cheltuielile de transport, ambalare și distribuire a materialelor, a
documentelor și a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfășurarea
procesului electoral;
g) cheltuielile pentru confec4ionarea ștampilelor birourilor electorale de
circumscrip4ie și a ștampilelor de control ale sec4iilor de votare;
h) cheltuielile pentru asigurarea condi4iilor materiale necesare
func4ionării grupurilor tehnice de lucru de pe lângă comisiile tehnice;
i) cheltuielile privind arhivarea materialelor rezultate din procesul
electoral;
j) cheltuieli cu transportul și distribuirea materialelor de protec4ie sanitară
prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei
alegerilor pentru autorită4ile administra4iei publice locale din anul 2020,
precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora.
Art. 8. – În aplicarea dispozi4iilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 135/2020,
Ministerul Sănătă4ii asigură igiena și dezinfec4ia localurilor de vot în
vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, precum
și materiale de protec4ie sanitară membrilor birourilor electorale ale sec4iilor
de votare, personalului tehnic al birourilor electorale ale sec4iilor de votare,
persoanelor acreditate, delega4ilor acredita4i, operatorilor de calculator,
personalului de pază și alegătorilor, în condi4iile stabilite prin Hotărârea
Guvernului nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei
organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul 2020.
Art. 9. – (1) Agen4ia Na4ională de Integritate suportă cheltuielile pentru
primirea, procesarea și publicarea declara4iilor de avere și de interese
depuse de către candida4i.
(2) Consiliul Na4ional pentru Studierea Arhivelor Securită4ii suportă
cheltuielile pentru primirea și veriﬁcarea declara4iilor candida4ilor, date
conform Ordonan4ei de urgen4ă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul
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la propriul dosar și deconspirarea Securită4ii, aprobată prin Legea nr. 293/
2008, cu modiﬁcările și completările ulterioare.
Art. 10. – Serviciul de Telecomunica4ii Speciale suportă următoarele
categorii de cheltuieli:
a) cheltuieli aferente asigurării serviciilor de telefonie specială și de
comunica4ii de voce și date, necesare birourilor electorale;
b) cheltuieli pentru achizi4ionarea terminalelor utilizate de birourile
electorale;
c) cheltuieli pentru implementarea sistemelor informatice și de
comunica4ii necesare birourilor electorale, precum și pentru interven4iile
necesare remedierii disfunc4ionalită4ilor acestora;
d) cheltuieli pentru dezvoltarea aplica4iilor și serviciilor informatice
destinate procesului electoral.
Art. 11. – Categoriile de cheltuieli care se suportă de la bugetul de stat
pentru Institutul Na4ional de Statistică și direc4iile teritoriale de statistică,
prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, sunt următoarele:
a) cheltuielile pentru tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea
rezultatelor votării;
b) cheltuielile pentru dotarea cu echipamente, tehnică de calcul,
consumabile și servicii necesare pentru organizarea și func4ionarea sta4iilor
de prelucrare;
c) cheltuielile pentru instruirea personalului implicat în efectuarea
opera4iunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor.
Art. 12. – (1) Municipiile, orașele, comunele și sectoarele municipiului
București suportă din bugetul propriu următoarele categorii de cheltuieli:
a) cheltuielile privind întocmirea și tipărirea listelor electorale permanente;
b) cheltuielile privind întocmirea și tipărirea listelor electorale
complementare și a copiilor de pe listele electorale complementare;
c) cheltuielile pentru imprimarea tipizatelor listelor electorale
suplimentare și a extraselor de pe lista electorală permanentă, copia de pe
lista electorală complementară și lista suplimentară;
d) cheltuielile privind urnele de vot, urnele speciale și cabinele de vot;
e) cheltuielile pentru confec4ionarea și distribu4ia ecusoanelor membrilor birourilor electorale ale sec4iilor de votare;
f) cheltuielile de informare a alegătorilor privind delimitarea sec4iilor
de votare și sediile acestora;
g) cheltuielile pentru asigurarea locurilor speciale de aﬁșaj electoral și
amplasarea de panouri electorale;
h) cheltuielile materiale pentru dotarea și func4ionarea sediilor
birourilor electorale de circumscrip4ie municipală, orășenească și comunală,
precum și pentru materialele de protec4ie sanitară necesare desfășurării
activită4ii acestora;
i) cheltuielile materiale pentru dotarea și func4ionarea sediilor sec4iilor
de votare;
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j) cheltuielile pentru achizi4ionarea tușului, a tușierelor și a altor
materiale necesare votării;
k) cheltuielile pentru deplasarea urnei speciale;
l) decontarea cheltuielilor de transport al președin4ilor birourilor
electorale ale sec4iilor de votare, al loc4iitorilor acestora și al operatorilor
de calculator la și de la ședin4ele de instruire din localitatea de domiciliu sau
reședin4ă, după caz, precum și în exercitarea atribu4iilor ce le revin;
m) cheltuieli privind spa4iile în care se organizează instruiri, sesiuni de
selec4ie și examene, potrivit legisla4iei electorale;
n) cheltuielile pentru suportul necesar dezinfectării sediilor sec4iilor de
votare și pentru dotarea grupurilor sanitare ale sediilor sec4iilor de votare
cu materiale de igienă personală;
o) indemniza4iile personalului tehnic al birourilor electorale ale sec4iilor
de votare.
(2) Pentru reducerea cheltuielilor necesare în vederea desfășurării
procesului electoral, primarii vor utiliza materialele de logistică electorală
recuperate de la alegerile anterioare și aﬂate în stare bună.
Art. 13. – Jude4ele și municipiul București suportă din bugetul propriu
cheltuielile materiale pentru între4inerea, dotarea și func4ionarea sediilor
birourilor electorale de circumscrip4ie jude4eană și a sediului biroului
electoral de circumscrip4ie a municipiului București, precum și pentru
materialele de protec4ie sanitară necesare desfășurării activită4ii acestora.
Art. 14. – (1) Plata indemniza4iilor membrilor birourilor electorale de
circumscrip4ie și ai birourilor electorale ale sec4iilor de votare se face pe
baza listelor de prezen4ă aprobate de către președin4ii birourilor electorale.
(2) Plata indemniza4iilor membrilor comisiilor tehnice jude4ene se face
pe baza listelor de prezen4ă aprobate de către prefec4i.
(3) Plata indemniza4iilor personalului tehnic auxiliar al birourilor electorale
de circumscrip4ie se face pe baza listelor de prezen4ă, avizate de către
președin4ii birourilor electorale de circumscrip4ie și aprobate de către prefec4i.
(4) Plata indemniza4iilor operatorilor de calculator se face pe baza
listelor de prezen4ă, avizate de către președin4ii birourilor electorale ale
sec4iilor de votare și aprobate de către prefec4i. Serviciul de Telecomunica4ii
Speciale pune la dispozi4ia prefec4ilor, la solicitarea acestora, informa4ii
privind participarea operatorilor de calculator la activită4ile realizate pentru
pregătirea și organizarea procesului electoral.
(5) Plata indemniza4iilor personalului tehnic al birourilor electorale ale
sec4iilor de votare se face pe baza listelor de prezen4ă aprobate de către primari.
(6) Plata indemniza4iilor membrilor Biroului Electoral Central se face pe
baza listelor de prezen4ă aprobate de președintele Biroului Electoral Central.
(7) Plata indemniza4iilor personalului tehnic auxiliar al Biroului
Electoral Central se face pe baza listelor de prezen4ă aprobate de către
președintele Autorită4ii Electorale Permanente.
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51.01

51.01
61.01
51.01

V. Serviciul de Telecomunicații Speciale

VII. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității

T O TA L G E N E R A L

VI. Agenția Națională de Integritate

IV. Ministerul Sănătății

51.01

51.01

51.01

2. Biroul Electoral Central

1. Aparat propriu

51.01

51.01

III. Autoritatea Electorală Permanentă

2. Direcțiile teritoriale de statistică

51.01

1. Aparat propriu

— Institutul Național de Statistică

51.01

61.01

51.01

51.01

Capitol

II. Secretariatul General al Guvernului

TOTAL CAP 61.01

TOTAL CAP 51.01

1. Instituțiile prefectului

I. Ministerul Afacerilor Interne

Instituția

271.954

60
649.296

0

4.620

13.627

19.076

797

4.158

4.955

2.670

130

2.800

2.800

77.236

149.580

149.580

226.816

Bunuri și
servicii

0

6.206

0

4.523

3.712

8.235

110

25

135

135

8.728

625.992

625.992

634.720

Personal

Cheltuieli

45.013

100

0

40.560

0

260

785

1.045

0

0

0

0

2.116

1.192

1.192

3.308

Active
nefinanciare

966.263

160

4.620

60.393

19.076

5.580

8.655

14.235

2.780

155

2.935

2.935

88.080

776.764

776.764

864.844

TOTAL

– mii lei –

B U G E T U L ȘI S T R U C T U R A
cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor locale din anul 2020

ANEXĂ

HOTĂRÂREA AUTORITĂII
ELECTORALE PERMANENTE nr. 2*
din 17 iulie 2020

privind aprobarea Metodologiei depunerii
dosarelor de candidatură și a listelor de sus2inători
la alegerile locale din anul 2020
Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 17 iulie 2020

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (3) și ale art. 37 din Constitu4ia
României, republicată,
observând dispozi4iile art. 46, 47, 49, art. 50 alin. (1) și (2), art. 51 alin. (1) și
(5), art. 52 alin. (6), art. 53 și art. 56 alin. (1)—(4) din Legea nr. 115/2015 pentru
alegerea autorită4ilor administra4iei publice locale, pentru modiﬁcarea Legii
administra4iei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modiﬁcarea și
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modiﬁcările și completările ulterioare,
luând în considerare prevederile art. 3 alin. (4) și (5), precum și ale
anexelor nr. 1 și 2 la Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea
func4iilor și demnită4ilor publice, pentru modiﬁcarea și completarea Legii
nr. 144/2007 privind înﬁin4area, organizarea și func4ionarea Agen4iei
Na4ionale de Integritate, precum și pentru modiﬁcarea și completarea altor
acte normative, cu modiﬁcările și completările ulterioare,
4inând cont de dispozi4iile art. 3 lit. g) și art. 5 alin. (1) și (3), precum și
ale anexei la Ordonan4a de urgen4ă a Guvernului nr. 24/2008 privind
accesul la propriul dosar și deconspirarea Securită4ii, aprobată cu modiﬁcări și completări prin Legea nr. 293/2008, cu modiﬁcările și completările
ulterioare,
având în vedere prevederile Hotărârii Autorită4ii Electorale Permanente
nr. 1/2016 pentru aprobarea modelului listei sus4inătorilor care va ﬁ folosit
la alegerile locale, cu modiﬁcările ulterioare,
* Hotărârea Autorită4ii Electorale Permanente nr. 2/2020 a fost rectificată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 30 iulie 2020.
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constatând faptul că la data de 1 februarie 2014 a intrat în vigoare Legea
nr. 286/2009 privind Codul penal, iar la data de 1 ianuarie 2016 a intrat în
vigoare Legea nr. 227/2015 privind Codul ﬁscal,
văzând Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 3/H din 30.03.2016
privind documentele pe care trebuie să le con4ină dosarele de candidatură
care vor ﬁ depuse la birourile electorale de circumscrip4ie la alegerile locale
din anul 20161,
având în vedere prevederile art. 4—6 din Legea nr. 84/2020 privind
prelungirea mandatelor autorită4ilor administra4iei publice locale și pentru
modiﬁcarea art. 151 alin. (3) din Ordonan4a de urgen4ă a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
întrucât modalitatea de aplicare a prevederilor art. 5 din Legea
nr. 84/2020, care stabilesc în mod expres posibilitatea depunerii electronice
a dosarelor de candidatură și a listelor de sus4inători la alegerile pentru
autorită4ile administra4iei publice locale din anul 2020, trebuie să ﬁe
armonizată cu aplicarea prevederilor art. 52 alin. (6) și (7) din Legea
nr. 115/2015, cu modiﬁcările și completările ulterioare,
observând că, potrivit art. 52 alin. (6) din Legea nr. 115/2015, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, copiile propunerii de candidatură,
certiﬁcate de către biroul electoral de circumscrip4ie prin semnătura
președintelui acestuia și prin aplicarea ștampilei, se restituie depunătorului,
văzând că, în conformitate cu dispozi4iile art. 52 alin. (7) din Legea
nr. 115/2015, cu modiﬁcările și completările ulterioare, în termen de 24 de
ore de la înregistrarea ﬁecărei candidaturi, unul dintre exemplarele
propunerii de candidatură se aﬁșează de către biroul electoral de
circumscrip4ie la sediul acestuia, la loc vizibil,
date ﬁind termenul scurt rămas până la data alegerilor locale din anul
2020, necesitatea asigurării protec4iei datelor cu caracter personal, precum
și resursele tehnice și ﬁnanciare aﬂate la dispozi4ia Autorită4ii Electorale
Permanente,
observând că la alegerile pentru autorită4ile administra4iei publice locale
din anul 2020, pentru candidaturile la consiliul local și func4ia de primar din
aceeași circumscrip4ie electorală, respectiv pentru candidaturile la consiliul
jude4ean și președinte al consiliului jude4ean din aceeași circumscrip4ie
electorală, partidele politice, alian4ele politice, alian4ele electorale,
organiza4iile cetă4enilor apar4inând minorită4ilor na4ionale și candida4ii
independen4i vor prezenta câte o singură listă de sus4inători,
având în vedere că prevederile art. 51 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, precum și ale anexei la Hotărârea
Autorită4ii Electorale Permanente nr. 1/2016, cu modiﬁcările ulterioare,
1
Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 3/H din 30.03.2016 nu a fost publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
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referitoare la includerea în formularul listei sus4inătorilor a numelui și
prenumelui candidatului la func4ia de primar, respectiv a numelui și
prenumelui candidatului la func4ia de președinte al consiliului jude4ean,
rămân aplicabile la alegerile locale din anul 2020,
luând în considerare prevederile art. 5 și 6 din Ordonan4a de urgen4ă a
Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică
la nivelul autorită4ilor și institu4iilor publice,
observând prevederile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identiﬁcarea
electronică și serviciile de încredere pentru tranzac4iile electronice pe pia4a
internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, precum și ale Legii
nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările
ulterioare,
constatând că din economia prevederilor art. 51 din Legea nr. 115/2015,
cu modiﬁcările și completările ulterioare, și ale art. 5 din Legea nr. 84/2020
rezultă că pentru sus4inerea valabilă a unui candidat este suﬁcientă
semnătura electronică simplă sau semnătura electronică avansată,
veridicitatea acestora ﬁind atestată de către persoana care întocmește lista
sus4inătorilor,
luând în considerare prevederile art. 3 din Legea nr. 135/2020 privind
stabilirea datei alegerilor pentru autorită4ile administra4iei publice locale
din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și
desfășurare a acestora, potrivit cărora, la alegerile pentru autorită4ile
administra4iei publice locale din anul 2020, prevederile art. 1—3, art. 5 și 6
din Ordonan4a de urgen4ă a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea
înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorită4ilor și institu4iilor
publice se aplică în mod corespunzător Biroului Electoral Central și
birourilor electorale de circumscrip4ie,
având în vedere faptul că, potrivit art. 25 alin. (2) din Regulamentul (UE)
nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014
privind identiﬁcarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzac4iile
electronice pe pia4a internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, o
semnătură electronică caliﬁcată are efectul juridic echivalent al unei
semnături olografe,
observând că, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din Ordonan4a
de urgen4ă a Guvernului nr. 38/2020, înscrisurile semnate cu semnătură
electronică avansată, care sunt transmise prin utilizarea unor mecanisme de
autentiﬁcare de nivel substan4ial sau ridicat, sunt asimilate, în ceea ce
privește condi4iile și efectele lor, cu înscrisurile sub semnătură privată,
dată ﬁind calitatea de operatori de date cu caracter personal a
forma4iunilor politice și a candida4ilor independen4i, precum și inciden4a
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului
din 27 aprilie 2016 privind protec4ia persoanelor ﬁzice în ceea ce privește
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prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circula4ie a acestor
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protec4ia datelor), în special a prevederilor art. 5, 13, 24 și 25,
văzând că utilizarea semnăturilor electronice simple sau a semnăturilor
electronice avansate care nu se încadrează în prevederile art. 5 alin. (3) din
Ordonan4a de urgen4ă a Guvernului nr. 38/2020, pentru semnarea listelor
de sus4inători în format electronic, trebuie să ﬁe înso4ită de măsuri de
veriﬁcare suplimentară a identită4ii sus4inătorului de către operatorii de
date cu caracter personal, astfel încât respectarea principiului exactită4ii
datelor prelucrate să ﬁe asigurată,
întrucât reglementarea întocmirii și depunerii electronice a documentelor de candidatură și a listelor de sus4inători nu poate ﬁ disociată de
reglementarea întocmirii și depunerii acestora pe suport hârtie,
constatând că responsabilitatea colectării datelor și semnăturilor
sus4inătorilor apar4ine în exclusivitate competitorilor electorali,
luând în considerare prevederile art. 2 alin. (1) lit. f) și art. 9 din Legea
nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protec4ia persoanelor ﬁzice în ceea ce privește prelucrarea datelor
cu caracter personal și privind libera circula4ie a acestor date și de abrogare
a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protec4ia datelor), cu
modiﬁcările ulterioare,
4inând cont de punctul de vedere al Autorită4ii pentru Digitalizarea
României, exprimat prin Adresa nr. 558 din 15.07.2020, înregistrată la
Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 8.191 din 16.07.2020,
observând punctul de vedere al Autorită4ii Na4ionale de Supraveghere
a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, exprimat prin Adresa nr. 0014131
din 8.07.2020, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 8.193
din 10.07.2020,
în temeiul art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea
Senatului și a Camerei Deputa4ilor, precum și pentru organizarea și
func4ionarea Autorită4ii Electorale Permanente, cu modiﬁcările și
completările ulterioare, precum și al art. 6 din Legea nr. 84/2020,
Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – Se aprobă Metodologia depunerii dosarelor de
candidatură și a listelor de sus4inători la alegerile locale din anul
2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oﬁcial al României,
Partea I.
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ANEXĂ

METODOLOGIA
depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de sus2inători
la alegerile locale din anul 2020

Art. 1. – Prezenta metodologie reglementează procedura întocmirii și
depunerii la birourile electorale competente a dosarelor de candidatură și
a listelor de sus4inători pentru alegerile locale din anul 2020, precum și
documentele pe care trebuie să le con4ină și să înso4ească dosarele de
candidatură pentru consiliile locale, primari, consiliile jude4ene și
președin4ii consiliilor jude4ene.
Art. 2. – (1) Partidele politice, organiza4iile cetă4enilor apar4inând
minorită4ilor na4ionale, alian4ele politice, alian4ele electorale și candida4ii
independen4i depun dosare de candidatură la birourile electorale de
circumscrip4ie competente, pe suport hârtie și/sau pe suport informatic.
(2) Prin suport informatic se în4elege, în sensul prezentei metodologii,
orice tip de suport electronic de tip CD, DVD, stick USB sau HDD extern.
(3) Partidele politice, organiza4iile cetă4enilor apar4inând minorită4ilor
na4ionale, alian4ele politice, alian4ele electorale și candida4ii independen4i
pot utiliza metodele de depunere prevăzute la alin. (1) în mod concomitent.
Art. 3. – Se aprobă modelele următoarelor documente ce vor ﬁ utilizate
la alegerile locale din anul 2020:
a) modelul listei de candida4i, prevăzut în anexa nr. 1;
b) modelul propunerii de candidatură, prevăzut în anexa nr. 2;
c) modelul declara4iei de acceptare a candidaturii, prevăzut în anexa nr. 3;
d) modelul declara4iei de renun4are la candidatură, prevăzut în anexa
nr. 4;
e) modelul formularului ce înso4ește documentele de candidatură depuse
pe suport informatic, prevăzut în anexa nr. 5;
f) modelul opisului centralizator al listelor de sus4inători, prevăzut în
anexa nr. 6;
g) modelul listei de sus4inători, prevăzut în anexa nr. 7;
h) modelul opisului documentelor de candidatură, prevăzut în anexa
nr. 8.
Art. 4. – (1) În cuprinsul declara4iei de avere, al declara4iei de interese și
al declara4iei pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de
lucrător al Securită4ii sau de colaborator al acesteia care se depun la
birourile electorale de circumscrip4ie potrivit prezentei metodologii,
trimiterile la infrac4iunea de fals în declara4ii se referă la prevederile
art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modiﬁcările și
completările ulterioare.
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(2) În cuprinsul declara4iei de avere care se depune la birourile electorale
de circumscrip4ie potrivit prezentei metodologii, trimiterile la prevederile
art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul ﬁscal, cu modiﬁcările și
completările ulterioare, se consideră a ﬁ efectuate la dispozi4iile art. 61 din
Legea nr. 227/2015 privind Codul ﬁscal, cu modiﬁcările și completările
ulterioare.
(3) La rubrica „având func4ia de...” din formularele declara4iilor de avere
și de interese, candida4ii vor men4iona calitatea de candidat la una dintre
func4iile de primar, consilier local, consilier jude4ean sau președinte al
consiliului jude4ean.
Art. 5. – (1) Pentru depunerea candidaturilor la birourile electorale de
circumscrip4ie pe suport hârtie se constituie patru dosare.
(2) Primul și al doilea dosar de candidatură trebuie să cuprindă:
a) un exemplar original al listei de candida4i, conform modelului
prevăzut în anexa nr. 1, sau un exemplar original al propunerii de candidatură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, după caz;
b) copiile actelor de identitate ale candida4ilor;
c) exemplarele originale ale declara4iilor de acceptare a candidaturii,
conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
d) exemplarele originale ale declara4iilor de avere și ale declara4iilor de
interese, conform modelelor prevăzute de anexele nr. 1 și 2 la Legea
nr. 176/2010, cu modiﬁcările și completările ulterioare;
e) exemplarele originale ale declara4iilor pe propria răspundere în
sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securită4ii sau de colaborator
al acesteia, conform modelului prevăzut în anexa la Ordonan4a de urgen4ă
a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modiﬁcări și completări prin Legea
nr. 293/2008, cu modiﬁcările și completările ulterioare.
(3) Al treilea și al patrulea dosar trebuie să cuprindă copiile
documentelor prevăzute la alin. (2).
(4) Fiecare dosar dintre cele prevăzute la alin. (2) și (3) va ﬁ înso4it de un
opis al documentelor existente în acesta.
(5) Prin exemplar original se în4elege documentul tehnoredactat
computerizat și listat, documentul dactilograﬁat sau formularul completat
olograf, semnat și datat olograf de către persoanele îndreptă4ite să îl
semneze și să îl dateze.
(6) Dosarele prevăzute la alin. (2) se păstrează de către biroul electoral
de circumscrip4ie.
(7) Dosarele prevăzute la alin. (3), certiﬁcate de către biroul electoral de
circumscrip4ie prin semnătura președintelui acestuia și prin aplicarea
ștampilei pe propunerile de candidatură și/sau listele de candida4i, după
caz, se restituie depunătorului; unul dintre dosarele restituite
depunătorului se înregistrează de către acesta la judecătoria în a cărei rază
teritorială se aﬂă circumscrip4ia electorală pentru care se depune candidatura, respectiv la tribunal.
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Art. 6. – În cazul candidaturilor cetă4enilor altor state membre ale
Uniunii Europene decât România se aplică prevederile art. 56 din Legea
nr. 115/2015, cu modiﬁcările și completările ulterioare.
Art. 7. – (1) În cazul depunerii dosarelor de candidatură pe suport
informatic, acestea trebuie să con4ină:
a) pentru consiliul local și consiliul jude4ean, lista de candida4i, conform
modelului prevăzut în anexa nr. 1, semnată de către persoanele prevăzute
la art. 47 alin. (1) și (2) din Legea nr. 115/2015, cu modiﬁcările și completările
ulterioare, cu semnătură electronică caliﬁcată, cu semnătură electronică
avansată transmisă prin utilizarea unor mecanisme de autentiﬁcare de nivel
substan4ial sau ridicat ori cu sigiliul electronic caliﬁcat al forma4iunii
politice, după caz;
b) pentru primar și președintele consiliului jude4ean, propunerea de
candidatură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, semnată de către
persoanele prevăzute la art. 47 alin. (1) și (2) din Legea nr. 115/2015, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, cu semnătură electronică caliﬁcată,
cu semnătură electronică avansată transmisă prin utilizarea unor
mecanisme de autentiﬁcare de nivel substan4ial sau ridicat ori cu sigiliul
electronic caliﬁcat al forma4iunii politice, după caz;
c) copiile actelor de identitate ale candida4ilor;
d) declara4iile de acceptare a candidaturii, conform modelului prevăzut
în anexa nr. 3, semnate de către candida4i cu semnătură electronică caliﬁcată
sau cu semnătură electronică avansată transmisă prin utilizarea unor
mecanisme de autentiﬁcare de nivel substan4ial sau ridicat;
e) declara4iile de avere și declara4iile de interese, conform modelelor
prevăzute de anexele nr. 1 și 2 la Legea nr. 176/2010, cu modiﬁcările și
completările ulterioare, semnate de către candida4i cu semnătură
electronică caliﬁcată sau cu semnătură electronică avansată transmisă prin
utilizarea unor mecanisme de autentiﬁcare de nivel substan4ial sau ridicat;
f) declara4iile pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea
de lucrător al Securită4ii sau de colaborator al acesteia, conform modelului
prevăzut în anexa la Ordonan4a de urgen4ă a Guvernului nr. 24/2008,
aprobată cu modiﬁcări și completări prin Legea nr. 293/2008, cu modiﬁcările și completările ulterioare, semnate de către candida4i cu semnătură
electronică caliﬁcată sau cu semnătură electronică avansată transmisă prin
utilizarea unor mecanisme de autentiﬁcare de nivel substan4ial sau ridicat.
(2) Dosarele de candidatură pe suport informatic se depun în două
exemplare, un exemplar original și o copie, care vor ﬁ înso4ite de un
formular, în două exemplare originale, conform modelului prevăzut în
anexa nr. 5, semnat și datat olograf de către persoana desemnată să depună
candidaturile de către conducerea partidului, a organiza4iei cetă4enilor
apar4inând minorită4ilor na4ionale, a alian4ei politice sau a alian4ei electorale
care a propus candidaturile, respectiv de către candidatul independent.
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(3) La depunerea dosarelor de candidatură conform alin. (1), personalul
tehnic auxiliar al biroului electoral de circumscrip4ie va veriﬁca
func4ionalitatea suportului informatic și ﬁșierele aﬂate pe acesta, va asigura
descărcarea acestora pe un terminal informatic aﬂat în dotarea biroului
electoral de circumscrip4ie și va aplica un număr de înregistrare pe două
dintre exemplarele formularului prevăzut la alin. (2); un exemplar se
păstrează de către biroul electoral de circumscrip4ie și un exemplar se
restituie depunătorului.
(4) Eventualele neconcordan4e ale informa4iilor aﬂate pe suportul
informatic cu datele înscrise în formularul prevăzut la alin. (2) se
consemnează de către personalul tehnic auxiliar în formularul prevăzut la
alin. (2).
(5) Personalul tehnic auxiliar al biroului electoral de circumscrip4ie
asigură imprimarea documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), pe care
le predă președintelui biroului electoral de circumscrip4ie în vederea
certiﬁcării acestora, respectiv a aﬁșării lor la sediul biroului electoral de
circumscrip4ie, conform art. 52 alin. (6) și (7) din Legea nr. 115/2015, cu
modiﬁcările și completările ulterioare.
(6) Suporturile informatice ce con4in dosarele de candidatură se
păstrează de către birourile electorale de circumscrip4ie, urmând a ﬁ
arhivate în conformitate cu prevederile Legii nr. 135/2007 privind arhivarea
documentelor în formă electronică, republicată.
Art. 8. – Declara4ia de renun4are la candidatură se depune la biroul
electoral de circumscrip4ie la care a fost depus dosarul de candidatură.
Art. 9. – Documentele de candidatură prevăzute la art. 7 vor ﬁ
descărcate și salvate pe terminalele informatice utilizate de birourile
electorale de circumscrip4ie, acestea urmând a ﬁ predate, pe suport
informatic și pe suport hârtie, judecătoriilor, tribunalelor și/sau secretarilor
unită4ilor administrativ-teritoriale, conform legii.
Art. 10. – (1) Datele sus4inătorilor și semnăturile acestora pot ﬁ colectate
pe suport hârtie sau prin mijloace electronice, acestea din urmă incluzând
orice platformă electronică care permite prelucrarea datelor personale cu
respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec4ia persoanelor ﬁzice în ceea
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circula4ie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
general privind protec4ia datelor).
(2) Listele de sus4inători întocmite în format electronic pot ﬁ semnate
de către sus4inători cu semnătură electronică.
(3) Lista de sus4inători poate con4ine datele unui singur sus4inător.
(4) Listele de sus4inători în format electronic sunt valabile numai dacă
veridicitatea datelor este atestată prin declara4ia pe propria răspundere
prevăzută la art. 51 alin. (1) ultima teză din Legea nr. 115/2015, cu
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modiﬁcările și completările ulterioare, întocmită în format electronic, dată
conform legii și modelului prevăzut în anexa nr. 7 și semnată de către
persoana care a colectat datele și semnăturile sus4inătorilor cu semnătură
electronică caliﬁcată sau cu semnătură electronică avansată transmisă prin
utilizarea unor mecanisme de autentiﬁcare de nivel substan4ial sau ridicat.
(5) Persoana care dă declara4ia prevăzută la alin. (4) poate ﬁ din rândul
sus4inătorilor.
(6) Declara4ia prevăzută la alin. (4) trebuie să ﬁe asociată listei de
sus4inători a cărei veridicitate o atestă.
Art. 11. – (1) Listele de sus4inători ce vor ﬁ depuse pe suport hârtie vor
ﬁ îndosariate, iar dosarele și ﬁlele din acestea vor ﬁ numerotate.
(2) Listele de sus4inători pe suport hârtie și pe suport informatic trebuie
să ﬁe înso4ite de un opis centralizator, pe suport hârtie, conform modelului
prevăzut în anexa nr. 6, semnat și datat olograf de către persoana
desemnată să depună listele de sus4inători de către conducerea partidului,
a organiza4iei cetă4enilor apar4inând minorită4ilor na4ionale, a alian4ei
politice sau a alian4ei electorale care a propus candidaturile, respectiv de
către candidatul independent.
(3) La depunerea dosarelor de candidatură pe suport informatic,
personalul tehnic auxiliar al biroului electoral de circumscrip4ie va veriﬁca
func4ionalitatea suportului informatic și ﬁșierele aﬂate pe acesta, va asigura
descărcarea acestora pe un terminal informatic aﬂat în dotarea biroului
electoral de circumscrip4ie și va aplica un număr de înregistrare pe unul
dintre exemplarele opisului centralizator prevăzut la alin. (2), pe care îl va
restitui depunătorului.
(4) Eventualele neconcordan4e ale informa4iilor aﬂate pe suportul
informatic cu datele înscrise în opisul centralizator prevăzut la alin. (2) se
consemnează de către personalul tehnic auxiliar în opisul centralizator
prevăzut la alin. (2).
(5) Suporturile informatice ce con4in listele de sus4inători se păstrează de
către birourile electorale de circumscrip4ie, urmând a ﬁ arhivate conform legii.
Art. 12. – La alegerile locale din anul 2020, Autoritatea Electorală
Permanentă pune la dispozi4ia birourilor electorale de circumscrip4ie și a
Biroului Electoral Central o aplica4ie informatică de înregistrare și
centralizare a datelor personale ale candida4ilor, în vederea îndeplinirii
atribu4iei prevăzute de art. 67 alin. (1) din Normele metodologice de
aplicare a Legii nr. 334/2006 privind ﬁnan4area activită4ii partidelor politice
și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016,
cu modiﬁcările ulterioare.
Art. 13. – La alegerile locale din anul 2020 se va utiliza modelul listei de
sus4inători prevăzut în anexa nr. 7 la prezenta metodologie.
Art. 14. – Anexele nr. 1—8 fac parte integrantă din prezenta metodologie.
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ANEXA Nr. 1
la metodologie

Modelul listei de candida4i

Denumirea și semnul electoral ale partidului politic, ale alian4ei politice,
alian4ei electorale sau organiza4iei cetă4enilor apar4inând minorită4ilor
na4ionale
L I S TA D E C A N D I D A I
pentru alegerea .....................................,1 jude2ul ……………………….,
din data de 27 septembrie 2020

Nr. crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
...

Numele

Prenumele

Locul
nașterii

Data
nașterii

Data ....................

Domiciliul
conform actului
de identitate

Act de identitate2

Denumire

Serie

Număr

Cetățenia3

Ocupația4

Profesia5

Apartenența
politică a
candidaților6

Alianța
politică sau
electorală7

Semnătura .......................8

N O T Ă:
Lista de candida4i se semnează de către persoanele prevăzute la art. 47
alin. (1) și (2) din Legea nr. 115/2015, cu modiﬁcările și completările
ulterioare.
1
Se înscrie, după caz, sintagma „consiliului local”, „consiliului jude2ean”, înso2ită de
rangul și denumirea unită2ii administrativ-teritoriale; în cazul municipiului București se va
înscrie „consiliului local al sectorului ...”, „Consiliului General al Municipiului București”,
după caz.*
2
În cazul cetă4enilor statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, la
rubrica „Act de identitate” se înscriu denumirea, seria și numărul documentului eliberat de
Inspectoratul General pentru Imigrări.
3
În cazul cetă4enilor Uniunii Europene se va înscrie și statul membru de origine.
4
Se înscrie activitatea desfășurată.
5
Conform studiilor absolvite.
6
Se înscrie denumirea forma4iunii politice al cărei membru este candidatul.
7
Se completează în cazul listelor de candida4i depuse de alian4ele politice sau electorale.
8
Se semnează olograf, cu semnătură electronică calificată, cu semnătură electronică
avansată transmisă prin utilizarea unor mecanisme de autentificare de nivel substan4ial sau
ridicat ori cu sigiliul electronic calificat al forma4iunii politice, după caz.

* Rectificat.
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ANEXA Nr. 2
la metodologie

Modelul propunerii de candidatură
Denumirea și semnul electoral al partidului politic, ale alian4ei politice,
alian4ei electorale sau organiza4iei cetă4enilor apar4inând minorită4ilor
na4ionale ori men4iunea „Candidat independent” înso4ită de prenumele și
numele acestuia ....................................................
PROPUNERE DE CANDIDATURĂ
la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020
pentru func2ia de ………………………………1

Numele candidatului
Prenumele candidatului
Locul nașterii candidatului
Data nașterii candidatului
Cetățenia candidatului2
Domiciliul candidatului conform actului de identitate
Denumirea, seria și numărul actului de identitate al candidatului3
Ocupația candidatului4
Profesia candidatului5
Apartenența politică a candidatului6
Alianța politică sau electorală7

Data ....................

Semnătura .......................8

N O T E:
Prezentul formular poate ﬁ utilizat numai pentru candidaturile individuale.
Propunerea de candidatură se semnează de către persoanele prevăzute
la art. 47 alin. (1) și (2) din Legea nr. 115/2015, cu modiﬁcările și completările
ulterioare.
1
Se înscrie, după caz, sintagma „consilier în consiliul local al”, „consilier în consiliul
jude4ean al”, „primar al”, „președinte al consiliului jude4ean al”, înso4ită de rangul și
denumirea unită4ii administrativ-teritoriale; în cazul municipiului București se va înscrie
„consilier în consiliul local al sectorului...”, „consilier în cadrul Consiliului General al
Municipiului București”, „primar al sectorului...” sau „primar general al municipiului
București”, după caz.
2
În cazul cetă4enilor Uniunii Europene se va înscrie și statul membru de origine.
3
În cazul cetă4enilor statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, la
rubrica „Denumirea, seria și numărul actului de identitate al candidatului” se înscriu
denumirea, seria și numărul documentului eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări.
4
Se înscrie activitatea desfășurată.
5
Conform studiilor absolvite.
6
Se înscrie denumirea forma4iunii politice al cărei membru este candidatul. În cazul
candida4ilor independen4i se înscrie men4iunea „independent”.
7
Se completează în cazul listelor de candida4i depuse de alian4ele politice sau electorale.
8
Se semnează olograf, cu semnătură electronică calificată, cu semnătură electronică
avansată transmisă prin utilizarea unor mecanisme de autentificare de nivel substan4ial sau
ridicat ori cu sigiliul electronic calificat al forma4iunii politice, după caz.
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Modelul declara4iei de acceptare a candidaturii

ANEXA Nr. 3
la metodologie

D E C L A R A I E
de acceptare a candidaturii

Subsemnatul, ............................, având cetă4enia1 .........................................,
domiciliat în ......................................................., strada .......................................
nr. ........, bl. ........, ap. ................., sectorul/jude4ul ........................................,
propus de2 .................................................., de profesie ......................................
ocupa4ia (activitatea desfășurată) ................................................................,
membru al3 ....................................................................., declar prin prezenta
că accept să candidez la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020,
pentru func4ia de4 ...................... .
Declar de asemenea, pe propria răspundere, că întrunesc condi4iile
prevăzute de lege pentru a candida.
Semnătura,
............................................5

În cazul cetă4enilor Uniunii Europene se va înscrie și statul membru de origine.
Se înscrie denumirea abreviată și desfășurată a partidului politic, a alian4ei politice, a
alian4ei electorale ori a organiza4iei cetă4enilor apar4inând minorită4ilor na4ionale sau, după
caz, men4iunea de candidat independent.
3
Se înscrie denumirea partidului politic sau a organiza4iei cetă4enilor apar4inând
minorită4ilor na4ionale. Pentru candida4ii independen4i se trece men4iunea „independent”.
4
Se înscrie, după caz, sintagma „primar”, „consilier local”, „consilier jude4ean”,
„președinte al consiliului jude4ean” înso4ită de rangul și denumirea unită4ii administrativteritoriale; în cazul municipiului București se va înscrie „consilier local al sectorului ....”,
„consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București”, „primar al sectorului …”
sau „primar general al municipiului București”, după caz.
5
Se semnează olograf, cu semnătură electronică calificată sau cu semnătură electronică
avansată transmisă prin utilizarea unor mecanisme de autentificare de nivel substan4ial sau
ridicat.
1
2
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Modelul declara4iei de renun4are la candidatură

ANEXA Nr. 4
la metodologie

D E C L A R A I E
de renun2are la candidatură

Subsemnatul ...................................., având cetă4enia1 ...................................,
domiciliat în ..................................., strada ........................................ nr. ........,
bl. ........, ap. ................., sectorul/jude4ul ........................................, declar prin
prezenta că renun4 la candidatura propusă de2 ...................................................
pentru func4ia de ...........................................3 și depusă în data de ................ .
Semnătura4,
............................................

În cazul cetă4enilor Uniunii Europene se va înscrie și statul membru de origine.
Se înscrie denumirea abreviată și desfășurată a partidului politic, a alian4ei politice, a
alian4ei electorale ori a organiza4iei cetă4enilor apar4inând minorită4ilor na4ionale sau, după
caz, men4iunea de candidat independent.
3
Se înscrie, după caz, sintagma „primar”, „consilier local”, „consilier jude4ean”,
„președinte al consiliului jude4ean” înso4ită de rangul și denumirea unită4ii administrativteritoriale; în cazul municipiului București se va înscrie „consilier local al sectorului ....”,
„consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București”, „primar al sectorului…”
sau „primar general al municipiului București”, după caz.
4
Se semnează olograf, cu semnătură electronică calificată sau cu semnătură electronică
avansată transmisă prin utilizarea unor mecanisme de autentificare de nivel substan4ial sau
ridicat.
1
2

Hotărârea Autorităii Electorale Permanente nr. 2/2020 389

ANEXA Nr. 5
la metodologie

Modelul formularului
ce înso4ește documentele de candidatură depuse pe suport informatic

Denumirea partidului politic, a alian4ei politice, a alian4ei electorale sau
a organiza4iei cetă4enilor apar4inând minorită4ilor na4ionale ori men4iunea
„Candidat independent” înso4ită de prenumele și numele acestuia ................
FORMULAR
ce înso2ește documentele de candidatură depuse pe suport informatic
pentru
alegerea ..................................................1 din data de 27 septembrie 2020
Nr. crt.

Total

Denumirea folderului

Data
………….

Număr fișiere

Data salvării/ultimei modificări a folderului

Semnătura2
....................

1
Se înscrie, după caz, sintagma „primarului” și/sau „consiliului local”, „consiliului
jude4ean” și/sau „președintelui consiliului jude4ean” înso4ită de rangul și denumirea unită4ii
administrativ-teritoriale; în cazul municipiului București se va înscrie „primarului” și/sau
„consiliului local al sectorului....”, „primarului general” și/sau „Consiliului General al
Municipiului București”, după caz.
2
Se semnează și se datează olograf de către persoana desemnată în acest sens de
conducerea partidului politic, organiza4iei cetă4enilor apar4inând minorită4ilor na4ionale,
alian4ei politice sau alian4ei electorale care a propus lista de candida4i sau candidatura ori,
după caz, de către candidatul independent.
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ANEXA Nr. 6
la metodologie

Modelul opisului centralizator al listelor de sus4inători

Denumirea partidului politic, a alian4ei politice, a alian4ei electorale sau
a organiza4iei cetă4enilor apar4inând minorită4ilor na4ionale ori men4iunea
„Candidat independent” înso4ită de prenumele și numele acestuia
....................................................
OPIS CENTRALIZATOR
al listelor de sus2inători pentru
alegerea .............................................................................................1
din data de 27 septembrie 2020

Nr. crt.

Total

Numărul dosarului2

Data
…......….

Număr de file3

Tipul semnăturilor4

Număr de semnături

Semnătura5
.......................

1
Se înscrie, după caz, sintagma „primarului și consiliului local”, „consiliului jude4ean și
președintelui consiliului jude4ean”, înso4ită de rangul și denumirea unită4ii administrativteritoriale; în cazul municipiului București se va înscrie „primarului și consiliului local al
sectorului....”, „primarului general și Consiliului General al Municipiului București”, după
caz.
2
În cazul listelor de sus4inători depuse pe suport informatic se vor înscrie denumirea
folderului și data ultimei salvări.
3
În cazul listelor de sus4inători depuse pe suport informatic se va înscrie numărul
fișierelor.
4
În cazul listelor de sus4inători întocmite în format electronic se va preciza tipul
semnăturilor: semnături electronice simple, semnături electronice avansate sau semnături
electronice calificate, după caz.
5
Se semnează și se datează olograf de către persoana desemnată în acest sens de
conducerea partidului politic, organiza4iei cetă4enilor apar4inând minorită4ilor na4ionale,
alian4ei politice sau alian4ei electorale care a propus lista de candida4i sau candidatura ori,
după caz, de către candidatul independent.
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Modelul listei sus4inătorilor care va ﬁ folosit
la alegerile locale din anul 2020

ANEXA Nr. 7
la metodologie

Denumirea partidului politic, a alian4ei politice, a alian4ei electorale sau
a organiza4iei cetă4enilor apar4inând minorită4ilor na4ionale ori men4iunea
„Candidat independent” înso4ită de prenumele și numele acestuia1 .............
L I S TA S U S I N ĂT O R I L O R
pentru alegerea ...................................................2, jude2ul ………………….,
din data de 27 septembrie 2020
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Semnătura3

Nume

Prenume

Cetățenia

Data nașterii

Adresa
(str., nr., bl., comuna/orașul/
municipiul, sectorul/județul)

Denumire

Act de identitate4
Serie

Număr

Întocmit de .....5

Subsemnatul, ..........................5, domiciliat în ..................................................,
născut la data de ........................... în comuna/orașul/municipiul ....................,
jude4ul ......................., posesor al C.I. (B.I.) seria ...... nr. ....., CNP ……….......,
declar pe propria răspundere că toate datele de identiﬁcare și semnăturile
cuprinse în prezenta listă, care are un număr de ...... pozi4ii, corespund
realită4ii.
Data ....................

Semnătura ...................6

N O T E:
Conform art. 4 din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor
autorită4ilor administra4iei publice locale și pentru modiﬁcarea art. 151
alin. (3) din Ordonan4a de urgen4ă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, la alegerile pentru autorită4ile administra4iei publice locale
din anul 2020, pentru candidaturile la consiliul local și func4ia de primar din
aceeași circumscrip4ie electorală, respectiv pentru candidaturile la consiliul
jude4ean și președintele consiliului jude4ean din aceeași circumscrip4ie
electorală, partidele politice, alian4ele politice, alian4ele electorale,
organiza4iile cetă4enilor apar4inând minorită4ilor na4ionale și candida4ii
independen4i vor prezenta câte o singură listă de sus4inători.
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Listele de sus4inători colectate pentru candidaturile pentru func4iile de
primar și președinte al consiliului jude4ean sunt valabile și pentru
candidaturile la consiliile locale, respectiv la consiliile jude4ene.
Lista sus4inătorilor este act public și se aﬂă sub inciden4a art. 326 din
Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modiﬁcările și completările
ulterioare.
Declara4ia persoanei care a întocmit lista se dă pe ﬁecare ﬁlă a listei de
sus4inători. În cazul listelor de sus4inători întocmite în format electronic,
declara4ia persoanei care a întocmit lista se dă pentru ﬁecare ﬁșier în parte.
În afara elementelor obligatorii, lista de sus4inători poate con4ine orice
alte date de identiﬁcare ale partidului politic, ale alian4ei politice, ale
alian4ei electorale, ale organiza4iei cetă4enilor apar4inând minorită4ilor
na4ionale sau ale candidatului independent.
Declara4ia se completează, se semnează și se datează de către persoana
care a întocmit lista sus4inătorilor.
1
În cazul listelor sus4inătorilor care se depun și pentru candidatura la func4ia de primar
sau președinte al consiliului jude4ean propuse de un partid politic, alian4ă politică, alian4ă
electorală sau organiza4ie a cetă4enilor apar4inând minorită4ilor na4ionale se înscriu în mod
obligatoriu și numele și prenumele candidatului la func4ia de primar sau de președinte al
consiliului jude4ean.
2
Se înscrie, după caz, sintagma „consiliului local”, „primarului”, „consiliului local și a
primarului”, „consiliului jude4ean”, „președintelui consiliului jude4ean”, „consiliului
jude4ean și a președintelui consiliului jude4ean”, înso4ită de rangul și denumirea unită4ii
administrativ-teritoriale și/sau denumirea jude4ului; în cazul municipiului București se va
înscrie „consiliului local al sectorului ....”, „primarului sectorului …”, „consiliului local și a
primarului sectorului ....” „Consiliului General al Municipiului București”, „primarului
general al municipiului București”, „Consiliului General al Municipiului București și
primarului general al municipiului București”.
3
Se semnează olograf, cu semnătură electronică simplă, semnătură electronică avansată
sau semnătură electronică calificată, după caz.
4
În cazul cetă4enilor statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, la
rubrica „Act de identitate” se înscriu denumirea, seria și numărul documentului eliberat de
Inspectoratul General pentru Imigrări.
5
Se înscriu numele și prenumele persoanei care a întocmit lista.
6
Se semnează olograf, cu semnătură electronică calificată sau cu semnătură electronică
avansată transmisă prin utilizarea unor mecanisme de autentificare de nivel substan4ial sau
ridicat.
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ANEXA Nr. 8
la metodologie

Nr. crt.

1.
2.
3.
4.
5.
...

Modelul opisului documentelor de candidatură

Denumirea documentului1

Data ..................

Denumirea funcției eligibile2

Număr pagini

Semnătura .....................3

1
Se înscriu datele de identificare a documentului, precum și numele și prenumele
persoanei care a semnat documentul; în situa4ia copiilor actelor de identitate se înscriu numele
și prenumele persoanelor cărora le apar4in.
2
Se înscrie sintagma „consilier local”, „primar”, „consilier jude4ean”, „președinte al
consiliului jude4ean”, „consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București” sau
„primar general al municipiului București”, după caz.
3
Se semnează și se datează olograf de către persoana desemnată în acest sens de
conducerea partidului politic, organiza4iei cetă4enilor apar4inând minorită4ilor na4ionale,
alian4ei politice sau alian4ei electorale care a propus lista de candida4i sau candidatura ori,
după caz, de către candidatul independent.
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Finanarea acvităii pardelor police și a campaniilor electorale
pentru alegerea autorităilor administraiei publice locale din anul 2020
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