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Cuvânt înainte 
 

Prezentul raport descrie activitatea Autorității Electorale Permanente din anul 2020, prezentând, 

în detaliu, activitatea președintelui, a vicepreședinților, a secretarului general și a compartimentelor de prim 

nivel. 

Principalele priorități ale anului trecut au fost legate de alegerile locale și parlamentare, buna 

colaborare a Autorității Electorale Permanente cu toate celelalte instituții publice1 cu atribuții în materie 

electorală fiind deosebit de relevantă pentru buna organizare a acestora, Astfel, în general, procesele 

electorale din anul 2020 au decurs în condiții optime, nefiind înregistrate incidente sau disfuncționalități de 

natură să afecteze integritatea acestora. 

Măsurile legislative implementate au urmărit, în principal, consolidarea capacității administrației 

electorale, creșterea accesului alegătorilor din străinătate la procesele electorale (implementarea votului prin 

corespondență la alegerile prezidențiale, extinderea programului de votare în străinătate pe durata a două 

zile), noi facilități acordate competitorilor electorali (posibilitatea depunerii electronice a dosarelor de 

candidatură și a listelor de susținători) și asigurarea condițiilor necesare pentru exercitarea dreptului de vot 

în condiții de siguranță în contextul pandemiei de Covid-19. Eforturile conjugate ale Autorității Electorale 

Permanente, ale Parlamentului și ale Guvernului, în calitate de furnizori de norme legale, precum și al 

autorităților centrale și locale abilitate să pună în aplicare aceste norme au făcut posibilă organizarea 

ultimelor consultări electorale naționale în cele mai bune condiții, raportat la restricțiile și provocările 

contextului fluctuant generat de pandemie. Lecțiile învățate pe parcursul anului 2019 au fost valorificate cu 

prilejul alegerilor din 2020, măsurile implementate crescând accesibilitatea alegerilor și asigurând un 

răspuns eficient la provocările generate de pandemia de COVID-19. 

Imperativul bunei organizări a proceselor electorale menționate a generat însă un număr ridicat de 

acte normative, atât la nivelul legislației primare, cât și la nivelul legislației secundare care trebuie corelate, 

uniformizate și îmbunătățite pentru a face față provocărilor pe care la va presupune organizarea, în anul 

2024, a tuturor celor patru tipuri de alegeri. 

Astfel, Autoritatea Electorală Permanentă reiterează necesitatea adoptării unui Cod electoral și își 

manifestă disponibilitatea de a sprijini demersurile Parlamentului în acest sens prin constituirea unui grup 

tehnic de lucru la care vor fi invitați să participe și experți din cadrul Administrației Prezidențiale, al 

Consiliului Legislativ, al autorităților administrației publice centrale cu atribuții în materie electorală, al 

societății civile și al mediului academic, urmată de furnizarea, într-un termen rezonabil, a unui proiect, bazat 

pe principiile stabilite de forul legislativ. 

Alte priorități pentru perioada următoare constau în creșterea transparenței și integrității finanțării 

partidelor politice și a campaniilor electorale, buna organizare și desfășurare a alegerilor locale parțiale, 

precum și asigurarea suportului necesar autorităților locale pentru organizarea referendumurilor locale. 

 

 

 

 

 
1 Guvernul, Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul General al 

Jandarmeriei Române, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Secretariatul General al Guvernului, 

Ministerul Sănătății, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Institutul Național de Statistică, Consiliul Național al 

Audiovizualului, Agenția Națională de Integritate, Înalta Curte de Casație şi Justiție, curțile de apel, tribunalele, 

judecătoriile, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Societatea Română de Radiodifuziune şi 

Societatea Română de Televiziune, instituțiile prefectului și primarii. 
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I. Profilul organizațional 
 

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) este autoritatea administrativă autonomă, cu 

personalitate juridică și competență generală în materia pregătirii, organizării și desfășurării alegerilor și a 

referendumurilor, precum și în domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale.  

Organizarea și funcționarea Autorității sunt prevăzute de Legea nr. 208/2015 privind alegerea 

Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale 

Permanente, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității 

partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum 

și de Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente (ROF).  

Textul Legii nr. 208/2015 a fost modificat și completat prin Legea nr. 202/20202 care a vizat, 

printre altele, reglementarea în detaliu, la nivelul legislației primare, a modului de organizare a Autorității, 

introducerea unor condiții mai restrictive pentru ocuparea posturilor de conducere, detalierea și clarificarea 

unor atribuții ale instituției. 

Ca urmare, Regulamentul de organizare și funcționare aprobat prin Hotărârea Birourilor 

permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 2/20193 a fost înlocuit cu un nou regulament, aprobat 

prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 4/2020, care a intrat în vigoare 

la data de 26 octombrie 2020. 

Atribuțiile compartimentelor AEP au fost stabilite prin Ordinul președintelui Autorității Electorale 

Permanente nr. 726/2020. 

  

Misiunea instituției, viziune, obiective, atribuții 
 

Misiune: Asigurarea organizării şi desfăşurării alegerilor şi a referendumurilor, precum şi a 

finanţării partidelor politice, cu respectarea Constituţiei, a legii şi a standardelor internaţionale şi europene 

în materie. 

În realizarea misiunii sale, Autoritatea cooperează instituțional cu ministerele, celelalte organe de 

specialitate ale administrației publice centrale și locale, cu Administrația Prezidențială și Parlamentul, cu 

organizații internaționale, precum și cu organizații neguvernamentale. 

 

Viziune: O instituție publică inovativă, recunoscută în plan internațional, care generează 

încredere, furnizează servicii de înaltă calitate și asigură îndeplinirea dorințelor legitime ale electoratului și 

partidelor politice. 

 

Obiective generale:  

• Legalitatea, integritatea și accesibilitatea proceselor electorale şi a finanțării partidelor 

politice și a campaniilor electorale; 

• Buna organizare şi desfășurare a proceselor electorale; 

• Furnizarea de asistență în materie electorală la nivel național şi internațional. 

 

Obiectivele specifice, indicatorii de performanță, activitățile și procedurile necesare îndeplinirii 

atribuțiilor Autorității Electorale Permanente au fost stabilite prin ordin al președintelui Autorității 

Electorale Permanente. Pe parcursul anului 2020 au fost aplicabile, succesiv, Ordinul nr. 1117/2019, Ordinul 

nr. 277/2020, Ordinul nr. 567/2020 și Ordinul nr. 1371/2020 privind aprobarea misiunii, viziunii, funcțiilor, 

obiectivelor generale, obiectivelor specifice, indicatorilor de performanță, activităților și procedurilor 

necesare îndeplinirii atribuțiilor Autorității Electorale Permanente. 

 

 
2 Legea nr. 202/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală. 
3 Act normativ valabil până la data de 26 octombrie 2020. 
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Conform art. 103 și art. 1031 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

AEP exercită următoarele atribuții principale: 

1) elaborează propuneri privitoare la asigurarea logisticii necesare desfășurării alegerilor, pe 

care le transmite spre însușire Guvernului și autorităților administrației publice locale, și urmărește modul 

de îndeplinire a propunerilor; 

2) urmărește modul de delimitare a secțiilor de votare, de stabilire a localurilor secțiilor de vot 

și a sediilor birourilor electorale; propune înființarea secțiilor de votare noi sau schimbarea sediilor secțiilor 

de votare; 

3) urmărește realizarea din timp de o manieră unitară a dotărilor specifice secțiilor 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 și poate dispune măsuri pentru înlocuirea 

logisticii electorale care nu respectă standardele stabilite potrivit prezentei legi; 

4) urmărește modul de asigurare a fondurilor necesare realizării eșalonate, din timp, a logisticii 

necesare desfășurării procesului electoral, pe baza informărilor furnizate de autoritățile publice competente; 

5) monitorizează securitatea secțiilor de votare, a buletinelor de vot și a celorlalte documente 

și materiale specifice perioadei electorale, pe baza informărilor furnizate de autoritățile publice competente; 

6) monitorizează întocmirea și tipărirea listelor electorale permanente; monitorizează și 

controlează actualizarea Registrului electoral; 

7) administrează Registrul electoral și Registrul secțiilor de votare; 

8) controlează și monitorizează îndeplinirea sarcinilor care revin autorităților publice și altor 

organisme în pregătirea și organizarea proceselor electorale; 

9) asigură, în limita competențelor sale, aplicarea unitară a dispozițiilor legale referitoare la 

organizarea alegerilor și a referendumurilor; 

10) elaborează studii și propuneri vizând îmbunătățirea sistemului electoral, pe care le dă 

publicității și le prezintă autorităților publice, partidelor politice, precum și organizațiilor neguvernamentale 

interesate; 

11) prezintă Parlamentului, în maximum 3 luni de la încheierea alegerilor pentru Senat și 

Camera Deputaților, pentru Președintele României, pentru Parlamentul European și pentru autoritățile 

administrației publice locale sau a unui referendum național, 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 publicității sub forma unei cărți albe; 

12) implementează programe de informare și educare a alegătorilor asupra sistemului electoral 

românesc și asupra respectării deontologiei electorale și asigură popularizarea acestora; 

13) organizează programe specifice de instruire și formare profesională în materie electorală 

pentru personalul autorităților și instituțiilor, cu atribuții în organizarea și desfășurarea alegerilor, precum și 

pentru persoanele care pot deveni membri ai birourilor electorale și operatori de calculator în secțiile de 

votare; 

14) elaborează programe și stabilește proceduri unitare privind exercitarea dreptului de vot de 

către persoanele cu dizabilități și asigură popularizarea acestora; 

15) elaborează proiectul bugetului propriu, care se aprobă prin legea bugetului de stat; 

16) întocmește lista cu personalul de specialitate atestat de Institutul Național de Statistică, care 

participă la centralizarea, prelucrarea datelor și constatarea rezultatelor alegerilor; 

17) coordonează Sistemul informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind 

consemnarea rezultatelor votării și Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a 

votului ilegal; 

18) organizează și implementează un sistem de colectare de date și de informare periodică a 

opiniei publice privind prezența populației la vot; 

19) propune și avizează, prin președintele său, proiectele de legi, ordonanțe și hotărâri ale 

Guvernului în domeniile sale de competență; pentru elaborarea proiectelor de acte normative în domeniile 

sale de competență poate folosi colaboratori externi în condițiile legii; 
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20) elaborează și supune Guvernului spre aprobare proiectele de hotărâri specifice bunei 

organizări și desfășurări a alegerilor și a referendumurilor; 

21) elaborează propuneri și proiecte de acte normative pentru îmbunătățirea și perfecționarea 

sistemului electoral românesc, pe care le supune Guvernului și/sau membrilor comisiilor parlamentare 

competente spre analiză și exercitare a dreptului de inițiativă legislativă; 

22) elaborează strategii și planuri de acțiune pentru consolidarea integrității și a rezilienței 

sistemului electoral românesc, pe care le supune spre aprobare Parlamentului sau Guvernului, după caz; 

23) certifică aplicațiile informatice ce vor fi utilizate de Biroul Electoral Central pentru 

centralizarea rezultatelor votării și le pune la dispoziția partidelor politice și organizațiilor cetățenilor 

aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, la cererea scrisă a acestora; 

24) face propuneri Guvernului pentru stabilirea datei de organizare și desfășurare a alegerilor 

parțiale pentru autoritățile administrației publice locale și sprijină organizarea acestora; 

25) veghează la respectarea legii privind organizarea și desfășurarea referendumurilor locale; 

26) asigură aplicarea legislației privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor 

electorale; 

27) organizează conferințe, seminare și congrese naționale și internaționale în domeniul său de 

activitate; 

28) asigură transparența cheltuielilor efectuate pentru organizarea și desfășurarea alegerilor și 

referendumurilor; 

29) cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale, asigură funcționarea în sediul Biroului 

Electoral Central a unei infrastructuri informatice care îndeplinește următoarele obiective: 

a) asigură funcționarea 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 prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, precum și a jurnalelor mașinilor pe care 

rulează acesta, pentru facilitarea analizei și transparenței acestora; 

30) prezintă Parlamentului anual un raport asupra activității sale, conform legii. 

Atribuții specifice sunt, de asemenea, stabilite prin Legea nr. 334/2006, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și prin hotărâri ale Guvernului privind buna organizare și 

desfășurare a alegerilor.   

 

Organigramă 
AEP este condusă de un președinte, cu rang de ministru, ajutat de 2 vicepreședinți cu rang de 

secretar de stat. Autoritatea are un secretar general, numit de prim-ministru pe bază de concurs. 

AEP are un aparat propriu de specialitate, în cadrul căruia funcționează o structură centrală, cu 

sediul în municipiul București și structuri teritoriale (filiale și birouri județene).  

Până la data de 26 octombrie 2020, AEP a fost organizată în conformitate cu prevederile ROF 

aprobat prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 2/2019, având 

următoarea structură organizatorică: 
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A. Conducerea Autorității, formată din președinte, vicepreședinți și secretarul general. 

B. Aparatul propriu - la nivel central: 

a) Structuri de specialitate: 

1. Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale; 

1.1. Direcția prevenție, îndrumare și monitorizare; 

1.2. Direcția control; 

2. Departamentul legislativ; 

2.1. Direcția reglementări, drepturi și proceduri electorale; 

2.2. Direcția afaceri europene și relația cu Parlamentul; 

2.3. Serviciul politici publice; 

3. Direcția generală sistemul informațional electoral național; 

3.1. Direcția Registrul electoral; 

4. Direcția generală coordonarea activității în teritoriu; 

5. Departamentul suport organizatoric electoral; 

6. Departamentul cooperare internațională și relații publice; 

6.1. Direcția comunicare; 

7. Direcția generală logistică și resurse electorale; 

7.1. Direcția tehnologii electorale; 

8. Serviciul audit public intern; 

9. Oficiul protecția datelor cu caracter personal (la nivel de birou); 

10. Biroul protecția informațiilor clasificate. 

b) Structuri funcționale: 

1. Registratura generală (la nivel de direcție generală); 

1.1. Direcția registratură și arhivă; 

1.1.1. Biroul registratură; 

1.1.2. Biroul arhivă; 

1.2. Serviciul relații cu publicul; 

2. Direcția generală juridică și resurse umane; 

2.1. Direcția juridică; 

2.1.1. Serviciul avizare documente și întocmire contracte; 

2.1.2. Biroul contencios; 

2.2. Direcția resurse umane; 

2.2.1. Serviciul dezvoltare profesională; 
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2.2.2. Biroul etică și integritate; 

3. Direcția generală administrativă și achiziții publice; 

3.1. Direcția achiziții publice; 

3.2. Direcția tehnologia informației; 

3.3. Biroul administrativ; 

3.4. Biroul parc auto; 

4. Direcția financiară și salarizare; 

4.1. Serviciul salarizare și decontări; 

4.2. Serviciul planificare și urmărire bugetară; 

4.3. Biroul alocare subvenții și rambursări cheltuieli electorale. 

C. Aparatul propriu la nivel local - structuri de specialitate: 

1. Filiale (la nivel de direcție); 

2. Birouri județene (la nivel de birou). 

 

Începând cu data de 26 octombrie 2020, conform ROF aprobat prin Hotărârea Birourilor 

permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 4/2020, AEP are următoarea structură organizatorică: 

 
 

A. Conducerea Autorității, formată din președinte, vicepreședinți și secretarul general. 

B. Aparatul propriu - la nivel central: 

a) Structuri de specialitate: 

1. Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale; 

1.1. Direcția prevenție, îndrumare și monitorizare; 

1.2. Direcția control; 

2. Departamentul legislație, contencios electoral, relația cu Parlamentul și Uniunea Europeană; 

2.1. Direcția reglementări, drepturi și proceduri electorale; 

2.2. Direcția afaceri europene și relația cu Parlamentul; 

2.3. Serviciul politici publice; 

3. Departamentul informatizarea proceselor electorale; 

3.1. Direcția Registrul electoral; 

4. Departamentul coordonarea și monitorizarea activităților în teritoriu; 

5. Departamentul coordonarea organismelor electorale; 

6. Departamentul cooperare internațională; 

6.1. Direcția comunicare; 

7. Direcția generală logistică și resurse electorale; 

7.1. Direcția tehnologii electorale; 
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8. Serviciul audit public intern; 

9. Oficiul protecția datelor cu caracter personal (la nivel de birou); 

10. Biroul protecția informațiilor clasificate. 

b) Structuri funcționale: 

1. Registratura generală (la nivel de direcție generală); 

1.1. Direcția registratură și arhivă; 

1.1.1. Biroul registratură; 

1.1.2. Biroul arhivă; 

1.2. Serviciul relații cu publicul; 

2. Direcția generală juridică și resurse umane; 

2.1. Direcția juridică; 

2.1.1. Serviciul avizare documente și întocmire contracte; 

2.1.2. Biroul contencios; 

2.2. Direcția resurse umane; 

2.2.1. Serviciul dezvoltare profesională; 

2.2.2. Biroul etică și integritate; 

3. Direcția generală administrativă și achiziții publice; 

3.1. Direcția achiziții publice; 

3.2. Direcția tehnologia informației; 

3.3. Biroul administrativ; 

3.4. Biroul parc auto; 

4. Direcția financiară și salarizare; 

4.1. Serviciul salarizare și decontări; 

4.2. Serviciul planificare și urmărire bugetară; 

4.3. Biroul alocare subvenții și rambursări cheltuieli electorale. 

C. Aparatul propriu la nivel local - structuri de specialitate: 

1. Filiale (la nivel de direcție); 

2. Birouri județene (la nivel de birou). 

 

La începutul anului 2020, din totalul de 541 de posturi, potrivit ROF aprobat prin Hotărârea 

Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 2/2019 și Statului de personal aferent lunii 

ianuarie 2020, 446 posturi erau ocupate și 95 de posturi erau vacante. 

La sfârșitul anului 2020,  din totatlul de 557 posturi, potrivit ROF aprobat prin Hotărârea Birourilor 

permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 4/2020 și Statului de personal aferent lunii decembrie 

2020, 461 de posturi erau ocupate, iar 96 erau vacante. 

 

Buget  
AEP, cu avizul Ministerului Finanțelor 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. 

În anul bugetar 2020, AEP a primit credite bugetare în valoare de 507.541 mii lei;  din sumele 

alocate au fost efectuate plăți în valoare de 492.841 mii lei, rezultând un procent de realizare de 97,10 %.  

O sinteză a fondurilor bugetare alocate AEP în anul 2020, detaliat pe titluri de cheltuieli, este 

prezentată în tabelul următor:  

                                                                                                                                 - mii lei -  
Detaliere Credite bugetare 

alocate 

Procent 

aferent 

fiecărui titlu 

din total buget 

Plăți efectuate Procent de 

realizare la 

nivel de titlu 

bugetar 

Total  507.541 - 492.841 - 

51.01  96.381 18,99 81.682 16,66 
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Autorități executive şi legislative 

Cheltuieli curente 93.546 18,43 79.921 16,22 

Cheltuieli de personal 61.170 12,05 59.035 11,98 

Bunuri şi servicii 31.716 6,25 20.266 4,11 

Transferuri  11 0,01 9 0,01 

Proiecte cu finanțate din fonduri 

externe nerambursabile aferente 

cadrului financiar 2014-2020 

229 0,04 229 0,04 

Alte cheltuieli 420 0,08 382 0,08 

Plăți efectuate în anii precedenți și 

recuperate în anul curent 

  -403 -0,09 

Cheltuieli de capital 2.835 0,56 2.164 0,44 

Active nefinanciare 2.835 0,56 2.164 0,44 

54.01 Alte servicii publice 411.160 81,01 411.159 83,43 

Cheltuieli curente 411.160 81,01 411.159 83,43 

 

În anul 2020, suma alocată de la bugetul de stat pentru subvențiile partidelor politice a fost de 

252.576.934,41 lei, cu 0,02% mai puțin decât în anul 2019 – 252.619.201,13 lei.  

Detalii în acest sens se regăsesc în secțiunea 4.1. a prezentului Raport. 

 

Lista de contracte, exclusiv comenzi, încheiate în anul 2020 

Obiect contract Valoare lei, 

fără TVA 

Procedura/ 

metodă 

Operator economic 

KIT semnătură electronică IORGA 

BOGDAN 

164,00 achiziție directă ALFATRUST CERTIFICATION 

SA 

Cursuri IT DGSIEN 3600,00 achiziție directă IT PROFESSIONALS SRL 

Conectivitate de tip DARK FIBER între 

sediul central și centrul de recuperare în 

caz de dezastru (Reșița) 

21432,00 achiziție directă PRIME TELECOM 

Servicii corespondență 46218,00 achiziție directă CN POSTA ROMANA SA 

Abonament Lege 5 23443,20 achiziție directă INDACO SYSTEMS SRL 

Servicii curățenie BJ Brăila 7700,00 achiziție directă COMERCADO SRL (FIL SE) 

Servicii curățenie Filiala SE 9057,95 achiziție directă CRISDEF IDEAL PREST (Fil 

SE) 

Servicii de monitorizare Filiala SE Galați 600,00  

achiziție directă 

DIALFA SECURITY (Fil SE) 

Servicii spălătorie auto Galați 764,92 achiziție directă KILLTEC SRL (Fil SE) 

Servicii service auto Galați 7479,56 achiziție directă KILLTEC SRL (Fil SE) 

Monopost anual 2020 546,20 achiziție directă RA MONITORUL OFICIAL 

Spălătorie auto TULCEA 873,60 achiziție directă VALBERTO SRL (Fil SE) 

Servicii monitorizare mass media 14190,00 achiziție directă Agenția Națională de Presă 

AGERPRES 

Servicii întreținere și reparații auto 

Tulcea 

8946,00 achiziție directă CONVENABIL SRL (Fil SE) 

Servicii întreținere switch, router, echip. 

comunicații 

123200,00 achiziție directă PFA CHIRCULESCU Cristian 

Servicii curățenie Târgoviște DB 7150,00 achiziție directă PFA SANDULESCU IONUT (Fil 

S Muntenia) 
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Purificator apă - abonamente 24926,00 achiziție directă LA FANTANA SRL 

Spălătorie auto Reșița 982,00 achiziție directă MARGO SRL (Fil VEST) 

Servicii curățenie Reșița 6050,00 achiziție directă OBUF FLORICA (Fil VEST) 

Servicii actualizare informatică SIVECO 60000,00 achiziție directă Software Imagination &Vision 

SRL 

Suport tehnic Siveco 32702,78 achiziție directă Software Imagination &Vision 

SRL 

Servicii curierat 37000,00 achiziție directă DROP MAIL CONSULTING 

SERVICES SRL 

Servicii întreținere, revizie, mentenanță 

centru date București și Reșița 

27488,00 achiziție directă SOCIETATEA NATIONALA 

RADIOCOMUNICATII SA 

Interpretariat LMG 18665,00 achiziție directă ASOCIATIA NATIONALA A 

SURZILOR DIN ROMANIA 

Servicii spălătorie auto Arad 1974,94 achiziție directă VERBITA SRL (Fil VEST) 

Servicii reparare și întreținere auto 

(Miercurea Ciuc) 

12928,83 achiziție directă AUTOSPORT SRL (Fil Centru) 

Servicii întreținere și reparație auto 

Brașov 

14000,00 achiziție directă SICARO (Fil Centru) 

Servicii întreținere și reparare auto Reșița 9955,00 achiziție directă MEMORY SERV SRL (Fil 

VEST) 

Servicii întreținere și reparare auto 

Târgoviște 

3785,79  

achiziție directă 

COSMIN SRL (Fil SUD 

Muntenia) 

Servicii spălare auto 1680,00  

achiziție directă 

Compania de Transporturi BUSU 

SRL (Fil Buc-If) 

Service auto Bihor 14977,71 achiziție directă Auto One Service SRL (Fil NV) 

Revista română de studii electorale 2019 

(500 buc) 

15715,00 achiziție directă RA Monitorul Oficial 

Servicii curățenie Brașov 6600,00 achiziție directă ULTRACURAT B.V. SRL (Fil 

Centru) 

Servicii curățenie Cluj Napoca 13860,00 achiziție directă GALANO PREST SRL (Fil NV) 

Servicii service auto Bacău 2600,00  

achiziție directă 

GLOBAL NET SRL (FIL NE) 

Pachet publicații 7102,59 achiziție directă MANPRES DISTRIBUTION 

Servicii de reparare și întreținere auto 

Rm Vâlcea 

8965,00 achiziție directă NNC SOLUTIONS SRL (Fil SV 

OLT) 

Servicii curățenie BJ Alba 4620,00 achiziție directă ALFA&OMEGA GROUP SRL 

(Fil Centru) 

Servicii spălare auto Brașov 1680,00 achiziție directă ROXALDO ENTERTAINMENT 

SRL (Fil Centru) 

Servicii service auto Cluj Napoca 15000,00 achiziție directă Service Transauto SRL (Fil NV) 

Servicii pază și monitorizare Bacău 770,00 achiziție directă SIGMA SECURITY 

PROTECTION SRL (FIL NE) 

Servicii spălătorie auto Dacia Duster 

Vâlcea 

600,00 achiziție directă SERVOIAJ S.R.L. (Fil SV OLT) 

Servicii curățenie BJ Harghita 6149,00 achiziție directă DAKOTA SECURITY SERVICE 

SRL (FIL. CENTRU) 

Servicii spălătorie auto Cluj 2080,00 achiziție directă GAMASTAR (Fil NV) 

Servicii de spălătorie auto interior și 

exterior BJ Harghita 

2264,29 achiziție directă SC AUTOSPORT SRL 
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Servicii de parcare 18400,00 achiziție directă C.N. AEROPORTURI 

BUCURESTI SA 

Servicii de mentenanță echipamente (86 

buc.) 

69350,40 achiziție directă SC TRYAMM TRADING 

CONSULTING SRL 

Servicii de formare profesională (curs 

agile scrum for Teams) 

28490,00 achiziție directă SC IT PROFESSIONALS SRL 

Servicii cablu TV Filiala SV Oltenia 218,50 achiziție directă RCS&RDS SA 

Servicii bucla locală Filiala Vest Reșița 2350,00 achiziție directă RCS&RDS SA 

Asistență tehnică pc-uri 72000,00 achiziție directă FIXMYPC SRL 

Acord cadru Servicii de mentenanță a 

sistemului informatic al registrului 

electoral SIRE 

16376885,

00 

licitație deschisă Software Imagination &Vision 

SRL 

CS nr.1 Servicii de mentenanță a 

sistemului informatic al registrului 

electoral SIRE prevăzute în Anexa 1 

1848290,3

3 

licitație deschisă Software Imagination &Vision 

SRL 

Mentenanță sistem de acces control 22400,00 achiziție directă ELSECO ENGINEERING SRL 

Furnizare carburanți auto pe bază de 

carduri de credit 

246978,74 procedură 

simplificată 

OMV PETROM 

Prestări servicii curățenie Fililala SV 

Oltenia 

1200,00 achiziție directă Centrul de Afaceri Flandra (Fil 

SV OLT 

Sistem alarmă BPIC 2983,00 achiziție directă ELSECO ENGINEERING SRL 

CS nr.2 Servicii de mentenanță a 

sistemului informatic al registrului 

electoral SIRE prevăzute în Anexa 1 

579943,11 licitație deschisă Software Imagination &Vision 

SRL 

Servicii de arhivare-depozitare și 

extragere 10/luna+servicii conexe 

6810,00 achiziție directă ARCHIVIT SRL 

Servicii transport 200 cutii la Parchet 

ICCJ 

8000,00 achiziție directă CERTSIGN SRL 

Parcare pentru BJ Arad 2352,94 achiziție directă SC RECONS SA 

Servicii reparații și întretinere auto 15879,00 achiziție directă NEW CAR INTERNATIONAL 

(Fil Buc-Ilfov) 

Servicii de întreținere și reparare auto 13400,00 achiziție directă NEW CAR INTERNATIONAL 

Sediul central 

Lucrări reparare și întreținere AC Filiala 

București-Ilfov 

2500,00 achiziție directă INSATERM TOTAL SRL 

Lucrări reparare și întreținere AC sediul 

central 

40336,00 achiziție directă INSATERM TOTAL SRL 

Contract furnizare pachet screening 

epidemiologic (RT PCR sars cov 2) 200 

buc*300 lei/buc 

60000,00 achiziție directă MEDLIFE SA 

Emitere turist pass card - vouchere 

vacanță 

0,01 achiziție directă SODEXO PASS ROMANIA 

SRL 

CS nr.3 Servicii de mentenanță a 

sistemului informatic al registrului 

electoral SIRE prevăzute în Anexa 1 

950040,02 Licitație deschisă Software Imagination &Vision 

SRL 

CS nr.4 Servicii de mentenanță a 

sistemului informatic al registrului 

electoral SIRE prevăzute în Anexa 2 

1046400,0

0 

licitație deschisă Software Imagination &Vision 

SRL 

CS nr.2 Hârtie A4 15000 topuri și 150 

topuri A3 

151623,70 licitatie deschisă LECOM BIROTICA ARDEAL 

SRL 
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Închiriere+montaj/demontaj pavilion 

(cort BEC) 

8787,90 achiziție directă ARTCON UNIC SRL 

Materiale protecție COVID instruiri 

operatori și experți 

86997,38 negociere fără 

publicare 

prealabilă 

Marketing Strategic SRL 

Efectuare analize medicale diagnostic 

COVID-19-200 pers*350 lei 

70000,00 procedură proprie Clinica Sante SRL 

CS nr.5 Servicii de mentenanță a 

sistemului informatic al registrului 

electoral SIRE prevăzute în Anexa 2 

1821838,1

7 

licitație deschisă Software Imagination &Vision 

SRL 

Închiriere 2 microbuze 1080,00 achiziție directă MADCOM DLS IMPEX SRL 

Servicii de curierat 32950,00 achiziție directă SC DROP MAIL CONSULTING 

SERVICES SRL (ALO CURIER) 

Servicii de dezinfecție (nebulizare) la BJ 

Suceava 

1000,00 achiziție directă DDD NORD SRL 

Servicii de întreținere și reparații auto 4500,00 achiziție directă SC NELA SRL (BJ ARAD) 

Servicii de dezinfecție (nebulizare) la BJ 

Iași 

750,00 achiziție directă SC DDD COMPANY SRL 

Servicii de dezinfectie (nebulizare) la BJ 

Botoșani 

468,75 achiziție directă SC SITFINCONT SRL 

Servicii de dezinfecție (nebulizare) la BJ 

Vaslui 

700,00 achiziție directă SC DERATIZESCU SRL 

Servicii de dezinfecție (nebulizare) la BJ 

Bacău 

415,00 achiziție directă MATCIP COM SRL (Fil VEST) 

Servicii de dezinfecție (nebulizare) la BJ 

Bacău 

600,00 achiziție directă SALUBRITAS SRL 

Confecționare documente necesare 

exercitării dreptului de vot prin 

corespondență 

7157233,9

2  

protocol C.N. POSTA ROMANA S.A. 

Acord cadru Servicii de analize medicale 480000,00 procedură proprie SC CLINICA SANTE SRL 

Servicii tipografice 79800,00 procedură 

simplificată 

RA MONITORUL OFICIAL 

Închiriere și montaj cort de evenimente 11062,00 achiziție directă SC ARTCON SRL 

CS nr.1 Servicii de analize medicale 191800,00 procedură proprie SC CLINICA SANTE SRL 

CS nr.6 Servicii de mentenanță a 

sistemului informatic al registrului 

electoral SIRE prevăzute în Anexa 2 

518028,00 licitație deschisă Software Imagination &Vision 

SRL 

Acord cadru Furnizare materiale sanitare 

și produse biocide pentru dezinfectarea 

mâinilor și suprafețelor 

204370,00 procedură 

simplificată 

SC MOONHONIQUE COMP 

SRL 

CS nr.1 Furnizare materiale sanitare și 

produse biocide pentru dezinfectarea 

mâinilor și suprafețelor 

71810,00 procedură 

simplificată 

SC MOONHONIQUE COMP 

SRL 

Servicii de transport 2 microbuze 

observatori alegeri 

1420,00 achiziție directă SC MADCOM DLS IMPEX SRL 

CS nr.2 Furnizare materiale sanitare și 

produse biocide pentru dezinfectarea 

mâinilor și suprafețelor 

70548,00 procedură 

simplificată 

SC MOONHONIQUE COMP 

SRL 

CS nr.7 Servicii de mentenanță a 

sistemului informatic al registrului 

electoral SIRE prevăzute in Anexa 2 

761929,00 licitație deschisă Software Imagination &Vision 

SRL 
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CS nr.3 Furnizare materiale sanitare și 

produse biocide pentru dezinfectarea 

mâinilor și suprafețelor 

62012,00 procedură 

simplificată 

SC MOONHONIQUE COMP 

SRL 

 

Numărul total procese de achiziție realizate prin SICAP: 

• cumpărări directe: 320 

• proceduri (licitație deschisă, procedură simplificată): 5 

 Număt total procese de achiziție realizate offline: 

• cumpărări directe: 39 

• proceduri: 2 

Numărul și tipurile de proceduri de achiziție publică desfășurate online/offline:  

• licitație deschisă: 2 

• procedură simplificată: 3 

• negociere fără publicarea unui anunț de participare: 1 

• procedură proprie Servicii din Anexa 2 la Legea 98/2016: 1 

Durata medie a unui proces de achiziție publică pe categorii de achiziții: 

• Pentru cumpărări directe: 1-3 zile;  

• Pentru procedură proprie de achiziții servicii Anexa 2: 1-10 zile; 

• Pentru procedură simplificată: 20 – 30 zile; 

• Pentru licitație deschisă: peste 100 zile; 

Numărul de contestații formulate la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor: 0 (zero)  

Proceduri anulate sau în proces de anulare: 

• Proceduri anulate din cauza lipsei ofertanților: 2 

• Proceduri în curs de anulare: 0. 
 

Transparență instituțională 
În anul 2020, la nivelul instituției au fost înregistrate 33.827 documente (31.474 documente intrate 

și 9.281 documente ieșite). Nu au fost semnalate cazuri de documente care să nu fi fost transmise în 

termenele prevăzute de lege.  

Au fost soluționate 4.010 petiții (654 de petiții soluționate în semestrul I al anului 2020 și 3.356 

de petiții soluționate în semestrul II). Raportul privind petițiile soluționate de Autoritatea Electorală 

Permanentă în anul 2020 a fost publicat pe site-ul Autorității, www.roaep.ro, la secțiunea Prezentare - 

Despre noi - Rapoarte și studii4.  

Totodată, în anul 2020 au fost primite și soluționate 2.591 de solicitări de informații de interes 

public. AEP a publicat pe site-ul propriu Raportul anual de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001, cu 

modificările și completările ulterioare5.  

La secțiunea Legislație electorală/Transparență decizională poate fi consultat Raportul privind 

aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată, la nivelul anului 20206. 

Rapoartele anuale privind activitatea Autorității Electorale Permanente au fost aduse la cunoștință 

publică pe site-ul instituției, la secțiunea Acasă/Rapoarte și studii7. 
  

Datele de contact 
Sediul central al Autorității: municipiul București, str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, cod 030084. 

Telefon: 021.310.07.69, fax: 021.310.13.86. E-mail: www.roaep.ro, e-mail: registratura@roaep.ro. 

Autoritatea are sedii secundare în municipiul București și în fiecare municipiu reședință de județ8.  

 
4 https://www.roaep.ro/prezentare/wp-content/uploads/2017/09/RAPORT-PETITII-AEP-2020.pdf. 
5 https://www.roaep.ro/prezentare/rapoartele-de-aplicare-a-legii-nr-5442001/  
6 https://www.roaep.ro/legislatie/transparenta-decizionala-2/.  
7 https://www.roaep.ro/prezentare/alte-materiale/.  
8 Datele de contact ale acestora pot fi accesate pe site-ul AEP, la adresa https://www.roaep.ro/prezentare/filiale/.  

http://www.roaep.ro/
mailto:registratura@roaep.ro
https://www.roaep.ro/prezentare/wp-content/uploads/2017/09/RAPORT-PETITII-AEP-2020.pdf
https://www.roaep.ro/prezentare/rapoartele-de-aplicare-a-legii-nr-5442001/
https://www.roaep.ro/legislatie/transparenta-decizionala-2/
https://www.roaep.ro/prezentare/alte-materiale/
https://www.roaep.ro/prezentare/filiale/
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II. Conducerea Autorității Electorale Permanente 
 

 

II.1. Președintele AEP  

 

Președintele AEP, domnul Constantin-Florin Mitulețu-Buică, a fost ales de plenul reunit al celor 

două Camere ale Parlamentului României în ședința din data de 27.02.2019 și numit în funcție prin 

Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2019. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 208/2015 și ale ROF, președintele AEP exercită 

următoarele atribuții principale: 

✓ organizează, coordonează și controlează aplicarea legilor, ordonanțelor și hotărârilor 

Guvernului, a hotărârilor, deciziilor și instrucțiunilor Autorității, precum și a ordinelor pe care le-a emis, 

potrivit legii; 

✓ inițiază și avizează proiecte de legi, ordonanțe, hotărâri ale Guvernului și memorandumuri 

privind domeniile de competență ale Autorității; 

✓ acționează pentru aplicarea strategiei Autorității; 

✓ fundamentează și elaborează propuneri pentru bugetul anual, pe care le înaintează 

Guvernului; 

✓ urmărește proiectarea și realizarea investițiilor din sistemul Autorității, în baza bugetului 

aprobat; 

✓ reprezintă interesele statului în diferite organe și organisme internaționale, în conformitate 

cu acordurile și convențiile la care România este parte și cu alte înțelegeri stabilite în acest scop și dezvoltă 

relații de colaborare cu organe și organizații similare din alte state și cu organizații internaționale ce 

interesează domeniul de activitate al Autorității; 

✓ inițiază și negociază, din împuternicirea Președintelui României sau a Guvernului, în 

condițiile legii, încheierea de convenții, acorduri și alte înțelegeri internaționale sau propune întocmirea 

formelor de aderare la cele existente; 

✓ urmărește și controlează aplicarea convențiilor și acordurilor internaționale la care România 

este parte și ia măsuri pentru realizarea condițiilor în vederea integrării în structurile europene sau în alte 

organisme internaționale; 

✓ coordonează și urmărește elaborarea și implementarea de politici și strategii în domeniile 

de activitate ale Autorității; 

✓ avizează, în condițiile legii, înființarea organismelor neguvernamentale și cooperează cu 

acestea în realizarea scopului pentru care au fost create; 

✓ colaborează cu instituțiile de specialitate pentru formarea și perfecționarea pregătirii 

profesionale a personalului din cadrul Autorității; 

✓ aprobă, după caz, editarea publicațiilor de specialitate și informare; 

✓ constituie comisii de elaborare a codurilor privind domeniile de competență ale Autorității; 

✓ coordonează Rețeaua electorală națională; 

✓ coordonează, în mod direct, departamentele de specialitate ale Autorității; 

✓ aprobă, la propunerea secretarului general, regulamentul intern al Autorității, în condițiile 

legii; 

✓ la propunerea secretarului general, înaintează birourilor permanente reunite ale Camerei 

Deputaților și Senatului proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității, precum și orice 

modificări și completări ale acestuia; 

✓ la propunerea secretarului general, numește personalul Autorității, în condițiile legii. 

 Președintele își îndeplinește atribuțiile ce îi revin cu ajutorul aparatului propriu al Autorității. 
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Inițierea/avizarea proiectelor de acte normative. Inițierea deciziilor, hotărârilor și 

instrucțiunilor AEP 
Președintele AEP a inițiat în anul de referință 3 proiecte de legi, 2 proiecte de ordonanță de urgență, 

11 proiecte de hotărâri ale Guvernului și 1 proiect de modificare a Regulamentului de organizare și 

funcționare a Autorității Electorale Permanente. 

În vederea bunei desfășurări a alegerilor din anul 2020, a avizat 6 proiecte de acte normative 

elaborate de alte instituții ale statului. 

De asemenea, a aprobat 25 de hotărâri ale Autorității Electorale Permanente (pentru mai multe 

amănunte a se vedea secțiunea dedicată Departamentului Legislație, contencios electoral, relația cu 

Parlamentul și Uniunea Europeană).  

Totodată, în vederea exercitării de către AEP a atribuției de administrare a Corpului experților 

electorali, a aprobat 158 de decizii, respectiv: 22 de decizii de admitere în Corpul experților electorali pe 

bază de aviz favorabil și 68 de decizii de admitere pe bază de examen, precum și 53 de decizii de încetare a 

calității de expert electoral și 15 decizii de excludere din Corpul experților electorali, întocmite de 

compartimentul de specialitate al instituției. 

În anul de referință, președintele AEP a semnat 9 hotărâri de sancționare și un număr total de 105 

decizii emise de DCFPPCE, după cum urmează: 

- 26 de decizii de rambursare; 

- 10 decizii de nerambursare; 

- 69 decizii de sancționare. 

  

Participarea la ședințele pregătitoare ale Guvernului și la ședințele plenului și ale 

comisiilor de specialitate ale celor două Camere ale Parlamentului  
În data de 10 martie 2020, președintele AEP a participat la întâlnirea cu liderii partidelor 

parlamentare, convocată de prim-ministrul României, în vederea elaborării hotărârii Guvernului privind 

stabilirea datei alegerilor locale din 2020 şi a măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a 

acestora. 

De asemenea, în cursul anului de referință, președintele AEP a participat la mai multe ședințe 

pregătitoare ale Guvernului și la ședințele plenului și ale comisiilor de specialitate ale celor două Camere 

ale Parlamentului, în cadrul cărora au fost discutate proiecte de acte normative/propuneri legislative privind 

organizarea și desfășurarea alegerilor. 

 

Participarea la campaniile de informare a alegătorilor și a celorlalți participanți la 

procesele electorale 
Președintele AEP s-a implicat direct în activitatea de informare a participanților la procesele 

electorale din anul 2020, susținând numeroase interviuri și declarații de presă, participând la mese rotunde 

și dezbateri având ca temă organizarea alegerilor în contextul pandemic existent.  
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Cu ocazia alegerilor locale din anul 2020  

AEP a marcat Ziua Internațională a Alegerilor, 4 februarie,  printr-o dezbatere pe tema bilanțului 

activității instituției cu prilejul alegerilor din anul 2019 și a pregătirilor pentru alegerile locale și 

parlamentare din anul 2020, în cadrul căreia președintele Autorității a prezentat principalele modificări 

legislative susținute de instituție. 

Pentru informarea corectă și eficientă a alegătorilor, președintele AEP a susținut 34 de declarații 

de presă și interviuri (tv, radio, presă scrisă), după cum urmează: 

 
Nr. crt. RADIO/TV Data 

1.  RADIO EUROPA FM 29.08.2020 

2.  TV – DIGI 24 29.08.2020 

3.  ANTENA 3 29.08.2020 

4.  B1 TV 29.08.2020 

5.  ANTENA 3 30.08.2020 

6.  MEDIAFAX 01.09.2020 

7.  ANTENA 3 02.09.2020 

8.  MEDIAFAX 03.09.2020 

9.  DIGI 24 04.09.2020 

10.  B1TV 04.09.2020 

11.  PROTV 06.09.2020 

12.  PROTV 11.09.2020 

13.  ANTENA 3 12.09.2020 

14.  RADIO CANADA 12.09.2020 

15.  B1 TV 14.09.2020 

16.  RRA 15.09.2020 

17.  RRI 15.09.2020 

18.  DIGI 24 17.09.2020 

19.  TVR 17.09.2020 

20.  B1 TV 17.09.2020 

21.  ANTENA 3 21.09.2020 

22.  LIBERTATEA 21.09.2020 

23.  DIGI 24 21.09.2020 

24.  LIBERTATEA 24.09.2020 

25.  RRA 25.09.2020 

26.  RTV 25.09.2020 

27.  TVR1 25.09.2020 

28.  PROTV 25.09.2020 

29.  Q MAGAZINE 25.09.2020 

30.  ANTENA 1 25.09.2020 

31.  DIGI 24 25.09.2020 

32.  RRA 30.09.2020 

33.  ANTENA 3 15.10.2020 

34.  ANTENA 1 16.10.2020 

 

În data de 26.08.2020, acesta a lansat un apel către cetățenii români interesați să se implice în 

alegerile locale din data de 27 septembrie 20209, recomandându-le să se alăture echipei AEP în calitate de 

președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare sau locțiitori ai acestora, precum și ca operatori de 

calculator. 

 
9 ,,Comunicat de presă privind apelul președintelui AEP către cetățeni pentru implicarea lor în alegerile locale ca 

experți electorali și operatori de calculator în secțiile de votare”, https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-

presa/comunicat-de-presa-privind-apelul-presedintelui-aep-catre-cetateni-pentru-implicarea-lor-in-alegerile-locale-

ca-experti-electorali-si-operatori-de-calculator-in-sectiile-de-votare/.   

https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-apelul-presedintelui-aep-catre-cetateni-pentru-implicarea-lor-in-alegerile-locale-ca-experti-electorali-si-operatori-de-calculator-in-sectiile-de-votare/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-apelul-presedintelui-aep-catre-cetateni-pentru-implicarea-lor-in-alegerile-locale-ca-experti-electorali-si-operatori-de-calculator-in-sectiile-de-votare/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-apelul-presedintelui-aep-catre-cetateni-pentru-implicarea-lor-in-alegerile-locale-ca-experti-electorali-si-operatori-de-calculator-in-sectiile-de-votare/
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Cu ocazia alegerilor parlamentare din anul 2020 

Președintele Autorității Electorale Permanente a acordat 54 de interviuri și declarații de presă (tv, 

radio, presă scrisă), pe tema procedurilor de vot și a modificărilor legislative privind organizarea și 

desfășurarea scrutinului, după cum urmează: 

 
Nr. crt. TV RADIO ONLINE Data 

1.   Radio EUROPA FM  29.08.2020 

2.  TV – DIGI 24   29.08.2020 

3.  ANTENA 3   29.08.2020 

4.  B1 TV   29.08.2020 

5.  ANTENA 3   30.08.2020 

6.    MEDIAFAX 01.09.2020 

7.  ANTENA 3   02.09.2020 

8.    MEDIAFAX 03.09.2020 

9.  DIGI 24   04.09.2020 

10.  B1TV   04.09.2020 

11.  PROTV   06.09.2020 

12.  PROTV   11.09.2020 

13.  ANTENA 3   12.09.2020 

14.   Radio CANADA  12.09.2020 

15.  B1 TV   14.09.2020 

16.   Radio Romania 

Actualitati 

 15.09.2020 

17.   Radio Romania 

International 

 15.09.2020 

18.  DIGI 24   17.09.2020 

19.  TVR   17.09.2020 

20.  B1 TV   17.09.2020 

21.  ANTENA 3   21.09.2020 

22.    LIBERTATEA 22.09.2020 

23.  DIGI 24   21.09.2020 

24.    LIBERTATEA 24.09.2020 

25.   Radio Romania 

Actualitati 

 25.09.2020 

26.  RTV   25.09.2020 
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27.  TVR1   25.09.2020 

28.  PROTV   25.09.2020 

29.    Q MAGAZINE 25.09.2020 

30.  Antena 1   25.09.2020 

31.  DIGI 24   25.09.2020 

32.   Radio Romania 

Actualitati 

 30.09.2020 

33.  ANTENA 3   15.10.2020 

34.  ANTENA 1   16.10.2020 

35.  B1TV   13.11.2020 

36.  Digi 24   16.11.2020 

37.  Digi 24   17.11.2020 

38.  Aleph News   26.11.2020 

39.  Digi 24   29.11.2020 

40.  Digi 24   30.11.2020 

41.  Pro TV   30.11.2020 

42.  Antena 3   01.12.2020 

43.  Antena 1   01.12.2020 

44.  Realitatea   02.12.2020 

45.    LIBERTATEA 02.12.2020 

46.  Digi 24   02.12.2020 

47.    AGERPRES 03.12.2020 

48.  B1 TV   03.12.2020 

49.    PRIVESC.EU 03.12.2020 

50.   Radio Guerrilla  04.12.2020 

51.   Europa FM  04.12.2020 

52.  Antena 3   05.12.2020 

53.   Europa FM  05.12.2020 

54.  B1TV   05.12.2020 
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În data de 2 octombrie, președintele AEP, Constantin-Florin Mitulețu-Buică și ministrul afacerilor 

externe, Bogdan Aurescu, au susținut, la sediul MAE, o conferință de presă comună pe tema organizării 

alegerilor parlamentare în străinătate. 

 

În data de 12 noiembrie 2020, președintele AEP și conducătorii compartimentelor AEP direct 

implicate în organizarea procesului electoral au avut o întrevedere cu membrii Misiunii speciale 

OSCE/ODIHR de evaluare a alegerilor parlamentare din anul 2020. Discuțiile au vizat măsurile speciale 

luate de autoritățile române în vederea asigurării bunei desfășurări a procesului electoral, cu accent pe 

măsurile de protecție sanitară, demersurile întreprinse în vederea instruirii și informării participanților la 

procesul electoral (reprezentanți ai autorităților publice, președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de 

votare, operatori de calculator și alegători), regulile aplicabile campaniei electorale, cu trimiteri la campania 

electorală în mediul online, precum și  transparența procesului de centralizare a rezultatelor alegerilor. 

De asemenea, în cursul celor două perioade electorale, președintele AEP a susținut prezentări 

având ca subiect organizarea alegerilor locale și parlamentare, în cadrul sesiunilor de dezbateri online 

difuzate pe canalul oficial de YouTube al Autorității10. 

 

Activitatea în cadrul birourilor electorale centrale și comisiilor tehnice centrale 

constituite cu prilejul alegerilor din anul 2020 
Cu prilejul alegerilor locale11, respectiv al alegerilor parlamentare12  din anul 2020, președintele 

AEP a reprezentat AEP în calitate de membru al Biroului Electoral Central. În această calitate a participat 

la ședințele BEC, luând parte la procesul de analizare a documentației supuse atenției BEC, la deliberările 

din cadrul ședințelor acestuia, precum și la adoptarea deciziilor, hotărârilor sau a altor documente emise de 

BEC. 

Totodată, acesta a avut calitatea de membru al Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea 

activităților de organizare a alegerilor locale din anul 202013, precum și al Comisiei tehnice centrale pentru 

coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 202014, 

organisme care au avut atribuția de a evalua săptămânal stadiul realizării acțiunilor privind pregătirea și 

organizarea alegerilor locale/parlamentare din anul 2020 și de a transmite Guvernului propuneri pentru 

rezolvarea problemelor întâmpinate. 

 
10 Accesibile la https://www.youtube.com/channel/UCVMKK_34ds9jLXNpM0CLRoA .  
11  Procesul-verbal nr. 20/BEC/L/01.08.2020 privind constituirea Biroului Electoral Central pentru alegerea 

autorităților administrației publice locale din anul 2020”, la adresa https://locale2020.bec.ro/documente/alte-

documente/.  
12 Procesul-verbal nr. 18/BEC/SCD/11.09.2020 privind constituirea Biroului Electoral Central la alegerile pentru Senat 

și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020, la adresa https://parlamentare2020.bec.ro/ . 
13 Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și 

desfășurări a alegerilor locale din anul 2020. 
14 Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 754/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și 

desfășurări a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020. 

https://www.youtube.com/channel/UCVMKK_34ds9jLXNpM0CLRoA
https://locale2020.bec.ro/documente/alte-documente/
https://locale2020.bec.ro/documente/alte-documente/
https://parlamentare2020.bec.ro/
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Participarea la evenimente și întâlniri de lucru vizând controlul finanțării partidelor 

partidelor politice și a campaniilor electorale 
Președintele Autorității s-a întâlnit în data de 9 ianuarie 2020, la sediul Autorității, cu 

reprezentanții unor formațiuni politice. Dialogul a vizat implementarea recomandărilor Curții de Conturi a 

României, ca urmare a controlului asupra cheltuielilor efectuate de acestea din subvențiile acordate de la 

bugetul de stat în anul 2018. 

În data de 25 februarie 2020, președintele Autorității a participat la evenimentul de lansare a  

Ghidului de bune practici în finanțarea partidelor politice, realizat prin Proiectul ARGUS – Integritate, 

etică, transparență, anticorupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, eveniment 

organizat de AEP, subliniind în cadrul alocuțiunii importanța acestui material de referință pentru actorii 

implicați în procesul de elaborare a actelor normative și administrative în domeniu, pentru persoanele cu 

atribuții de control specific, pentru mandatarii financiari și trezorierii formațiunilor politice și ai 

competitorilor electorali.  

În data de 19 iunie 2020, președintele Autorității a participat la dezbaterea publică online având 

ca temă proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității 

partidelor politice și a campaniilor electorale, organizată de AEP. 

De asemenea, a participat la unele dintre dezbaterile și instruirile cu mandatarii financiari și cu 

reprezentanții formațiunilor politice, organizate de AEP cu prilejul alegerilor din anul 2020, respectiv: 

- Dezbaterea publică a ,,Ghidului finanțării campaniei electorale la alegerile pentru autorităţile 

administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020” din 27 iulie 2020, 

- Întrunirea cu mandatarii financiari coordonatori și mandatarii financiari județeni ai 

formațiunilor politice, având ca temă finanțarea campaniei electorale la alegerile locale, din 4 septembrie 

2020, 

- Întrunirea cu mandatarii financiari ai competitorilor electorali, având ca temă ,,Finanțarea 

campaniei electorale la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020” din 11 

noiembrie 2020. 

 

Semnarea memorandumurilor și acordurilor de 

colaborare 
În data de 11 februarie 2020, la sediul AEP, a avut loc ceremonia 

de semnare a Memorandumului de colaborare cu Instanța Superioară 

Electorală Independentă pentru Alegeri din Tunisia. Documentul a fost 

semnat de președintele Autorității Electorale Permanente și de președintele 

Instanței Superioare Independente pentru Alegeri din Tunisia, Nabil 

Baffoun15. 

AEP a încheiat, în data de 18 august 2020, un acord de 

parteneriat cu Uniunea Studenților din România. Acordul a fost semnat 

la sediul Autorității de către președintele instituției, Constantin-Florin 

Mitulețu-Buică și Alexandru Vasile, președintele Uniunii Studenților 

din România. 

Totodată, Președintele AEP a semnat un Acord de 

parteneriat cu Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS), care 

vizează, printre altele, sprijinul Ligii în demersurile AEP de promovare și diseminare a materialelor de 

informare pe tema votului prin corespondență în rândul comunităților de români din străinătate.  

 

 
15 https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-semnarea-memorandumului-de-

colaborare-intre-autoritatea-electorala-permanenta-si-instanta-superioara-independenta-pentru-alegeri-din-tunisia/.  

https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-semnarea-memorandumului-de-colaborare-intre-autoritatea-electorala-permanenta-si-instanta-superioara-independenta-pentru-alegeri-din-tunisia/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-semnarea-memorandumului-de-colaborare-intre-autoritatea-electorala-permanenta-si-instanta-superioara-independenta-pentru-alegeri-din-tunisia/
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Participarea la conferințe, reuniuni de lucru și la alte activități de consolidare a 

relațiilor instituției cu organizații internaționale și instituții omoloage 
În cursului anului 2020, președintele instituției a participat la mai multe conferințe și reuniuni de 

lucru: 

 

Nr. 

crt. 

Eveniment 

 

Data 

1.  Reuniune de lucru online privind strategiile instituționale de 

management electoral, Biroul Electoral Național al Ungariei (BENU) 

5-6 mai 2020 

2.  Conferința online cu tema ,,Alegerile locale în pandemie. Câteva 

scenarii” , Organizația Expert Forum (EFOR) în parteneriat cu Fundația 

Internațională pentru Sisteme Electorale (IFES) 

13 mai 2020 

3.  Reuniunea de lucru online cu tema ,,Administrarea proceselor 

electorale în perioada de pandemie”, Comisia Centrală a Republicii 

Moldova (CEC) 

14 mai 2020 

4.  Cel de-al doilea simpozion online cu tema ,,Alegeri în perioada 

pandemiei”, Asociația Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO) 

4 iunie 2020 

5.  Conferință online cu tema: ,,Alegerile locale în timpul 

pandemiei. Scenariile partidelor politice”, Organizația Expert Forum 

(EFOR) în parteneriat cu Fundația Internațională pentru Sisteme Electorale 

(IFES) și Institutul de Inițiativă Legislativă din Europa Centrală și de Est 

(Institutul CEELI) 

4 iunie 2020 

6.  Masa rotundă în sistem de videoconferință, cu tema ,,COVID -

19 și modalități speciale de vot. Ce pot face organismele de management 

electoral pentru a se pregăti alegeri?”, AEP în parteneriat cu Institutul 

Internațional pentru Democrație și Asistență Electorală (International 

IDEA)  

10 iunie 2020 

7.  Cel de-al treilea simpozion online cu tema ,,Alegeri în perioada 

pandemiei”, Asociația Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO) 

2 iulie 2020 

8.  Masa rotundӑ online cu tema „Gestionarea prezenței la vot ȋn 

timpul pandemiei”, Centrul Internațional pentru Studii Parlamentare 

(ICPS) 

15 iulie 2020 

9.  Conferința online cu tema ,,Utilizarea de noi tehnologii ȋn 

procesele electorale”, AEP în parteneriat cu Comisia de la Veneția  

21 iulie 2020 

10.  Întâlnire online de lucru privind contracararea dezinformării 

online, Facebook 

27 septembrie 

2020 

11.  Cea de-a 17-a Conferință Europeană a Organismelor de 

Management Electoral, cu tema “Legislație în domeniul electoral și 

administrație electorală în Europa – Provocări recurente și cele mai bune 

practici”, omisia de la Veneția  

12-13 noiembrie 

2020 

12.  Workshop-ul online cu tema: ,,Monitorizarea acțiunilor de 

dezinformare în contextul proceselor electorale”, Centrul European de 

Excelență pentru Contracararea Amenințărilor Hibride (Hybrid CoE) 

12 noiembrie 

2020 

 

În data de 24 ianuarie 2020, domnul Constantin-Florin Mitulețu-Buică a primit vizita 

Ambasadorului Rusiei în România, Excelența Sa, domnul Valery Kuzmin. Principala temă abordată în 

cadrul discuțiilor a vizat posibilitatea dezvoltării unei relații de colaborare între autoritățile administrative 

autonome specializate în materia organizării proceselor electorale din cele două ţări, în vederea realizării 

schimbului de experiență și de bune practici. 
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În data de 15 februarie 2020, domnul Constantin-Florin Mitulețu-Buică și șefii departamentelor 

de specialitate din cadrul Autorității au primit vizita delegației Comisiei Electorale Centrale a Republicii 

Moldova, condusă de președintele instituției, domnul Dorin Cimil.  

Autoritatea a organizat, în perioada 5-6 mai 2020, o reuniune de lucru cu Biroul Electoral Național 

al Ungariei, în sistem de videoconferință. În deschiderea evenimentului, președintele AEP, domnul 

Constantin-Florin Mitulețu-Buică și președintele Biroului Electoral Național al Ungariei, doamna Ilona 

Pálffy, au abordat subiecte de actualitate legate de managementul electoral și de cooperarea internațională 

dintre cele două instituții. 

Totodată, în zilele de 1 și 15 noiembrie, președintele AEP a participat, în calitate de observator 

internațional, la Misiunea de observare a alegerilor prezidențiale din Republica Moldova, în cadrul unei 

secții de votare organizate în București, iar în intervalul 3–4 noiembrie 2020, la Programul virtual de 

observare a alegerilor (Virtual 2020 U.S. Election Program - USEP). 

 

Alte activități 
În data de 24 ianuarie 2020, domnul Constantin-Florin Mitulețu-Buică a participat la Convenția 

Românilor de Pretutindeni, care s-a desfășurat la Palatul Parlamentului. În acest context, președintele AEP 

a vorbit despre eforturile susținute ale instituției de a le oferi cetățenilor români din afara țării cele mai bune 

condiții pentru exercitarea dreptului de vot. Discursul oficialului a făcut referiri la implicarea AEP în 

organizarea cu succes a alegerilor prezidențiale în afara țării, reiterând angajamentul instituției de a 

întreprinde toate eforturile necesare pentru că următoarele alegeri să se desfășoare fără incidente, în deplină 

legalitate și transparență. 

Președintele AEP s-a deplasat în data de 11 octombrie 2020, la secțiile de votare din comuna 

Balaci, județul Teleorman, unde au fost organizate alegeri pentru funcția de primar potrivit balotajului 

ȋnregistrat ȋn urma procesului electoral din data de 27 septembrie 2020. 

Președintele AEP a acordat personalului instituției premii de excelență pentru activitatea 

desfășurată în decursul anului electoral 2019 și pentru mobilizarea exemplară în vederea îndeplinirii 

sarcinilor de serviciu și în atingerea obiectivelor Autorității Electorale Permanente. 

În îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, președintele AEP a emis în anul de referință 1.460 de ordine. 

  

II.2. Vicepreședinții AEP 

 
Președintele AEP este ajutat de 2 vicepreședinți cu rang de secretar de stat, unul numit de 

Președintele României, iar celălalt de prim-ministru. Vicepreședinții sunt membri ai Colegiului Autorității. 

Cei doi vicepreședinți contrasemnează deciziile, hotărârile și instrucțiunile Autorității și exercită 

atribuțiile prevăzute de lege, și pe cele delegate de către președintele AEP, prin ordin. 

Domnul Zsombor Vajda a fost numit în funcția de vicepreședinte al AEP prin Decizia Prim-

ministrului României nr. 178/2018. 

Domnul Marian Muhuleț a fost numit în funcția de vicepreședinte al AEP prin Decretul 

Președintelui României nr. 400/2016. 

În cursul anului de referință vicepreședinții AEP au contrasemnat deciziile și hotărârile adoptate 

de AEP. Totodată, au desfășurat următoarele activități: 

 

Reprezentarea instituției în relația cu instituții și organisme naționale și 

internaționale 
În anul de referință, potrivit atribuțiilor stabilite prin Ordinul președintelui Autorității Electorale 

Permanente nr. 114/2019, domnul Zsombor Vajda a reprezentat instituția în relația cu Parlamentul 

României, Guvernul României, instituțiile Uniunii Europene și celelalte autorități ale administrației publice 

centrale. În exercitarea acestei atribuții, a semnat documentele adresate de Autoritate instituțiilor amintite și 
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a asigurat reprezentarea Autorității la ședințele comisiilor de specialitate și ale plenului celor două Camere 

ale Parlamentului în cadrul cărora s-au dezbătut inițiative legislative în materie electorală.     

 

Activitatea în cadrul birourilor electorale centrale constituite pentru alegerile din 

anul 2020 
Cu prilejul alegerilor locale16, respectiv al alegerilor parlamentare17  din anul 2020, cei doi 

vicepreședinți ai AEP au reprezentat instituția în componența Biroului Electoral Central. În această calitate, 

au participat la ședințele BEC, luând parte la procesul de analizare a documentației supuse atenției BEC, la 

deliberările din cadrul ședințelor acestuia, precum și la adoptarea deciziilor, hotărârilor sau a altor 

documente emise de BEC. 

 

Participarea la conferințe, seminarii, mese rotunde, reuniuni de lucru și activități de 

consolidare a relațiilor instituției cu organizații internaționale și instituții omoloage 
 

Domnul Zsombor Vajda a reprezentat instituția la următoarele reuniuni: 

 

Nr. 

crt. 

Eveniment/Organizator 

 

Data 

1.  Simpozionul online cu tema ,,Alegeri în perioada pandemiei”, 

Asociația Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO) 

5 mai 2020 

2.  Reuniune de lucru online privind strategiile instituționale de 

management electoral, Biroul Electoral Național al Ungariei (BENU) 

5-6 mai 2020 

3.  Conferința online cu tema ,,Alegerile locale în pandemie. 

Câteva scenarii”, Organizația Expert Forum (EFOR) în parteneriat cu 

Fundația Internațională pentru Sisteme Electorale (IFES) 

13 mai 2020 

4.  Reuniunea de lucru online cu tema ,,Administrarea proceselor 

electorale în perioada de pandemie”, Comisia Centrală a Republicii 

Moldova (CEC) 

 14 mai 2020 

5.  Dezbatere internațională online pe tema organizării și 

desfășurării alegerilor în perioada pandemiei, Fundația Internațională 

pentru Sisteme Electorale (IFES) 

20 mai 2020 

6.  Cel de-al doilea simpozion online cu tema ,,Alegeri în 

perioada pandemiei”, Asociația Oficialilor Electorali Europeni 

(ACEEEO)  

4 iunie 2020 

7.  Masa rotundă în sistem de videoconferință, cu tema ,,COVID 

-19 și modalități speciale de vot. Ce pot face organismele de 

management electoral pentru a se pregăti alegeri?”, AEP în parteneriat 

cu Institutul Internațional pentru Democrație și Asistență Electorală 

(International IDEA)  

10 iunie 2020 

8.  Cel de-al treilea simpozion online cu tema ,,Alegeri în 

perioada pandemiei”, Asociația Oficialilor Electorali Europeni 

(ACEEEO) 

2 iulie 2020 

 
16  Procesul-verbal nr. 20/BEC/L/01.08.2020 privind constituirea Biroului Electoral Central pentru alegerea 

autorităților administrației publice locale din anul 2020”, la adresa https://locale2020.bec.ro/documente/alte-

documente/.  
17 Procesul-verbal nr. 18/BEC/SCD/11.09.2020 privind constituirea Biroului Electoral Central la alegerile pentru Senat 

și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020, la adresa https://parlamentare2020.bec.ro/ . 

https://locale2020.bec.ro/documente/alte-documente/
https://locale2020.bec.ro/documente/alte-documente/
https://parlamentare2020.bec.ro/
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9.  Masa rotundӑ online cu tema „Gestionarea prezenței la vot ȋn 

timpul pandemiei”, Centrul Internațional pentru Studii Parlamentare 

(ICPS) 

15 iulie 2020 

10.  Conferința online cu tema ,,Utilizarea de noi tehnologii ȋn 

procesele electorale”, AEP în parteneriat cu Comisia de la Veneția  

21 iulie 2020 

11.  Cea de-a 29-a Conferință anuală a ACEEEO, cu tema 

,,Alegerile și comunicarea - Rolul organismelor de managemernt 

electoral ȋn desfӑșurarea și facilitarea unei comunicӑri eficiente” și 

Adunarea Generală ACEEEO, în sistem online, Asociația Oficialilor 

Electorali Europeni (ACEEEO) 

8 -10 septembrie 

2020 

12.  Webinarul cu tema ,,Desfășurarea alegerilor pe timp de 

pandemie”, Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova și 

Comisia de la Veneția  

15 octombrie 

2020 

13.  Webinarul cu tema ,,Votul prin corespondență: provocări noi, 

soluții vechi?”, Institutul Internațional pentru Democrație și Asistență 

Electorală (International IDEA), în parteneriat cu Asociația Oficialilor 

Electorali Europeni (ACEEEO) 

27 octombrie 

2020 

 

 

Domnul Marian Muhuleț a reprezentat instituția la următoarele reuniuni: 

 

Nr. crt. Eveniment/Organizator 

 

Data 

1.  Cel de-al doilea simpozion online cu tema ,,Alegeri în 

perioada pandemiei”, Asociația Oficialilor Electorali Europeni 

(ACEEEO) 

4 iunie 2020 

2.  Conferință online cu tema: ,,Alegerile locale în timpul 

pandemiei. Scenariile partidelor politice”, Organizația Expert Forum 

(EFOR) în parteneriat cu Fundația Internațională pentru Sisteme 

Electorale (IFES) și Institutul de Inițiativă Legislativă din Europa 

Centrală și de Est (Institutul CEELI) 

4 iunie 2020 

3.  Conferința online cu tema ,,Utilizarea de noi tehnologii ȋn 

procesele electorale”, AEP în parteneriat cu Comisia de la Veneția  

21 iulie 2020 

 

Domnul Zsombor Vajda a participat, alături de președintele instituției, în perioada 5-6 mai 2020, 

la reuniunea de lucru cu Biroul Electoral Național al Ungariei, organizată de AEP în sistem de 

videoconferință, precum și la reuniunea de lucru cu tema „Administrarea proceselor electorale în perioada 

de pandemie”, organizată în data de 14.05.2020 de AEP și de Comisia Electorală Centrală a Republicii 

Moldova. 

În data de 11 decembrie 2020, vicepreședintele instituției, Zsombor Vajda, alături de conducători 

ai compartimentelor  AEP, s-a întâlnit, la sediul Autorității, cu membrii Misiunii Speciale a OSCE/ODIHR 

de observare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020. 
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Coordonarea grupurilor /comisiilor de lucru din cadrul AEP 
Potrivit atribuțiilor stabilite prin Ordin al președintelui Autorității Electorale Permanente, domnul 

Zsombor Vajda a coordonat activitatea Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a 

riscurilor de corupţie în cadrul Autorităţii Electorale Permanente.  

Activitatea grupului de lucru amintit este detaliată în secțiunea 5 a prezentului raport.  

 

II. 3. Secretarul general  

 
Funcția publică de secretar general al AEP face parte din categoria funcțiilor publice parlamentare 

corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici. În îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, secretarul 

general emite dispoziții, note și rezoluții scrise, în condițiile legii.  

Începând cu data de 05.03.2019, potrivit Deciziei Prim-ministrului României  nr. 39/2019 privind 

unele măsuri pentru exercitarea funcției de secretar general al Autorității Electorale Permanente, funcția 

temporar vacantă de secretar general al instituției este exercitată de către domnul Cristian Andreescu.  

 

Principalele atribuții și responsabilități ale secretarului general: 

- coordonează buna funcționare a compartimentelor și activităților cu caracter funcțional din 

cadrul Autorității și asigură legătura operativă dintre președinte și conducătorii tuturor compartimentelor 

din Autoritate; 

- colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Secretariatului General al 

Guvernului, cu secretarii generali din ministere și alte autorități publice, cu secretarii județelor și cu 

instituțiile prefectului, în probleme de interes comun; 

- monitorizează și controlează elaborarea raportărilor periodice, prevăzute de reglementările în 

vigoare; 

- coordonează întregul personal al Autorității, activitatea de elaborare a politicilor de personal și 

principiile directoare pentru managementul de personal din cadrul compartimentelor; 

- avizează documentele și lucrările întocmite de către personalul din subordine; 

- poate îndeplini calitatea de ordonator principal de credite, delegată prin ordin al președintelui 

Autorității; 

- îndeplinește și alte însărcinări prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a 

Autorității ori încredințate de președintele Autorității. 
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Coordonarea compartimentelor funcționale aflate în subordine 
Pe parcursul anului 2020, secretarul general a coordonat activitatea compartimentelor funcționale 

aflate în subordine, respectiv: 

▪ Direcția financiară și salarizare, 

▪ Direcția generală juridică și resurse umane, 

▪ Direcția generală administrativă și achiziții publice, 

▪ Direcția generală registratură, 

▪ Direcția secretariat general și pregătirea lucrărilor Colegiului consultativ, 

▪ Serviciul audit public intern, 

▪ Biroul protecția informațiilor clasificate18. 

Secretarul general a avizat documentele și lucrările întocmite de către personalul 

compartimentelor funcționale amintite. Activitatea acestora este detaliată în Secțiunea 4 a prezentului 

Raport. 

Astfel, secretarul general a avizat 1.460 de ordine ale președintelui AEP, 3.242  de alte tipuri de 

documente, precum și  documentele financiar – contabile ale instituției. 

 

Exercitarea calității de ordonator de credite  
Secretarul general a îndeplinit calitatea de ordonator de credite, la nivelul anului 2020, în perioada 

01.01-14.05.2020 respectiv în perioada 17.08.2020- 31.12.2020. 

Calitatea de ordonator de credite a fost delegată secretarului general de către președintele instituției 

prin următoarele acte administrative: 

- Ordinul nr. 106/2019 privind delegarea calităţii de ordonator de credite domnului Cristian 

Andreescu, secretar general al Autorităţii Electorale Permanente, care și-a încetat aplicabilitatea în data de 

15.05.2020, prin Ordinul nr. 351/2020; 

- Ordinul nr. 571/2020 privind delegarea calității de ordonator de credite a Președintelui 

Autorității Electorale Permanente. 

Secretarul general a avizat, în calitate de ordonator de credite, 160 de contracte și 31 de acte 

adiționale. 

 

Semnarea documentelor în litigiile în care instituția este parte, respectiv pentru 

reprezentarea instituției în instanță 
Dreptul președintelui Autorității Electorale Permanente de reprezentare a instituției în raporturile 

cu instanțele de judecată din România a fost delegat secretarului general de către președintele instituției prin 

următoarele acte administrative: 

- Ordinul nr. 991/2019 privind delegarea dreptului Președintelui Autorității Electorale 

Permanente de reprezentare a instituției, care și-a încetat aplicabilitatea la data de 08.08.2020, prin Ordinul 

nr. 540/2020; 

- Ordinul nr. 582/2020 privind delegarea dreptului Președintelui Autorității Electorale 

Permanente de reprezentare a instituției; 

- Ordinul nr. 1344/2020 privind delegarea dreptului Președintelui AEP de reprezentare a 

instituției, care și-a încetat aplicabilitate la data de 05.01.2021 prin Ordinul nr. 7/2021. 

În calitate de reprezentant al instituției în raporturile cu instanțele de judecată din România, 

secretarul general a avizat documentele întocmite pentru19: 

▪ 161 de cauze de contencios contravențional: 

- 76 cauze soluționate pe fond: - 68 cauze câștigate și 8 cauze pierdute,  

 
18 Direcția secretariat general și pregătirea lucrărilor Colegiului consultativ, Serviciul audit public intern și Biroul 

protecția informațiilor clasificate nu s-au aflat sub coordonarea secretarului general al Autorității Electorale 

Permanente în perioada ianuarie-octombrie a anului 2020. 
19 Situația dosarelor în care Autoritatea Electorală Permanentă este parte, aflate pe rolul instanțelor de judecată din 

România, la nivelul anului 2020, este prezentată în Anexa nr. 25 a prezentului Raport. 
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- 62 cauze soluționate definitiv: - 41 cauze câștigate și 21 cauze pierdute, 

- 23 cauze în curs de judecată;             

▪ 52 de cauze de contencios administrativ: 

- 24 cauze soluționate pe fond: - 19 cauze câștigate și 5 cauze pierdute,  

-10 cauze soluționate definitiv: - 6 cauze câștigate și 4 cauze pierdute, 

-18 cauze în curs de judecată. 

 

Persoană responsabilă de întocmirea și prezentarea anumitor situații auditate, în 

raport cu Curtea de Conturi 
În perioadele 20.03 – 29.05.2020 și 22.06 – 17.07.2020 a fost efectuat, de către auditorii publici 

externi ai Curții de Conturi a României, Departamentul VIII, Direcția 2, un audit financiar asupra contului 

de execuție și bilanțului contabil, întocmite de AEP. 

În cadrul auditului financiar menționat mai sus, secretarul general a avut rol de persoană 

responsabilă de întocmirea și prezentarea anumitor situații auditate de către auditorii publici externi ai Curții 

de Conturi, iar în îndeplinirea acestei atribuții a întocmit diverse situații, a oferit explicații, lămuriri și 

informații asupra aspectelor auditate. 

De asemenea, conducerea AEP, inclusiv secretarul general al instituției, și-a asumat 

responsabilitatea pentru prezentarea situațiilor financiare în conformitate cu cadrul legal de raportare 

financiară aplicabil în România, având responsabilități în ceea ce privește: 

- elaborarea și fundamentarea proiectului de buget propriu; 

- angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate 

și aprobate și numai în legătură cu activitatea instituției publice și cu respectarea dispozițiilor legale; 

- angajarea și utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare; 

- integritatea bunurilor încredințate instituției; 

- organizarea și ținerea la zi a contabilității, prezentarea la termen a situațiilor financiare privind 

patrimoniul aflat în administrare și execuția bugetară;  

- întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu cadrul de raportare 

financiară aplicabil acestora; 

- organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului, conform prevederilor legale; 

- organizarea, implementarea și menținerea unui sistem de control intern corespunzător pentru 

întocmirea și prezentarea corectă și fidelă a situațiilor financiare; 

- organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice; 

- îndeplinirea altor atribuții prevăzute de dispozițiile legale în vigoare. 

În opinia auditorilor publici externi, cu excepția anumitor aspecte, situațiile financiare luate în 

ansamblul lor au fost întocmite, din toate punctele de vedere semnificative, în conformitate cu cadrul general 

de raportare financiară aplicabil în România. Totodată, influența deficiențelor identificate asupra situațiilor 

financiare s-a încadrat într-un nivel de rezonabilitate acceptabil, situat sub pragul de semnificație stabilit în 

conformitate cu standardele de audit. 

 

Coordonarea activității unor comisii și grupuri de lucru ale Autorității 
Președinte al Comisiei de monitorizare 

Calitatea de președinte al Comisiei de monitorizare a Autorității Electorale Permanente, pentru 

anul 2020, a fost acordată secretarului general de către președintele instituției prin Ordinul nr. 685/.2019 

privind reorganizarea Comisiei de monitorizare a Autorităţii Electorale Permanente și, ulterior, prin Ordinul 

nr. 1336/2020 privind reorganizarea Comisiei de monitorizare a Autorității Electorale Permanente. 

 

Președinte al comisiei al comisiei de concurs 
În perioada 20.01.2020 – 29.01.2020 s-a reluat concursul pentru ocuparea pe perioadă 

nedeterminată a unor funcții publice parlamentare de execuție, vacante, din cadrul Autorității Electorale 
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Permanente, aprobat prin Memorandumul nr. 25363/28.10.201920. Prin Ordinul președintelui Autorității 

Electorale Permanente nr. 1114/2019 s-a stabilit componența comisiei de concurs, președinte al comisiei 

fiind desemnat secretarul general al Autorității. 

 

Președinte al comisiei de examen pentru promovare 
În perioada 16.10.2020 – 23.11.2020, s-a organizat examenul pentru promovare în funcția publică 

parlamentară de execuție imediat superioară celei deținute, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității 

Electorale Permanente nr. 664/2020. Prin același act administrativ a fost stabilită componența comisiei de 

examen, președinte fiind desemnat secretarul general al Autorității. 

 

Președinte al Comisiei de disciplină 
Comisia de disciplină a Autorității Electoral Permanente a fost constituită prin Ordinul 

președintelui instituției nr. 67/21.02.2019, modificat prin Ordinul nr. 119/2019 şi nr. 1169/2019, ordin prin 

care în calitatea de președinte al comisiei a fost desemnat domnul secretar general Cristian Andreescu. 

 

Președinte al  Comisiei de analiză de risc a situațiilor referitoare la virusul SARS-

CoV-2 la nivelul AEP 
Prin Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 466/.2020 a fost constituită 

Comisia de analiză de risc a situațiilor referitoare la virusul SARS-CoV-2 la nivelul Autorității Electorale 

Permanente, președinte al acesteia fiind desemnat secretarul general al instituției. 

 

Coordonarea elaborării următoarelor acte administrative: 
- Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente, aprobat prin 

Hotărârea Birourilor Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 4/2020; 

- Codul de conduită etică, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente 

nr. 90/2020; 

- Registrul riscurilor de corupție de la nivelul Autorității Electorale Permanente, aprobat prin 

Ordinul președintelui instituției nr. 1362/2020; 

- Metodologia privind recrutarea personalului Autorității Electorale Permanente și stabilirea 

vechimii în specialitate necesară ocupării posturilor din cadrul instituției, aprobată prin Ordinul 

președintelui nr. 254/2020; 

- Regulamentul de stabilire a modalității de acordare a voucherelor de vacanță personalului din 

cadrul propriu al AEP pentru anul 2020, aprobat prin Ordinul președintelui instituției nr. 421/30.06.2020; 

- Regulamentul intern al Autorității Electorale Permanente, aprobat prin Ordinul președintelui 

nr. 739/2020. 

 

Participarea la conferințe, seminarii, mese rotunde, reuniuni de lucru și activități de 

consolidare a relațiilor instituției cu organizații internaționale și instituții omoloage 
Secretarul general a participat în perioada 26-29 august 2020 la o întâlnire de lucru cu 

reprezentanții CEC Moldova, care s-a desfășurat la Chișinău, în cadrul căreia a prezentat următoarele 

aspecte: 

- aspecte privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 

2019; 

- implementarea proiectului ARGUS, care a avut drept scop creșterea transparenței, eticii și 

integrității în cadrul Autorității Electorale Permanente; 

- participarea AEP  la Gala Premiilor Electorale Internaționale, conferite de Centrul Internațional 

pentru Studii Parlamentare (ICPS), prilej cu care instituția a obținut cinci distincții; 

- implementarea aplicației informatice pilot Registrul fiscal al partidelor politice; 

 
20 Organizat pentru perioada 29.10.2019 – 05.12.20219 și, ulterior, suspendat. 
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- elaborarea ,,Ghidului finanțării campaniei electorale la alegerile pentru autorităţile 

administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020”; 

- încheierea de către AEP a unui acord de parteneriat cu Uniunea Studenților din România; 

- semnarea Memorandumului de colaborare cu instituția omoloagă din Tunisia; 

- prezentarea situației în ceea ce privește gestionarea organizării și desfășurării alegerilor pentru 

autoritățile administrației publice locale din anul 2020, pe fondul pandemiei COVID-19. 

III. Compartimentele de specialitate 
 

III.1. Departamentul legislație, contencios electoral, relația cu Parlamentul și 

Uniunea Europeană (DLCERPUE) 

  

Atribuții principale: 

✓ elaborează sau avizează, după caz, proiecte de legi, ordonanțe și hotărâri ale Guvernului în 

sfera de competenţă a Autorităţii, cu consultarea compartimentelor de specialitate ale Autorității și a 

autorităților ce au competențe în domeniul supus reglementării; 

✓ întocmeşte proiecte de hotărâri şi instrucţiuni ale Autorităţii care au caracter normativ, cu 

consultarea compartimentelor Autorității și a autorităților ce au competențe în domeniul supus reglementării 

şi urmăreşte adoptarea acestora; avizează, pentru legalitate, proiectele de hotărâri și decizii cu caracter 

individual ale Autorității referitoare la aplicarea legislației privind organizarea și desfășurarea alegerilor și 

a referendumurilor elaborate de alte compartimente ale Autorității; 

✓ elaborează sau avizează proiectele de acte normative privind transpunerea și/sau 

implementarea legislației Uniunii Europene în domeniile de competență ale Autorității;  

✓ primește și transmite spre avizare proiectele de acte normative inițiate de Autoritate și asigură 

avizarea actelor normative primite de la alți inițiatori; 

✓  transmite Secretariatului General al Guvernului proiectele de acte normative inițiate de 

Autoritate, pentru a fi discutate în ședința Guvernului; 

✓ îndeplinește rolul și atribuțiile structurii unice prevăzute la art. 18 din Regulamentul privind 

procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de 

politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009; 

✓ asigură transparența decizională și consultarea structurilor asociative ale autorităților 

administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative din sfera de competență a 

Autorității; 

✓ participă, de la caz la caz și potrivit sferei sale de competență, la procesul de definitivare a 

altor proiecte de acte normative din domeniul de activitate al altor ministere sau autorități publice; 

✓ elaborează rapoartele Autorității către Parlament, pe baza contribuțiilor celorlalte 

compartimente; 

✓ urmărește interpretarea şi aplicarea unitară a legislației privind organizarea și desfășurarea 

alegerilor și a referendumurilor și respectarea drepturilor electorale, prin mijloacele și procedurile stabilite 

de lege;  

✓ formulează puncte de vedere privind interpretarea și aplicarea unitară a legislației din 

domeniile de competență ale Autorității; 

✓ elaborează proiecte de hotărâri și decizii cu caracter individual ale Autorității referitoare la 

aplicarea legislației privind organizarea și desfășurarea alegerilor și a referendumurilor și urmărește 

adoptarea acestora; avizează, pentru legalitate, proiecte de hotărâri și decizii cu caracter individual ale 

Autorității referitoare la aplicarea legislației privind organizarea și desfășurarea alegerilor și a 

referendumurilor elaborate de alte compartimente ale Autorității; 
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✓ elaborează, prin personalul desemnat, proiectele hotărârilor, deciziilor și ale oricăror alte acte 

ale Biroului Electoral Central; 

✓ întocmește punctele de vedere ale Autorității referitoare la sesizările și excepțiile privind 

neconstituționalitatea unor legi sau ordonanțe inițiate de către AEP; 

✓ întocmește răspunsurile și punctele de vedere ale Autorității privind plângerile prealabile care 

au ca obiect revocarea sau modificarea ordonanțelor și a hotărârilor Guvernului, a hotărârilor, deciziilor și 

instrucțiunilor Autorității privind aplicarea legislației privind organizarea și desfășurarea alegerilor și a 

referendumurilor; 

✓ elaborează sau avizează, după caz, documentele de politici publice din sfera de competență a 

Autorității Electorale Permanente, cu consultarea celorlalte compartimente și monitorizează implementarea 

acestora; 

✓ monitorizează implementarea Strategiei naționale anticorupție la nivelul Autorității; 

✓ pregătește sau contribuie la elaborarea documentelor necesare privind participarea la 

grupurile de lucru ale organizațiilor internaționale sau ale instituțiilor Uniunii Europene în domeniul de 

competență al departamentului și asigură, după caz, participarea la acestea; 

✓ întocmește elemente de poziție, note, informări, rapoarte și puncte de vedere în domeniile de 

competență ale Autorității, în relația cu organizațiile internaționale și instituțiile Uniunii Europene; 

✓ formulează propuneri și observații privind proiectele de acte normative ale Uniunii Europene 

în sfera de competență a Autorității; 

✓ întocmește punctele de vedere ale Autorității referitoare la inițiativele legislative ale 

parlamentarilor privind domeniile de competență ale Autorității; 

✓ formulează răspunsurile Autorității la întrebările și interpelările parlamentarilor; 

✓ realizează analize, evaluări, studii, puncte de vedere, note privind diverse probleme de drept 

din sfera de competență; 

✓ asigură protecția juridică a actelor normative adoptate în domeniile sale de competență, a 

actelor organismelor electorale, precum și a hotărârilor și deciziilor Autorității privind alegerile și 

referendumurile în fața instanțelor judecătorești, de toate gradele, la organele de urmărire penală și la alte 

organe cu atribuții jurisdicționale, prin funcționarii publici cu atribuții de consilier juridic din cadrul 

departamentului, desemnați pe baza împuternicirii de reprezentare semnate de președintele Autorității sau 

de înlocuitorul legal; 

✓ îndeplinește formalitățile necesare validării membrilor din România în Parlamentul 

European; 

✓ îndeplinește procedurile prevăzute la art. 3-5 din Legea nr. 206/2019 privind stabilirea unor 

măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014 al Parlamentului European 

și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a 

fundațiilor politice europene; 

✓ propune măsuri normative, tehnice și organizatorice pentru protecția prelucrării datelor cu 

caracter personal efectuată în contextul îndeplinirii atribuţiilor Autorităţii, în conformitate cu prevederile 

legislației Uniunii Europene și ale legislației naționale referitoare la protecția datelor cu caracter personal și 

urmărește aplicarea lor; 

✓ asigură, la cerere, însoțirea demnitarilor la ședințele pregătitoare ale Guvernului,  la ședințele 

Guvernului, la ședințele comisiilor parlamentare și la ședințele plenului Camerelor Parlamentului; 

✓ asigură secretariatul Rețelei electorale naționale. 

 

Obiective specifice urmărite în anul de referință: 
o asigurarea cadrului normativ pentru buna organizare a alegerilor locale şi parlamentare; 

o coordonarea optimă a activităţilor de contencios electoral și a suportului tehnico-legislativ 

pentru activitatea birourilor electorale centrale; 

o aplicarea unitară a legislaţiei electorale; 

o asigurarea suportului tehnico-legislativ pentru o relaţie optimă a  Autorităţii Electorale 

Permanente cu Parlamentul; 



 

31 
 

o asigurarea suportului tehnico-legislativ pentru buna legătură a Autorităţii Electorale 

Permanente cu instituţiile Uniunii Europene şi organismele internaționale; 

o asigurarea suportului tehnic necesar consolidării mecanismelor de integritate ale Autorităţii 

Electorale Permanente. 

 

 Asigurarea cadrului normativ pentru buna organizare a alegerilor locale şi 

parlamentare a presupus coordonarea şi efectuarea unor activități multiple, precum: 
- evaluarea nevoilor de reglementare, documentarea legislativă și identificarea soluțiilor 

legislative adecvate; 

- scrierea instrumentelor de prezentare și motivare ale proiectelor de acte normative, precum și 

a proiectelor propriu-zise; 

- redactarea notelor de prezentare și a adreselor de solicitare a avizelor instituțiilor competente; 

- îndeplinirea procedurilor de transparență decizională și de consultare a structurilor asociative 

ale administrației publice locale, acolo unde a fost cazul; 

- participarea la numeroase întâlniri și ședințe pentru definitivarea proiectelor elaborate; 

- indicarea motivelor privind preluarea observațiilor instituțiilor consultate sau avizatoare și/sau 

nepreluarea acestora, precum și redactarea notelor în acest sens; 

- definitivarea actelor normative pe baza observațiilor și propunerilor primite; 

- întocmirea dosarelor actelor normative și transmiterea acestora către Guvern, în cazul actelor 

supuse aprobării acestuia, precum și participarea la ședințele Guvernului; 

- întocmirea amendamentelor la propunerile legislative dezbătute de Parlament, participarea la 

ședințele în care acestea au fost susținute, precum și formularea observațiilor referitoare la 

amendamentele depuse de către parlamentari; 

- analiza avizelor Consiliului Legislativ, indicarea motivelor privind preluarea observațiilor 

Consiliului Legislativ și/sau nepreluarea acestora, precum și definitivarea actelor normative; 

- transmiterea spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actelor normative 

adoptate de Autoritatea Electorală Permanentă. 

 

În cursul anului 2020, DLCERPUE a fost implicat în elaborarea următoarelor proiecte și propuneri 

de acte normative: 

▪ Proiecte şi propuneri legislative: 821; 

 
21 Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali (respins de Parlament); 

Proiect de Lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum 

şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora (respins de Parlament); 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice 

și a campaniilor electorale (proiect supus dezbaterii publice, neadoptat) 

Proiect de lege 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 (Legea nr. 84/2020) 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru 

modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului 

şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (Legea nr. 

91/2020) 

Proiect de Lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum 

şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora (Legea nr. 135/2020) 

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, ca urmare a 

încetării mandatului Parlamentului ales în anul 2016 (neadoptat); 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală (Legea nr. 202/2020). 
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 Dintre actele normative primare în a căror elaborare DLCERPUE a avut un rol important, 

menţionăm Legea nr. 84/202022, Legea nr. 135/2020 şi Legea nr. 202/2020,  acestea introducând soluţii 

legislative noi ce au vizat adaptarea procedurilor electorale la contextul pandemic, concomitent cu 

îmbunătăţirea acestora pentru creşterea accesibilității proceselor electorale. 

Astfel, Legea nr. 84/2020 a vizat următoarele aspecte principale: 

- prelungirea până la data de 1 noiembrie 2020 a mandatelor aflate în curs de exercitare ale 

primarilor, primarului general al municipiului București, președinților de consilii județene, 

consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului București și consiliilor județene; 

- stabilirea datei alegerilor locale prin lege organică, cu cel puțin 60 de zile înaintea votării; 

- reducerea la jumătate a termenelor prevăzute de Legea nr. 115/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, cu excepția duratei campaniei electorale, a termenului pentru 

depunerea candidaturilor și a termenelor de 24 de ore; 

- reducerea la jumătate a numărului minim al susținătorilor necesar pentru depunerea 

candidaturilor; 

- prezentarea unei singure liste de susţinători pentru candidaturile la consiliul local și funcția de 

primar din aceeași circumscripție electorală, respectiv pentru candidaturile la consiliul 

județean și președintele consiliului județean din aceeași circumscripție electorală; 

- instituirea posibilităţii întocmirii şi depunerii electronice a dosarelor de candidatură, precum 

şi a posibilităţii semnării şi depunerii electronice a listelor de susţinători; 

- modificarea art. 151 alin. (3) din Codul administrativ care prevedea că ,,mandatul primarului 

poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război, calamitate naturală, dezastru sau sinistru 

deosebit de grav” în sensul uniformizării textului acestuia cu textele art. 128 alin. (3) și art. 

177 alin. (3) din Cod, astfel încât să prevadă că: ,,mandatul primarului poate fi prelungit, prin 

lege organică, în caz de război sau catastrofă ori alte situații expres prevăzute de lege atunci 

când, din cauza acestor situații, nu pot fi organizate alegeri până la expirarea mandatului”. 

Prin Legea nr. 135/2020 au fost introduse, în esenţă, următoarele soluţii legislative: 

- stabilirea alegerilor în ziua de duminică, 27 septembrie 2020; 

- au fost modificate o serie de date de la care încep să curgă sau se împlinesc, după caz, anumite 

termene prevăzute de Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare; 

- aplicarea prevederilor art. 1-3, art. 5 și 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2020 

privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice, 

Biroului Electoral Central și birourilor electorale de circumscripție; 

- furnizarea de către STS de servicii de certificare calificată prin autoritatea de certificare 

proprie, destinate exclusiv membrilor Biroului Electoral Central (BEC), președinților și 

locțiitorilor birourilor electorale de circumscripție județeană și ai biroului electoral de 

circumscripție a municipiului București, precum și președinților birourilor electorale de 

circumscripție comunală, orășenească, municipală și de sector al municipiului București, în 

scopul îndeplinirii atribuțiilor funcționale ce le revin; 

- posibilitatea membrilor birourilor electorale, personalului tehnic auxiliar, persoanelor 

acreditate, delegaților acreditați, operatorilor de calculator, personalului de pază și alegătorilor 

de a primi, în mod gratuit, materiale de protecție sanitară, în condițiile 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; 

- obligația Ministerului Sănătății de a asigura materialele de protecție sanitară, precum și igiena 

și dezinfecția localurilor de vot și obligația MAI și a instituțiilor prefectului de a asigura, cu 

sprijinul primarilor, transportul și distribuirea acestora; 

 
22 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. 

 



 

33 
 

- transmiterea de către AEP, prin intermediul poștei electronice, către președinții tribunalelor, a 

listei juriștilor înscriși în Corpul experților electorali care au acceptat să fie desemnați în 

birourile electorale de circumscripție, cu cel puțin 48 de ore înaintea datei desemnării 

președinților birourilor electorale de circumscripție și a locțiitorilor acestora; 

- înregistrarea audiovideo neîntreruptă a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor 

electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor; 

- funcționarea în sediul Biroului Electoral Central a unei infrastructuri informatice care asigură 

funcționarea Sistemului informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind 

consemnarea rezultatelor votării (SICPV), precum și stocarea în timp real a duplicatelor 

bazelor de date generate de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de 

prevenire a votului ilegal (SIMPV), precum și a jurnalelor mașinilor pe care rulează acesta, 

pentru facilitarea analizei și transparenței acestora. AEP împreună cu STS asigură asistența și 

suportul tehnic pentru funcționarea echipamentelor și aplicațiilor informatice componente ale 

acestei infrastructuri; 

- asigurarea de către AEP, cu sprijinul STS, a aplicațiilor și/sau serviciilor informatice ce vor fi 

utilizate de BEC pentru centralizarea datelor din procesele-verbale privind consemnarea 

rezultatelor votării, precum și a echipamentelor informatice necesare centralizării rezultatelor 

votării de către BEC; 

- asigurarea de către AEP, pe tot parcursul zilei votării și al zilei următoare, a publicității datelor 

privind numărul alegătorilor prezenți la vot, respectiv a informațiilor rezultate în urma 

verificării corelațiilor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, obținute 

prin SIMPV; 

- cuantumul indemnizațiilor acordate membrilor birourilor electorale, personalului tehnic 

auxiliar și operatorilor de calculator; 

- posibilitatea ca, prin derogare de la prevederile art. 25 alin. (1) și (2) din Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, contribuțiile partidelor politice pentru 

campania electorală prevăzute la art. 30 din lege să poată proveni și din subvenții de la bugetul 

de stat. 

Dacă legile menţionate mai sus au vizat alegerile locale, cele mai semnificative modificări 

aplicabile la scrutinul parlamentar din 2020 au fost introduse prin Legea nr. 202/2020, dintre care amintim: 

- creşterea la două zile a duratei votării în străinătate;  

- modificarea componenței birourilor electorale din ţară prin includerea reprezentanţilor 

Grupului parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaților în numele 

organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale membre ale acestuia care participă 

la alegeri;  

- instituirea unei proceduri clare, transparente şi flexibile privind desemnarea preşedinţilor 

birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate de către Autoritatea Electorală 

Permanentă, la propunerea şefilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare; 

- modificarea componenței birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, prin 

adăugarea funcţiei de locțiitor şi includerea reprezentanţilor Grupului parlamentar al 

minorităților naționale din Camera Deputaților în numele organizațiilor cetățenilor aparținând 

minorităților naționale membre ale acestuia care participă la alegeri; 

- mărirea numărului membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare de la 7 la 8;  

- acordarea posibilităţii  alegătorilor cu domiciliul sau reședința în străinătate de a vota la orice 

secție de votare din străinătate; 

- utilizarea la secțiile de votare din străinătate a listelor electorale suplimentare electronice, în 

mod similar cu practica utilizată la alegerile pentru Președintele României din anul 2019; 

- reducerea numărului de susținători dublată de posibilitatea colectării acestora prin mijloace 

electronice, precum și de depunerea candidaturilor prin mijloace electronice; 

- imprimarea buletinelor de vot de către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, astfel încât să se 

asigure o securitate mai mare a acestor documente; 
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- prelungirea duratei votării până la ora 23.59 în situațiile în care se înregistrează cozi la secțiile 

de votare;  

- înregistrarea audiovideo a operaţiunilor de numărare a voturilor, ca procedură pentru 

prevenirea şi depistarea rapidă a fraudelor electorale; 

- consolidarea rolului Autorităţii Electorale Permanente, prin creşterea, în acord cu prevederile 

constituţionale, a nivelului reglementării referitoare la structura acesteia, concomitent cu 

suplimentarea atribuţiilor ce îi revin;  

- instituirea infrastructurii informatice a Biroului Electoral Central şi descrierea rolului şi 

funcţiilor acesteia;   

- acordarea unei zile libere ulterioare datei votării membrilor birourilor electorale ale secţiilor de 

votare; 

- mărirea termenului de înregistrare a alegătorilor prin corespondenţă cu 30 de zile; 

- asigurarea materialelor de protecţie sanitară la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020; 

- utilizarea de partidele politice în campania electorală a  subvenţiei primite de la bugetul de stat. 

 

▪ Proiecte de ordonanțe de urgență ale Guvernului: 223; 

În premieră, toate ordonanțele de urgență ale Guvernului adoptate în cursul unui an electoral 

pentru organizarea proceselor electorale au fost declarate neconstituționale. 

Astfel, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2020 a fost declarată neconstituțională prin 

Decizia  Curții Constituționale nr. 150/2020. Aceasta conținea mai multe soluţii normative ce au fost reluate 

ulterior prin Legea nr. 202/2020. Pe de altă parte, aspecte reglementate de ordonanţa menţionată precum 

dublarea numărului de mandate aferent circumscripţiei electorale a cetăţenilor români cu domiciliul sau 

reşedinţa în străinătate sau reglementarea distinctă a alegerilor anticipate rămân nereglementate, Decizia 

Curţii Constituţionale excluzând totodată posibilitatea alegătorilor de a vota la orice secţie de votare în 

contextul actualului sistem electoral. 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2020, deşi a fost declarată neconstituţională prin Decizia  

Curții Constituționale nr. 240/2020 a fost temeiul juridic pentru amânarea alegerilor locale din anul 2020, a 

căror organizare ar fi trebuit să înceapă, în absenţa intervenţiei Guvernului, cel mai târziu la începutul lunii 

aprilie. Ca şi în cazul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2020, cea mai mare parte a soluţiilor 

legislative preconizate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2020 au fost preluate de Parlament 

(prin Legea nr. 84/2020). 

 

▪ Proiecte de hotărâri ale Guvernului: 1724; 

 
23 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative în materia 

alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor 

parlamentare anticipate (declarată neconstituțională prin Decizia  Curții Constituționale  nr. 150/2020);  

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice 

locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum și 

modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (declarată neconstituțională 

prin Decizia  Curții Constituționale nr. 240/2020). 
24 Hotărârea Guvernului nr. 576/2020 pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare 

organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020  

Hotărârea Guvernului nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a 

alegerilor locale din anul 2020; 

Hotărârea Guvernului nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a 

alegerilor locale din anul 2020; 

Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 

august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19; 

Hotărârea Guvernului nr. 713/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 

668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și 
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 Hotărârile Guvernului în a căror elaborare a fost implicat DLCERPUE au dispus măsurile 

organizatorice și instituționale în vederea stabilirii cadrului necesar pentru ducerea la îndeplinire a 

prevederilor legale primare în materia organizării alegerilor locale şi parlamentare, prin acestea fiind 

aprobate data alegerilor parlamentare, calendarele electorale, cheltuielile şi măsurile tehnico-organizatorice 

pentru buna desfăşurare a scrutinelor din anul 2020. 

 În premieră, dat fiind contextul pandemic, DLCERPUE a contribuit la elaborarea măsurilor 

sanitare necesare desfăşurării procesului de votare în condiţii de siguranţă, structurând intervenţia 

autorităţilor publice în materie în funcţie de etapele principale ale votării. 

 

▪ Proiecte de hotărâri ale Autorității Electorale Permanente: 2525; 

 
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-

19; 

Hotărârea Guvernului nr. 715/2020 pentru completarea art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 578/2020 privind 

stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020;  

Hotărârea Guvernului nr. 744/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020; 

Hotărârea Guvernului nr. 745/2020 pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a 

alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020; 

Hotărârea Guvernului nr. 787/2020 privind modificarea și completarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei 

electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

745/2020; 

Hotărârea Guvernului nr. 754/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a 

alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020; 

Hotărârea Guvernului nr. 755/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii, organizării și desfășurării în bune 

condiții a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020. 

Hotărârea Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 

septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19; 

Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 

octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19; 

Hotărârea Guvernului nr. 899/2020 privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.013/2018 pentru 

aprobarea numărului de autoturisme necesare desfășurării activităților specifice Autorității Electorale Permanente; 

Hotărârea Guvernului nr. 916/2020 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, precum și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative în domeniul alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020; 

Hotărârea Guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 

noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19; 

Hotărârea Guvernului nr. 1038/2020 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 

967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și 

stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-

19. 
25 Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 1/2020 privind modificarea anexei la Hotărârea Autorităţii Electorale 

Permanente nr. 1/2016 pentru aprobarea modelului listei susţinătorilor care va fi folosit la alegerile locale; 

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 2/2020 privind aprobarea Metodologiei depunerii dosarelor de 

candidatură şi a listelor de susţinători la alegerile locale din anul 2020; 

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 3/2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Autorităţii 

Electorale Permanente nr. 12/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului 

votării la alegerile locale; 

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 4/2020 privind aprobarea Ghidului finanţării campaniei electorale la 

alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020; 

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 6/2020 pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor 

documentelor de acreditare şi a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la alegerile pentru autorităţile 

administraţiei publice locale din anul 2020; 
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Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 8/2020 pentru aprobarea modelelor buletinelor de vot care sunt folosite 

la alegerile locale; 

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 10/2020 privind numerotarea secţiilor de votare organizate pe teritoriul 

României; 

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11/2020 pentru aprobarea modelului notei logistice prevăzute la art. 

23 alin. (6) lit. d) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, care va fi folosit la alegerile pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor din anul 2020; 

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 12/2020 privind aprobarea Metodologiei întocmirii şi depunerii 

dosarelor de candidatură şi a listelor de susţinători la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor; 

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 13/2020 privind modificarea şi completarea unor hotărâri ale 

Autorităţii Electorale Permanente, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru 

autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020; 

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 14/2020 pentru aprobarea modelului certificatului doveditor al alegerii 

consilierilor, primarilor şi a preşedinţilor consiliilor judeţene; 

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 16/2020 pentru completarea Hotărârii Autorităţii Electorale 

Permanente nr. 13/2020 privind modificarea şi completarea unor hotărâri ale Autorităţii Electorale Permanente, 

precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice 

locale din anul 2020; 

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 17/2020 pentru aprobarea modelelor, a dimensiunilor şi a condiţiilor 

de tipărire ale buletinelor de vot care vor fi folosite pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor; 

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 18/2020 privind aprobarea Ghidului finanţării campaniei electorale la 

alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din da  ta de 6 decembrie 2020; 

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 19/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind desemnarea membrilor 

birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor; 

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 20/2020 privind aplicarea prevederilor Legii nr. 288/2015 privind votul 

prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente la alegerile pentru Senat 

şi Camera Deputaţilor; 

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 21/2020 privind numerotarea secţiilor de votare organizate pe teritoriul 

României; 

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 23/2020 privind aprobarea Procedurii de monitorizare video a 

localurilor secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor; 

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 24/2020 privind unele măsuri pentru buna organizare a alegerilor 

pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, precum şi modificarea şi completarea unor hotărâri ale Autorităţii 

Electorale Permanente; 

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 25/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea 

şi funcţionarea Sistemului informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor 

votării, precum şi unele măsuri privind funcţionarea aplicaţiei informatice de repartizare şi atribuire a mandatelor, la 

alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor; 

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 26/2020 privind aprobarea listei sediilor secţiilor de votare din 

străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, precum şi unele măsuri pentru buna 

organizare a acestora; 

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 29/2020 privind aprobarea implementării soluţiei tehnice de 

blockchain în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal şi în Sistemul 

informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor hotărâri ale Autorităţii Electorale Permanente; 

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 32/2020 privind modificarea listei sediilor secţiilor de votare din 

străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, aprobată prin Hotărârea Autorităţii Electorale 

Permanente nr. 26/2020, precum şi unele măsuri pentru buna organizare a acestora; 

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 33/2020 privind modificarea listei sediilor secţiilor de votare din 

străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, aprobată prin Hotărârea Autorităţii Electorale 

Permanente nr. 35/2020 privind modificarea poziţiei nr. 427 din lista sediilor secţiilor de votare din străinătate la 

alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, aprobată prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente 

nr. 26/2020; 
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 Hotărârile Autorităţii Electorale Permanente adoptate în anul 2020 au vizat ducerea la 

îndeplinire a prevederilor legale privind alegerile locale şi parlamentare. Pentru prima dată, AEP a adoptat 

hotărâri privind procedurile de depunere a candidaturilor şi centralizarea electronică a rezultatelor votării, 

eficienţa şi utilitatea soluțiilor normative alese fiind confirmate şi în practică. 

 

▪ Proiecte de modificare a Regulamentului Autorității Electorale Permanente: 1; 

DLCERPUE a asigurat transpunerea în formă normativă a proiectului noului Regulament de 

organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente, adoptat de Birourile Permanente ale Camerei 

Deputaţilor şi Senatului prin Hotărârea nr. 4/2020, ca urmare a modificării Legii nr. 208/2015. 

 

▪ Proiecte de ordine cu caracter normativ ale președintelui Autorității Electorale Permanente:  

DLCERPUE a elaborat pe baza contribuţiilor compartimentelor AEP, Ordinul Preşedintelui 

Autorităţii Electorale Permanente nr. 726/2020 privind stabilirea atribuțiilor compartimentelor Autorității 

Electorale Permanente. 

▪ Avize şi puncte de vedere privind proiecte de acte normative iniţiate de alte instituţii: 6. 

- proiectul de ordonanță de urgență a Guvernului privind organizarea și desfășurarea 

Recensământului Populației și Locuințelor din România în anul 2021; 

- proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea 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, pentru modificarea Legii administrației publice 

locale nr. 215/2001 și pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- proiectul de ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte 

normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și actele de identitate ale 

cetățenilor români; 

- Ordinul nr. 2009/166/2020 privind stabilirea unor măsuri și acțiuni de sănătate publică necesar 

a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a procesului electoral din țară la alegerile pentru 

Senat și Camera Deputaților din anul 2020 - Ministerul Afacerilor Interne - MAI / Ministerul 

Sănătății - MS; 

- Ordinul nr. 1850/157/2020 privind stabilirea unor măsuri de sănătate publică 

necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor 

aferente campaniei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 - 

Ministerul Afacerilor Interne - MAI / Ministerul Sănătății - MS; 

- Ordinul nr. 1484/130/2020 privind stabilirea unor măsuri de sănătate publică 

necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor 

aferente campaniei electorale. 

 
Unele concluzii privind reforma legislației electorale 

În rapoartele privind alegerile din anul 2020, DLCERPUE a arătat că evoluția legislației 

electorale românești reflectă lipsa unei politici legislative unitare în domeniu, generată în mare parte de 

absența unui cod electoral care să reglementeze organizarea și desfășurarea tuturor tipurilor de alegeri, 

în acord cu recomandările formulate în anii anteriori de AEP, OSCE/ODIHR și Curtea Constituțională.  

Totodată, conform analizei făcute de DLCERPUE, contextul pandemic a reliefat cu mai multă 

evidență nevoia legitimă a alegătorilor și a competitorilor electorali pentru creșterea accesibilității 

procesului electoral. Anumiți pași în această direcție au fost făcuți prin instituirea unor reguli mai stricte 

 
Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 35/2020 privind modificarea poziţiei nr. 427 din lista sediilor secţiilor 

de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, aprobată prin Hotărârea 

Autorităţii Electorale Permanente nr. 26/2020. 

https://lege5.ro/App/Document/gm4tenjvg4za/ordinul-nr-2009-166-2020-privind-stabilirea-unor-masuri-si-actiuni-de-sanatate-publica-necesar-a-fi-respectate-pentru-desfasurarea-in-siguranta-a-procesului-electoral-din-tara-la-alegerile-pentru-sena
https://lege5.ro/App/Document/gm4tenjvg4za/ordinul-nr-2009-166-2020-privind-stabilirea-unor-masuri-si-actiuni-de-sanatate-publica-necesar-a-fi-respectate-pentru-desfasurarea-in-siguranta-a-procesului-electoral-din-tara-la-alegerile-pentru-sena
https://lege5.ro/App/Document/gm4tenjvg4za/ordinul-nr-2009-166-2020-privind-stabilirea-unor-masuri-si-actiuni-de-sanatate-publica-necesar-a-fi-respectate-pentru-desfasurarea-in-siguranta-a-procesului-electoral-din-tara-la-alegerile-pentru-sena
https://lege5.ro/App/Document/gm4tenjvg4za/ordinul-nr-2009-166-2020-privind-stabilirea-unor-masuri-si-actiuni-de-sanatate-publica-necesar-a-fi-respectate-pentru-desfasurarea-in-siguranta-a-procesului-electoral-din-tara-la-alegerile-pentru-sena
https://lege5.ro/App/Document/gm4tanrwheya/ordinul-nr-1850-157-2020-privind-stabilirea-unor-masuri-de-sanatate-publica-necesar-a-fi-respectate-pentru-desfasurarea-in-siguranta-a-evenimentelor-intrunirilor-actiunilor-aferente-campaniei-electora
https://lege5.ro/App/Document/gm4tanrwheya/ordinul-nr-1850-157-2020-privind-stabilirea-unor-masuri-de-sanatate-publica-necesar-a-fi-respectate-pentru-desfasurarea-in-siguranta-a-evenimentelor-intrunirilor-actiunilor-aferente-campaniei-electora
https://lege5.ro/App/Document/gm4tanrwheya/ordinul-nr-1850-157-2020-privind-stabilirea-unor-masuri-de-sanatate-publica-necesar-a-fi-respectate-pentru-desfasurarea-in-siguranta-a-evenimentelor-intrunirilor-actiunilor-aferente-campaniei-electora
https://lege5.ro/App/Document/gm4tanrwheya/ordinul-nr-1850-157-2020-privind-stabilirea-unor-masuri-de-sanatate-publica-necesar-a-fi-respectate-pentru-desfasurarea-in-siguranta-a-evenimentelor-intrunirilor-actiunilor-aferente-campaniei-electora
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/234063
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/234062
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/234062
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privind obligația primarilor de a asigura accesibilitatea localurilor de vot, digitalizarea procedurilor de 

înregistrare ca alegător prin corespondență sau ca alegător din străinătate, mărirea termenului de 

înregistrare ca alegător prin corespondență sau ca alegător din străinătate, colectarea electronică a 

semnăturilor de susținere concomitent cu reducerea numărului acestora, descărcarea electronică a 

buletinului de vot prin corespondență și creșterea accesului la informație privind alegerile prin 

mecanismele implementate de AEP. Pe de altă parte, pentru a creşte accesibilitatea procesului electoral, 

concomitent cu integritatea şi rezilienţa acestuia, DLCERPUE consideră că se impune o reformă 

comprehensivă ce ar putea avea următoarele direcții de acțiune principale: 

▪ Recalcularea numărului mandatelor de parlamentar alocat circumscripțiilor electorale 

conform anexei nr. 1 la Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,  raportat la 

evoluția populației după domiciliu; 

▪ Identificarea și implementarea unei metode alternative de vot pentru alegătorii români din 

țară care, din motive obiective, nu se pot deplasa la sediul secției de votare, precum şi identificarea şi 

implementarea unor proceduri de vot pentru alegătorii cu dizabilităţi; 

▪ Simplificarea procedurii de vot prin corespondență pentru alegătorii din străinătate; 

▪ Unificarea statutului de expert electoral cu cel de operator de calculator și consolidarea 

acestuia prin stabilirea unor drepturi și obligații exterioare perioadelor electorale; 

▪ Înregistrarea electronică centralizată a candidaturilor și a semnăturilor de susținere, 

concomitent cu includerea unor date suplimentare privind candidații cum ar fi fotografia și chiar o 

scurtă biografie; 

▪ Clarificarea și detalierea competenței birourilor electorale cu privire la stabilirea și 

centralizarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor, precum și instituirea prin lege, în cazul 

alegerilor locale, a competenței birourilor electorale de circumscripție județeană, a biroului electoral de 

circumscripție a municipiului București și a Biroului Electoral Central de a verifica repartizarea 

mandatelor de consilier local; 

▪ Reglementarea campaniei electorale on-line, utilizând principiile aplicate în mediul off-

line; 

▪ Implementarea buletinului de vot alcătuit dintr-o singură foaie de hârtie, corelativ cu 

creșterea calității hârtiei și luarea în calcul a eliminării ștampilelor electorale26; 

▪ Facilitarea consemnării prezenței la vot la secțiile de votare din țară, în mod similar cu 

practica utilizată în străinătate la alegerile prezidențiale din anul 2019 și la alegerile parlamentare din 

anul 2020; 

▪ Modernizarea logisticii electorale conform unor standarde unice; 

▪ Clarificarea reglementărilor privind contenciosul electoral şi procedura de renumărare a 

voturilor. 

 

Coordonarea optimă a activităţilor de contencios electoral și a suportului tehnico-

legislativ pentru activitatea birourilor electorale centrale 

• În anul 2020, personalul DLCERPUE a asigurat reprezentarea Autorității Electorale 

Permanente în 25 de cauze aflate pe rolul instanțelor judecătorești, 3 dosare de contencios constituțional și 

o cauză aflată pe rolul Consiliului Național de Combatere a Discriminării. 12 din cele 25 de cauze aflate pe 

rolul instanțelor judecătorești au fost soluționate definitiv, o cauză a fost suspendată în recurs, într-o altă 

 
26 Efectele multiple și profunde ale unei astfel de măsuri asupra întregului proces electoral au fost prezentate de șeful 

DLCERPUE în intervenția „Making elections accessible in Romania: a work in progress” din cadrul conferinței online 

3rd Scientific Electoral Experts Debates - Accessibility of the electoral process” organizată de Autoritatea Electorală 

Permanentă în colaborare cu Comisia de la Veneţia în data de 16 februarie 2021.  
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cauză a intervenit perimarea, iar alte 3 cauze au fost soluționate în primă instanță. Toate soluțiile pronunțate 

au fost favorabile Autorității Electorale Permanente. 

În cele 3 dosare de contencios constituțional, două soluții au fost favorabile Autorității Electorale 

Permanente, într-un dosar Curtea Constituțională pronunțând o soluție de respingere ca inadmisibilă a unei 

excepții de neconstituționalitate ridicată de AEP într-un dosar gestionat de Direcția generală juridică și 

resurse umane. 

Persoanele desemnate din cadrul DLCERPUE au întocmit actele de procedură aferente în cauzele 

menționate anterior, respectiv, întâmpinări, cereri de intervenție, întâmpinări în căile de atac, note scrise, 

puncte de vedere și concluzii scrise.  

Situația dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești și al organelor administrativ-

jurisdicționale în anul 2020, în materia contenciosului electoral este prezentată în Anexa nr. 1 la prezentul 

raport. 

De asemenea, DLCERPUE a formulat punctul de vedere al AEP în sensul respingerii excepţiei de 

neconstituționalitate formulate de către Avocatul Poporului cu privire la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 26/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat și 

Camera Deputaților, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare 

anticipate. 

• Pe durata perioadei electorale, întreg personalul DLCERPUE a fost desemnat ca personal 

tehnic auxiliar al celor două birouri electorale centrale constituite pentru alegerile locale şi parlamentare din 

anul 2020, şeful DLCERPUE fiind desemnat prin ordin al Preşedintelui AEP în calitate de coordonator 

legislativ al personalului tehnic auxiliar. 

Raportat la competențele sale, personalul DLCERPUE care a îndeplinit și calitatea de personal 

tehnic auxiliar al birourilor electorale centrale constituite în anul 2020, sub coordonarea şefului 

Departamentului, a elaborat proiectele hotărârilor și deciziilor adoptate de birourile electorale centrale, după 

cum urmează: 

- 227 de hotărâri ale Biroului Electoral Central constituit pentru alegerile locale; 

- 184 de decizii și 2 hotărâri ale Biroul Electoral Central constituit pentru alegerile parlamentare. 

Elaborarea proiectelor menționate a implicat analiza spețelor aflate pe rolul birourilor electorale 

centrale, formularea propunerilor de soluționare, precum și susținerea acestora, când a fost cazul, în cadrul 

ședințelor birourilor electorale centrale. Cuantificăm în anul 2020, raportat la anul electoral 2019, o creștere 

cu 59,6 % a numărului proiectelor hotărârilor și deciziilor întocmite. Situația acestora este prezentată în 

Anexele nr. 2 și 3 la prezentul raport. 

Coordonarea în cursul anului 2020 a activităţilor de reprezentare în faţa instanţelor de judecată în 

litigiile de resortul departamentului, precum şi a suportului juridic acordat birourilor electorale centrale a 

asigurat protecţia juridică a actelor normative iniţiate/adoptate de AEP, precum şi a actelor adoptate de 

birourile electorale centrale, reducând eventualele riscuri la adresa securităţii juridice a proceselor electorale 

din anul 2020. 

Activitățile din acest palier au asigurat atât aplicarea unitară și corectă a legislației electorale pe 

durata anului 2020, cât și consolidarea integrității şi rezilienței sistemului electoral românesc. 

 Calitatea rezultatelor activităților desfășurate în domeniul contenciosului electoral în anul 2020 

reiese, pe de o parte, din procentul soluțiilor favorabile obținute în cauzele aflate pe rolul instanțelor de 

judecată, dar și din aprecierile pozitive formulate de către membrii birourilor electorale centrale. 

  

Aplicarea unitară a legislaţiei electorale  
Acest obiectiv a subsumat în principal activități referitoare la soluționarea petițiilor și a altor cereri, 

a plângerilor prealabile privind actele normative, a solicitărilor organelor de poliție, la avizarea actelor 

administrative individuale adoptate de AEP, formularea analizelor și punctelor de vedere privind diverse 

probleme de drept electoral la solicitarea altor instituţii publice, a conducerii AEP, a altor compartimente 

ale AEP sau a BEC, elaborarea circularelor Biroului Electoral Central, elaborarea materialelor de informare 

privind legislația electorală, sancționarea contravențională a nerespectării actelor Biroului Electoral Central 

și ale Autorității Electorale Permanente. 
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Aplicarea unitară a legislaţiei electorale – indicatori cantitativi 

Răspunsuri la petiții și cereri de informații de interes public adresate Autorității 

Electorale Permanente 

1.738 

Răspunsuri la plângerile prealabile care au ca obiect revocarea sau modificarea 

ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, a hotărârilor, deciziilor şi instrucţiunilor Autorităţii 

privind aplicarea legislaţiei privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a 

referendumurilor 

2 

Răspunsuri la solicitări ale organelor de poliție și parchetelor cu privire la 

contravenții și infracțiuni electorale 

92 

Răspunsuri la solicitări ale persoanelor juridice de drept public 32 

Procese-verbale privind constatarea și sancționarea unor contravenții 5 

Ghiduri pentru birourile electorale ale secțiilor de votare 2 

Evaluări, analize, studii, puncte de vedere și note privind diverse probleme de 

drept din sfera de competenţă a Autorităţii 

30 

Circulare ale Biroului Electoral Central 27 

Procese-verbale încheiate de Biroul Electoral Central 110 

Răspunsuri la petiții și cereri adresate Biroului Electoral Central 4.500 

Proiecte de hotărâri și decizii cu caracter individual ale Autorității Electorale 

Permanente 

27 

Avize ale deciziilor cu caracter individual adoptate de AEP 163 

Avize ale documentației tehnice aferente sistemelor informatice utilizate în alegeri 2 

 

Raportat la activitatea din cadrul Biroului Electoral Central constituit pentru alegerile pentru 

membrii din România în Parlamentul European și pentru referendumul național din 26.05.2019 și a Biroului 

Electoral Central constituit pentru alegerile pentru Președintele României din anul 2019, ocazie cu care 

personalul Departamentului legislativ a îndeplinit și calitatea de personal tehnic auxiliar al acestor birouri, 

cuantificăm în anul 2020, raportat la anul 2019, o creștere cu peste 170 % a numărului lucrărilor soluționate. 

Coordonarea activităților din acest palier a asigurat atât aplicarea unitară și corectă a legislației 

electorale pe durata anului 2020, cât și integritatea şi rezilienţa sistemului electoral românesc.  

Un indicator al calităţii activităţilor de coordonare desfăşurate în domeniul menţionat este faptul 

că atât la alegerile locale, cât şi la alegerile parlamentare din anul 2020, birourile electorale centrale au 

delegat în premieră șefului  DLCERPUE competenţa de soluţionare a petiţiilor şi a cererilor de informaţii 

de interes public. 

 

 Asigurarea suportului tehnico-legislativ pentru o relaţie optimă a AEP cu 

Parlamentul 
Asigurarea suportului tehnico-legislativ pentru legătura cu Parlamentul reprezintă o activitate cu 

caracter permanent a Departamentului. 

În decursul anului de referință, la solicitarea Departamentului pentru Relația cu Parlamentul, au 

fost întocmite și transmise 20 de puncte de vedere referitoare la inițiative legislative și proiecte de lege, 

situaţia acestora fiind prezentată în Anexa nr. 4 la prezentul raport. Totodată,  au fost revizuite și actualizate 

punctele de vedere formulate de Autoritate cu privire la inițiativele legislative din anii anteriori, aflate în 

procedură legislativă la cele două Camere ale Parlamentului. 

În anul 2020 au fost formulate răspunsuri la 6 întrebări adresate președintelui Autorității Electorale 

Permanente de către senatori și deputați, fiind soluţionate și alte solicitări de informații formulate de către 

senatori și deputați, privind desfășurarea proceselor electorale din anul 2020, răspunsurile la acestea din 

urmă fiind transmise prin intermediul Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul. 

Pe parcursul anului 2020 au fost întocmite 40 de note de informare privind inițiativele aflate în 

procedură legislativă, care au fost transmise, în format scris și electronic, conducerii Autorității  
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A fost asigurată întocmirea și actualizarea permanentă a dosarelor inițiativelor legislative în 

domeniul electoral aflate în dezbaterea celor două Camere ale Parlamentului, demnitarul responsabil de 

relaţia cu Parlamentul fiind însoţit de câte ori se impunea de un reprezentant al Departamentului la ședințele 

comisiilor de specialitate/plenului celor două Camere ale Parlamentului. 

Raportul privind organizarea şi desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 

2019 a fost finalizat şi înaintat președinților celor două Camere ale Parlamentului. Raportul descrie pe larg 

organizarea şi desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2019, cuprinzând referiri la 

cadrul normativ, Registrul electoral și listele electorale permanente, secțiile de votare și logistica electorală, 

administrația electorală, candidați, campania electorală și informarea alegătorilor, finanțarea campaniei 

electorale, participarea la scrutin, rezultate, abaterile și disfuncționalitățile constatate, precum și propunerile 

Autorității Electorale Permanente vizând necesitatea unificării legislației electorale într-un Cod electoral. 

Perspectiva tehnică asupra procesului electoral urmărește să ofere Parlamentului României date și informații 

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

De asemenea, ulterior alegerilor locale și parlamentare din anul 2020, în vederea redactării 

rapoartelor privind organizarea și desfășurarea acestora, au fost întreprinse demersuri pentru colectarea 

informațiilor necesare de la compartimentele Autorității, precum și de la instituţiile și autoritățile implicate 

în procesele electorale.  

Totodată, la sfârșitul anului 2020 a fost finalizată o primă versiune a Raportului  privind 

organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, acesta 

fiind transmis Parlamentului în cursul anului curent. 

Activitățile desfășurate în cadrul acestui domeniu au asigurat evaluarea corectă a sistemului 

electoral, consolidarea cadrului normativ în materie electorală, precum şi o relaţie instituțională optimă cu 

Parlamentul. 

 

Asigurarea suportului tehnico-legislativ pentru buna legătură a Autorităţii 

Electorale Permanente cu instituţiile Uniunii Europene şi organismele internaționale 
O componentă importantă a activităţii de management desfăşurată în anul 2020 a fost coordonarea 

activităţilor de elaborare a elementelor de poziţie, a notelor, a informărilor, a rapoartelor şi punctelor de 

vedere în domeniile de competenţă ale Autorităţii, în relaţia cu organizaţiile internaţionale şi instituţiile 

Uniunii Europene. 

Dintre cele mai importante amintim: 

▪ la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe, punct de vedere privind ,,Raportul ODIHR 

privind alegerile prezidențiale din Romania, desfășurate la 10 și 24  noiembrie 2019”; 

▪ la solicitarea Comisiei Europene, punct de vedere privind ,,Raportul Comisiei privind 

desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2019”; 

▪ la solicitarea Agentului Guvernamental, 2 puncte de vedere privind ,,cauza Cegolea vs. 

România”, având ca obiect condiția existenței statutului de utilitate publică, aplicabilă organizațiilor 

cetățenilor aparținând minorităților naționale care nu sunt reprezentate în Parlamentul României și care 

doresc să participe cu candidați la alegerile parlamentare; 

▪ răspunsuri la chestionare realizate de Comisia Europeană, precum și de alte foruri 

internaționale. 

De asemenea, sub aspectul îndeplinirii formalităților necesare validării membrilor din România în 

Parlamentul European, au fost formulate răspunsuri și notificări către Parlamentul European privind vacanța 

a două mandate de parlamentar european. Totodată, șeful Departamentului legislativ a fost desemnat să 

asigure legătura cu serviciile de specialitate ale  Parlamentului European, pentru transmiterea comunicărilor 

oficiale privind cazurile de incompatibilitate prevăzute de art. 7 alin. (1) și (2) din Actul din 1976, în care 

se regăsesc europarlamentarii din România, precum și persoanele alese (supleanții) care vor ocupa locurile 

declarate vacante. 

În anul 2020, a fost monitorizată corespondența transmisă de secretariatul Rețelei europene de 

cooperare pentru alegeri, precum și de reprezentanța României pe lângă Uniunea Europeană și s-a răspuns 
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solicitărilor formulate privind completarea mai multor chestionare transmise de Direcția generală justiție și 

consumatori din cadrul Comisiei Europene.  

S-a asigurat participarea la Reuniunile Rețelei europene de cooperare pentru alegeri, precum și la 

mai multe workshop-uri on-line organizate în cooperare cu aceasta, respectiv: 

▪ webinarul  din data de 15 iunie 2020, dedicat explorării sferei și limitelor cadrelor legale 

existente privind publicitatea politică online și microtargeting; 

▪ webinarul din data de 18 iunie 2020, având ca temă reguli și reglementări, experiențe cu 

aplicarea GDPR în microtargetingul politic online și eficiența și capacitatea structurilor de supraveghere; 

▪ întâlnirea online din data de 24 iunie 2020 între reprezentanții statelor membre ale UE în 

Rețeaua europeană de cooperare pentru alegeri; 

▪ a șaptea Reuniune a Rețelei europene de cooperare pentru alegeri. 

Totodată, s-a asigurat legătura cu membrii Misiunii de evaluare a OSCE/ODIHR, respectiv cu 

membrii misiunii speciale de observare a alegerilor parlamentare din anul 2020, atât prin participarea la 

întâlniri, cât și prin e-mail și telefon, acestora fiindu-le puse la dispoziție toate informațiile solicitate privind 

legislația electorală națională și aplicarea acesteia. 

Coordonarea activităților desfășurate în cadrul acestui palier a asigurat furnizarea optimă a 

informațiilor solicitate de organismele internaționale și instituțiile Uniunii Europene, fiind subsumată 

aplicării corecte a legislației electorale, evaluării și consolidării rezilienței sistemului electoral românesc. 

 

Asigurarea suportului tehnic necesar consolidării mecanismelor de integritate ale 

Autorităţii Electorale Permanente  
În anul 2020, personalul Departamentului a monitorizat implementarea Strategiei Naționale 

Anticorupție la nivelul Autorității Electorale Permanente și a  asigurat suport tehnic pentru Comisia de 

monitorizare a Autorităţii și pentru Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a 

riscurilor de corupţie în cadrul Autorității Electorale Permanente, întocmind peste 100 de documente 

specifice, respectiv proiecte de ordine ale președintelui, referate de aprobare, raportări, note interne, 

proceduri, etc. 

 

Alte activități 
În cursul anului 2020, în vederea îndeplinirii obiectivelor departamentului au fost desfășurate și 

activități conexe, dintre care amintim participarea personalului la mai multe workshop-uri și conferințe on-

line, unde a avut și calitatea de vorbitor sau moderator, după caz, sau elaborarea numărului aferent anului 

2020 al Revistei de studii electorale27. 

 
27 www.rjoes.ro - Matteo Boldrini, Mattia Collini, Sorina Soare – A Réanimer la démocratie : le cas du référendum 

constitutionnel italien; 

Vladimir – Adrian Costea – Exercitarea și interzicerea dreptului de vot. Semnificații simbolice și interpretări juridice 

raportate la natura universului carceral și la jurisprudența CEDO în materie; 

Ciprian Negoiță – Democrația rezilientă. Organizarea și desfășurarea alegerilor în vremea pandemiei; 

Iulia-Simina Răutu – Strategii de mobilizare electorală folosite de partidele politice din România la alegerile locale din 

27 septembrie 2020. Studiu de caz: județul Botoșani; 

Amalia Gabriela Grigore – Socializarea politică a tinerilor – cauză a apatiei politice? O analiză asupra participării la 

vot în cadrul alegerilor locale din septembrie 2020,România; 

Alexis Chapelan – Vote protestataire, cycles électoraux et «élections de second ordre » : la droite populiste et l’écologie 

politique à l’épreuve des scrutins européens, régionaux et municipaux en France (2000-2020). 

http://www.rjoes.ro/
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Personalul DLCERPUE a participat în anul de referință  la 15 conferințe, seminarii, mese rotunde, 

reuniuni de lucru și activități de consolidare a relațiilor instituției cu organizații internaționale și instituții 

omoloage, şi a urmat 4 cursuri de formare profesională. 

 

III.2. Departamentul informatizarea proceselor electorale (DIPE) 
 

✓ administrează și asigură suportul tehnic necesar funcționării Registrului electoral și 

Registrului secțiilor de votare; 

✓ elaborează și adoptă instrucțiuni privind măsurile de securitate în legătură cu gestionarea și 

utilizarea Registrului electoral; 

✓ adoptă măsuri tehnice, operative și de procedură privind Registrul electoral; 

✓ ia măsuri pentru prevenirea pierderii informațiilor din Registrul electoral și asigurarea 

recuperării acestora în cazuri fortuite sau de forță majoră; 

✓ asigură actualizarea Registrului electoral, prin mijloacele și procedurile prevăzute de lege; 

✓ asigură, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale, funcționarea infrastructurii 

informatice a Biroului Electoral Central; 

✓ asigură, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale și al Institutului Național de 

Statistică, implementarea și gestionarea Sistemului informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale 

privind consemnarea rezultatelor votării; 

✓ coordonează Sistemul informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind 

consemnarea rezultatelor votării; 

✓ asigură, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale și al Institutului Național de 

Statistică, implementarea și gestionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de 

prevenire a votului ilegal; 

✓ coordonează Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului 

ilegal; 

✓ organizează și implementează sistemele de colectare de date și de informare periodică a 

opiniei publice privind prezența populației la vot; 

✓ certifică aplicațiile informatice ce vor fi utilizate de Biroul Electoral Central pentru 

centralizarea rezultatelor votării și le pune la dispoziția partidelor politice și organizațiilor cetățenilor 

aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, la cererea scrisă a acestora; 
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✓ asigură aplicaţiile necesare constituirii bazelor de date și a evidențelor informatizate 

cuprinzând rezultatele alegerilor și referendumurilor, participarea la vot, Corpul experților electorali, 

evidența operatorilor de calculator, mandatarii financiari, precum și candidații la alegeri, precum și orice 

alte evidențe informatizate necesare desfășurării activității Autorității și organismelor electorale; 

✓ asigură aplicațiile informatice necesare desemnării președinților birourilor electorale ale 

secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora, precum și a operatorilor de calculator; 

✓ întocmește lista cu personalul de specialitate atestat de Institutul Național de Statistică, care 

participă la centralizarea, prelucrarea datelor și constatarea rezultatelor alegerilor; 

✓ asigură schimbul de date privind alegătorii români și europeni cu autoritățile similare din 

alte state membre ale Uniunii Europene; 

✓ constituie baza materială specifică alegerilor şi referendumurilor, prin asigurarea 

serviciilor, aplicațiilor și a produselor informatice necesare; 

✓ elaborează propuneri privind programele operaționale în domeniul informaticii electorale, 

coordonează și urmăreşte aplicarea acestor programe la nivelul instituției; 

✓ definește lista proiectelor și stabileşte prioritatea acestora, în limita bugetului aprobat și în 

baza necesităților Autorităţii; 

✓ avizează din punct de vedere tehnic documentele specifice activității de investiții respectiv 

studii de fezabilitate şi proiecte tehnice care sunt realizate în domeniul tehnologiei informaţiilor şi 

comunicaţiilor respectiv echipamente hardware, licențe software și servicii externe; 

✓ aprobă din punct de vedere tehnic toate achizițiile de resurse specifice domeniului 

tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor, respectiv echipamente hardware, licențe software și servicii 

externe; 

✓ participă, prin specialiștii din cadrul departamentului, în comisiile care au ca scop sau includ 

achiziția de resurse specifice domeniului tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor, respectiv echipamente 

hardware, licențe software și servicii externe. 

 

Obiective specifice urmărite în anul de referință: 
o Crearea unei politici informatice adecvată pentru sistemul informatic electoral național, 

îmbunătățirea sistemului informatic electoral național și asigurarea funcționării lui, 

o Optimizarea serviciilor de tip informatic pentru procesele electorale, 

o Buna administrare a paginilor de internet și de intranet ale AEP. 

  Administrarea Registrului electoral  
Registrul electoral (RE) este sistemul informatic național de înregistrare și actualizare a datelor de 

identificare ale cetățenilor români cu drept de vot și a informațiilor privind arondarea acestora pe secții de 

votare. Datele și informațiile cuprinse în Registrul electoral sunt destinate exclusiv proceselor electorale. Pe 

parcursul anului 2020, DIPE a desfășurat următoarele activități:   

- efectuarea periodică a importurilor de date de la Direcția pentru Evidența Persoanelor și 

Administrarea Bazelor de Date (DEPABD) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a importurilor de 

date de la Direcția Generală de Pașapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și aducerea la 

cunoștință publică, lunar, numărul alegătorilor înregistrați în Registrul electoral; 

- asigurarea suportului tehnic și de specialitate tuturor utilizatorilor Registrului electoral, 

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

 

Importurile de date 

Importurile de date realizate pe parcursul anului 2020 în vederea actualizării Registrului electoral 

au fost efectuate în lunile martie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie și 

sunt prezentate în graficul următor. În perioada electorală, DIPE a asigurat creșterea frecvenței actualizărilor 

de date de la DEPABD la nivel național în vederea creșterii acurateței listelor electorale permanente, 

respectiv cele privind cetățeni români cu domiciliul în străinătate (CRDS):  
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Furnizarea datelor privind numărul de alegători 

La nivelul anului 2020, DIPE a asigurat furnizarea datelor necesare aducerii la cunoștința publică, 

pe site-ul AEP, prin comunicate oficiale28, a numărului de alegători înscriși în Registrul electoral.  

Graficul de mai jos indică variația numărului de alegători în anul 2020, în conformitate cu 

importurile de date de la DEPABD, importurile de date de la DGP și operațiunile de radiere efectuate în 

cadrul primăriilor. Numărul total al cetățenilor români cu drept de vot se calculează ca sumă între numărul 

alegătorilor din țară și numărul alegătorilor din străinătate. Numărul alegătorilor din țară a variat în anul 

2020 între 18.949.357 (în luna decembrie) și 18.984.825 (în luna august). 

 

 

Suport tehnic și de specialitate pentru persoanele autorizate din cadrul primăriilor 

Principalele acțiuni desfășurate în Registrul electoral de către persoanele autorizate din cadrul 

primăriilor sunt: radierea persoanelor decedate sau fără drept de vot, crearea delimitărilor secțiilor de votare, 

crearea unor noi secții de votare, repartizarea manuală a alegătorilor în cazul în care aceștia nu puteau fi 

repartizați automat de către sistem, aprobarea Registrului secțiilor de votare (RSV), generarea dispozițiilor 

primarilor (lista delimitărilor la nivelul fiecărei secții de votare), generarea pachetelor electorale (listele 

electorale permanente, alte tipizate).  

DIPE a asigurat suportul tehnic şi de specialitate operatorilor din cadrul primăriilor, în vederea 

derulării tuturor acțiunilor desfășurate de aceștia în Registrul electoral, soluționând 2.190 de solicitări 

primite via e-mail. Principalele categorii de solicitări primite au vizat: 

- autentificarea în Registrul electoral, precum resetarea parolei de acces, deblocarea adresei IP; 

- sprijin în efectuarea radierilor la nivel de primărie; 

- corectarea erorilor privind datele alegătorilor înscrise în Registrul electoral. 

 
28 Acestea pot fi accesate în secțiunea Presa din  portalul AEP, la adresa https://www.roaep.ro/prezentare/comunicate-

de-presa/.  

https://www.roaep.ro/prezentare/comunicate-de-presa/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicate-de-presa/
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Controlul și monitorizarea actualizării Registrului electoral 

Pe parcursul anului 2020, DIPE a controlat și monitorizat modul de actualizare a Registrului 

electoral de către persoanele autorizate, conform legii, în vederea asigurării, în conformitate cu prevederile 

art. 24 alin (2) din Legea 208/2015, a următoarelor obiective: 

• înregistrarea şi actualizarea datelor de identificare ale cetățenilor români cu drept de vot; 

• realizarea comunicărilor prevăzute de lege privind datele de identificare a alegătorilor şi 

arondarea acestora la secțiile de votare; 

• arondarea cetățenilor români cu drept de vot la secțiile de votare; 

• realizarea listelor electorale permanente; 

• realizarea comunicărilor prevăzute de lege privind actualizarea listelor electorale permanente. 
 

Crearea machetelor listelor electorale 

În vederea generării pachetelor electorale și a tipării listelor electorale permanente din țară pentru 

alegerea autorităților administrației publice locale și alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, DIPE a 

supravegheat și verificat crearea machetelor listelor electorale, cu suportul DLCERPUE. De asemenea,  a 

supravegheat crearea machetelor listelor electorale permanente din străinătate și ale listelor electorale pentru 

votul prin corespondență. Acestea au fost tipărite și transmise către Ministerul Afacerilor Externe, în vederea 

distribuirii acestora în secțiile de votare din străinătate și către Poșta Română, în vederea expedierii plicurilor 

către alegători. 
 

Date privind utilizatorii Registrului Electoral de la nivelul primăriilor 

DIPE coordonează activitatea de creare, anulare și modificare a datelor de autentificare pentru 

utilizatorii Registrului Electoral cu cont de primar de la nivelul primăriilor. La data de 31.12.2020, numărul 

utilizatorilor activi a fost  8.057. 

Pentru fiecare adresă primită cu solicitări de acordare de noi date de autentificare, DIPE generează 

un nou nume de utilizator și o nouă parolă. Astfel, în anul 2020, la nivelul DIPE s-a aprobat generarea a 290 

de noi seturi de date de autentificare. 

 

 
 

De asemenea, în perioada 01.01-31.12.2019, s-au anulat 270 de seturi de date de autentificare. 
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Tabelul următor indică numărul utilizatorilor activi pe fiecare județ la data de 31.12.2020: 

 

 
 

Dezvoltarea Sistemului informatic al Registrului electoral (SIRE) 
Portalul votstrainatate.ro 

În vederea facilitării înscrierilor alegătorilor în Registrul electoral cu opțiunea pentru votul la o 

secție de votare din străinătate sau prin corespondență, DIPE a implementat și a asigurat mentenanța             

site-ului pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020, prin portalul votstrăinătate.ro.  

Înscrierile pe acest portal s-au finalizat la data 22.10.2020 ora 23:59.  După validarea plicurilor 

exterioare în aplicaţia informatică pentru verificarea dreptului de vot (ADV), cetățenii care au depus cereri 

de vot prin corespondență au putut verifica în portal dacă plicul acestora a fost validat de către biroul 

electoral pentru votul prin corespondență. Pentru ca alegători care au ales să voteze prin corespondență să 



 

48 
 

știe dacă plicul trimis de aceștia a ajuns în timp util, a fost implementat și gestionat un sistem de trimitere a 

notificărilor plicurilor validate în timp util. 

 

 

Aplicațiile pentru desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale 

secțiilor de votare din țară 
În vederea desemnării prin tragere la sorți a operatorilor de calculator atât pentru alegerea 

autorităților administrației publice locale din anul 2020, cât și pentru alegerea Senatului și a Camerei 

Deputaților din anul 2020, DIPE a gestionat implementarea a două aplicații care au primit ca date de intrare 

lista persoanelor din Corpul operatorilor din Registrul electoral și care au respectat criteriile de desemnare 

înscrise în lege. Tragerea la sorți a avut loc la sediul central al AEP, pentru fiecare județ, în ședință publică. 

Rezultatele au fost postate pe site-ul Autorității. 

 

Aplicațiile pentru desemnarea președinților și locțiitorilor birourilor electorale ale 

secțiilor de votare din țară 
În vederea desemnării prin tragere la sorți a președinților și locțiitorilor birourilor electorale ale 

secțiilor de votare din țară atât pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2020, cât 

și pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020, au fost realizate aplicații care au primit 

ca date de intrare lista persoanelor din Corpul experților electorali din Registrul electoral și au respectat 

criteriile de desemnare înscrise în lege. Tragerea la sorți s-a desfășurat la nivelul fiecărui județ, la sediul 

Biroului electoral județean, în ședință publică. Rezultatele au fost postate pe site-ul AEP. 
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SIAP -Aplicația pentru centralizarea candidaturilor și repartizarea mandatelor 
În perioada aferentă scrutinului parlamentar, DIPE a coordonat și supravegheat dezvoltarea, 

testarea și administrarea platformei pentru centralizarea candidaturilor și repartizarea mandatelor (SIAP), 

folosită la nivelul fiecărui birou electoral de circumscripție și la nivelul Biroului Electoral Central.  
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Aplicația pentru centralizarea candidaturilor și pentru suport de calcul în 

repartizarea mandatelor (SILC) 
  În perioada aferentă alegerilor locale din anul 2020, DIPE a coordonat și supravegheat dezvoltarea, 

testarea și administrarea SILC, folosită la nivelul fiecărui birou electoral de circumscripție.  

 

 

Intervențiile la Centrele de Date 
AEP deține trei Centre de Date, două fiind situate în București și unul de recuperare în caz de 

dezastru, la Reșița. Pe parcursul anului 2020, DIPE a gestionat intervențiile la centrul de date din București 

pentru întreținerea/mentenanța echipamentelor auxiliare și IT. Au fost efectuate vizite la centrele de date în 

vederea efectuării operațiunilor de reparații și mentenanță.. 

În anul 2020 nu au fost înregistrate disfuncționalități neprogramate ale SIRE. Acest aspect este 

unul deosebit de important și dovedește stabilitatea SIRE.  

 

Extinderea și mentenanța SIRE 
În vederea asigurării funcționării în condiții optime a SIRE au fost încheiate 7 contracte 

subsecvente de servicii înregistrate la AEP : CSS1 cu nr. 832/18.03.2020, CSS2 cu nr. 166/07.05.2020, 

CSS3 cu nr. 227/29.07.2020, CSS4 cu nr. 236/10.08.2020, CSS5 cu nr. 325/23.09.2020, CSS6 cu nr. 

529/24.11.2020 și CSS7 cu nr. 585/22.12.2020  la Acordul cadru nr. 121 din data 11.03.2020 între AEP și 

SOFTWARE IMAGINATION & VISION S.R.L. 
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În derularea acestor contracte s-a asigurat în permanență următoarele servicii: mentenanță 

preventivă, mentenanță corectivă (suport tehnic), servicii de testare de securitate a sistemului și evaluarea 

vulnerabilităților software, evaluarea lunară de vulnerabilități a infrastructurii externe, evaluarea trimestrială 

de vulnerabilități a infrastructurii interne. De asemenea, pe durata perioadelor electorale s-a asigurat 

dezvoltarea de aplicații la cerere și sprijin în vederea generării listelor electorale. 

 

Echipamente achiziționate  

AEP a mărit capacitatea de stocare SIRE prin adăugarea a 2 echipamente de stocare care au fost 

integrate în infrastructura fizică a Registrului electoral. 

 

Auditări ale securității SIRE 

Au fost efectuate mai multe auditări de securitate. Auditările pe Registrul electoral sunt parte a 

unui acord cadru multianual cu un contractor privat și care se derulează cu o frecvență lunară, trimestrială 

sau atunci când se introduc noi funcționalități. 

 

Dezvoltarea de aplicații cu personal propriu 
Site-urile Biroului Electoral Central 

Atât pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2020, cât și pentru alegerea 

Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020, am coordonat realizarea și administrarea site-ului oficial 

al Biroului Electoral Central, www.bec.ro, site care a avut ca principal scop asigurarea unei comunicări 

eficiente și transparența procesului decizional în cadrul alegerilor. Astfel, în paginile site-ului se regăsesc 

hotărârile și comunicatele BEC, ordinea de zi a ședințelor, precum și mapele cu lucrări soluționate ale 

punctelor aflate pe ordinea de zi.   

De asemenea, au fost publicate listele centralizate ale tuturor candidaților pe circumscripții 

electorale județene, rezultatele parțiale și finale ale alegerilor, dar și toate procesele verbale generate în 

cadrul acestui tur de scrutin. 

 

Platforma pentru centralizarea listelor de semnături ale susținătorilor candidaților 
A fost realizată o platformă pentru centralizarea listelor de semnături ale susținătorilor candidaților, 

ce poate fi utilizată de competitorii electorali în eventualitatea modificării cadrului legislativ în acest sens.  

 

Aplicația ,,Registrul fiscal al partidelor politice” 
În cursul anului 2020, DIPE a desfășurat activități pentru dezvoltarea și administrarea modulului 

2 al aplicației Registrul fiscal al partidelor politice, care poate fi accesată la adresa internă: 

http://registrulfiscal.roaep.ro.  

Aplicația este împărțită în trei module: 

Modulul 1: 

http://registrulfiscal.roaep.ro/
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- Evidența actualizată a informațiilor de contact și identificare privind formațiunile politice din 

România; 

- Evidența actualizată a informațiilor de contact privind președinții și trezorierii formațiunilor 

politice, sedii centrale și județe; 

- Generare rapoarte de stare pentru fiecare formațiune politică; 

- Generare și trimitere de notificări de actualizare automate către formațiunile politice; 

Modulul 2:  

- Colectarea cheltuielilor efectuate din subvenția publică și a veniturilor pe tipuri, pentru 

formațiunile politice care primesc subvenție publică; 

Modulul 3:  

- Colectare situații anuale și verificare automată raportări. 

Site-ul www.finantarepartide.ro  

În cursul anului 2020, DIPE a realizat activitățile de administrare și suport pentru site-ul ce poate 

fi accesat la adresa publică: https://finantarepartide.ro/  

http://www.finantarepartide.ro/
https://finantarepartide.ro/
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Colaborarea cu alte instituții 
AEP, prin DIPE, a asigurat o bună colaborare cu Institutul Național de Statistică și direcțiile 

teritoriale de statistică, precum şi cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, prin numeroase ședințe atât în 

sistem online cât si fizic.  

 

DIPE a coordonat și furnizat cerințele operaționale funcționării SIMPV şi a asigurat 

afișarea pe site-ul https://prezenta.roaep.ro/ în timp real a informațiilor relevante privind prezenţa la  vot 

atât pentru alegerile locale cât și pentru cele parlamentare din anul 2020.  

 

DIPE a realizat, cu suportul DLCERPUE, cerințele operaționale și a gestionat buna 

funcționare a Sistemului informatic privind centralizarea datelor din procesele-verbale privind 

consemnarea rezultatelor votării – SICPV.  

După transmiterea proceselor-verbale din secția de votare și scanarea acestora la niveul biroului 

electoral județean datele au fost transmise în aplicația de centralizare. Toate procesele-verbale au putut fi 

vizualizate în timp real pe site-ul https://prezenta.roaep.ro/. 

După centralizarea tuturor datelor, din SICPV s-au generat datele cumulate la nivelul fiecărui 

biroul electoral de circumscripție. Centralizarea datelor privind candidații declarați aleși a fost realizată în  

aplicația ADV, rezultatele fiind completate și fotografiate la nivelul fiecărei circumscripții, prin intermediul 

terminalului informatic disponibil in fiecare birou. Rezultatele alegerilor au fost disponibile pe site-ul 

https://prezenta.roaep.ro/.  

 

 

https://prezenta.roaep.ro/
https://prezenta.roaep.ro/
https://prezenta.roaep.ro/
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Această aplicație a fost certificată spre neschimbare de către comisia de certificare nominalizată 

prin ordin al Președintelui Autorității Electorale Permanente. Membrii comisiei au prezentat spre testare 

aplicațiile ce au fost utilizate de către Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării, s-au 

stabilit elementele de unicitate ale acestora (cum ar fi codurile de control) și s-a efectuat mai multe teste cu 

privire la funcționalitatea programelor de calculator, conform specificațiilor tehnice de realizare. 

 

Platforma de expediere mesaje SMS 
DIPE a gestionat platforma de expediere mesaje SMS, în vederea transmiterii datelor de 

autentificare în aplicația SILC către președinții birourilor electorale. 

 

Soluția blockchain 
Pentru a spori încrederea că informațiile înregistrate în sistemele informatice SIMPV și SICPV nu 

sunt alterate, nici măcar de către administratorii acestora, AEP a creat cerințele operaționale pentru a utiliza 

o soluție complementară care a asigurat imutabilitatea datelor stabilite în prealabil, bazată pe tehnologia 

blockchain. În cadrul acestei soluții informațiile au fost înregistrate în timp real, în clar și tip hash (amprenta 

digitală a datelor), care au fost făcute publice pe site-ul web https://prezenta.roaep.ro și au permis verificarea 

în timp real sau ulterior a integrității datelor înregistrate în sistemele informatice menționate. 

Informațiile din SIMPV ce au fost colectate și prezentate în clar sunt: tipul urnei, codul secției, 

vârsta și genul persoanei care votează. Pentru votanții de pe listele permanente sau cei omiși din aceste liste, 

aceste informații au fost colectate la momentul validării. În același timp s-a generat și HASH-ul înregistrării 

pentru a putea verifica ulterior integritatea acesteia. 

Soluția blockchain aduce îmbunătățiri considerabile procesului de votare: 

• integritatea datelor devine garantată prin proprietățile de imuabilitate și trasabilitate și 

transparență oferite de tehnologia blockchain; 

• confidențialitatea datelor este păstrată în continuare, iar în cadrul soluției propuse nu se vor 

putea accesa date cu caracter personal; informațiile cu caracter personal provenite de la sistemele 

informatice SIMPV și SICPV nu sunt expuse public, întrucât, pe baza acestora se calculează o amprentă 

digitală (HASH) care este inclusă în lanțul de blocuri blockchain și este publicată pe site-ul web; 

• înregistrările adăugate în jurnalul de blockchain sunt protejate și securizate împotriva alterării 

sau ștergerii din partea oricărei entități; lanțul de blocuri este imuabil față de modificările apărute pentru 

informațiile deja închise și sigilate; 

• încrederea este sporită prin imposibilitatea modificării informațiilor înregistrate în 

blockchain; în cazul unui atac la nivelul sistemelor SIMPV sau SICPV se va putea identifica orice 

modificare prin procesul de verificare;  

• posibilitatea de verificare a datelor stocate în sistemul blockchain va fi realizabilă atât prin 

intermediul interfeței furnizate de STS accesibilă la adresa voting.roaep.ro, cât și prin crearea unui sistem 

propriu folosind datele furnizate de către REST API-ul public;  

• procesul de auditare este sincronizat pentru a valida datele în timp real. 

Informațiile din SICPV s-au colectat în momentul inserării în sistem a datelor din fișierele de tip 

proces verbal. Informațiile colectate în clar au fost cele care sunt vizualizate și în varianta PDF prezentată 

pe site-ul web prezenta.roaep.ro, dar au fost stocate sub o formă structurată, similară cu cea din tabelele 

sursă din baza de date. Tot în același moment, s-a generat și HASH-ul tuturor înregistrărilor pentru a putea 

verifica integritatea acestora.  

 

 

 

 

 

 

https://prezenta.roaep.ro/
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Schema bloc a soluției tehnice implementate este prezentată în figura următoare. 

 
 

Aplicația utilizată pentru vizualizarea blockchain este structurată în 3 pagini: 

- pagina de gardă disponibilă la adresa https://voting.roaep.ro ce afișează lista ultimelor blocuri, 

un grafic al încărcării cu date al blocurilor și un instantaneu al informaților aflate în zona tampon înainte de 

a fi închise într-un bloc; 

 

 
 

- o pagină cu detaliile aferente unei tranzacții. 

API Bc

INTERNET
Baza de date 
BlockChain

REST 
Web Service

API Validare Bc

Vizualizare Interfata Bc

Replicare date

Baza de date 
SICPV Baza de date 

SIMPV

https://voting.roaep.ro/
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- o pagină cu detaliile unui bloc și lista “tranzacțiilor” incluse în acesta. 
 

 
 

 Alte activităţi 
Totodată, personalul Departamentului a participat în anul de referință  la 14 conferințe, seminarii, 

mese rotunde, reuniuni de lucru și activități de consolidare a relațiilor instituției cu organizații internaționale 

și instituții omoloage, precum şi la un curs online. 

 

III.3. Departamentul controlul finanțării partidelor politice și a 

campaniilor electorale (DCFPPCE) 

 

Atribuții pentru perioada aferentă alegerilor: 
✓ înregistrarea mandatarilor financiari și păstrarea evidenței acestora; 

✓ alocarea codului unic de identificare competitorilor electorali;  

✓ organizarea instruirilor cu mandatarii financiari și cu reprezentanții formațiunilor politice; 

✓ înregistrarea și păstrarea evidenței fondurilor obținute de partidele politice din activitatea 

curentă care au fost transferate în conturile bancare de campanie deschise la nivel central; 

✓ înregistrarea și păstrarea evidenței contribuțiilor pentru campania electorală; 

✓ înregistrarea declarațiilor privind numărul de materiale de propagandă electorală produse și 

utilizate, defalcat pe categorii; 

✓ înregistrarea și verificarea declarațiilor privind respectarea plafoanelor prevăzute la art. 37 

din Legea nr. 334/2006; 

✓ înregistrarea și verificarea rapoartelor detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale și a 

cuantumului datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei electorale; 

✓ înregistrarea declarațiilor privind descrierea materialelor de propagandă electorală online, 

producția, perioada și spațiul de difuzare a acestora, conform art. 36 alin. (32) din Legea nr. 334/2006; 

✓ publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I și pe pagina proprie de internet, a listei 

partidele politice, alianțelor politice, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și 

candidaților independenți care au depus rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale, pe 

măsură ce au fost depuse la AEP; 

✓ publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I și pe pagina proprie de internet, a 

cuantumul datoriilor înregistrate de către partidele politice, alianțele politice, organizațiile cetățenilor 

români aparținând minorităților naționale și candidații independenți în campania electorală; 
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✓ publicarea Monitorul Oficial al României, Partea I și pe pagina proprie de internet, a 

rapoartelor detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale depuse de către partidele politice, alianțelor 

politice, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și candidaților independenți, 

întocmite cu ocazia campaniilor electorale; 

✓ publicarea Monitorul Oficial al României, Partea I și pe pagina proprie de internet, a 

rezultatelor fiecărui control, în termen de 45 de zile de la data efectuării; 

✓ înregistrarea și păstrarea cererilor de rambursare a cheltuielilor aferente campaniilor 

electorale și a listelor candidaților către care urmează să se facă restituirea contribuțiilor încasate pentru 

campania electorală; 

✓ controlul finanțării campaniei electorale pentru competitorii electorali care au atins pragul de 

3% din voturile valabil exprimate la nivel național și rambursarea cheltuielilor efectuate în campania 

electorală;  

✓ controlul finanțării campaniei electorale pentru competitorii electorali care nu au atins pragul 

de 3% din voturile valabil exprimate; 

✓ rambursarea sau nerambursarea cheltuielilor electorale; 

✓ soluționarea sesizărilor, petițiilor și cererilor de informații de interes public; 

✓ aplicarea sancțiunilor prevăzute de Legea nr. 334/2006. 

Atribuții în afara perioadei electorale: 
✓ controlul finanțării activității partidelor politice; 

✓ aplicarea sancțiunilor prevăzute de Legea nr. 334/2006 și Hotărârea Guvernului nr. 10/2016; 

✓ întocmirea planului anual de control; 

✓ întocmirea raportului privind activitatea desfășurată de către Departamentul de control al 

finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale pentru anul anterior și publicarea acestuia în 

Monitorul Oficial al României, Partea I și pe pagina de internet a Autorității Electorale Permanente până la 

data de 30 aprilie; 

✓ soluționarea sesizărilor, petițiilor și cererilor; 

✓ publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I și pe pagina de internet a Autorității 

Electorale Permanente a rezultatelor fiecărui control, în termen de 45 zile de la data efectuării; 

✓ înregistrarea și păstrarea evidenței copiilor după rapoartele de audit întocmite în urma 

auditării situațiilor financiare anuale întocmite de partidele politice care primesc subvenții de la bugetul de 

stat; 

✓ înregistrarea și păstrarea evidenței rapoartelor detaliate ale veniturilor și cheltuielilor realizate 

în anul precedent de către partidele politice; 

✓ înregistrarea și păstrarea evidenței situațiilor financiare anuale ale partidelor politice; 

✓ înregistrarea și păstrarea evidenței raportărilor trimestriale ale partidelor politice și a 

candidaților independenți, privind stadiul achitării datoriilor înregistrate în campania electorală până la data 

achitării integrale a acestora; 

✓ publicarea pe pagina de internet a Autorității Electorale Permanente a rapoartelor detaliate 

ale veniturilor și cheltuielilor electorale, a situațiilor financiare anuale, a variantelor rezumate ale acestora; 

✓ înregistrarea și păstrarea evidenței tuturor raportărilor obligatorii transmise de partidele 

politice conform prevederilor Legii nr. 334/2006; 

✓ publicarea pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente a tuturor raportărilor 

obligatorii a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, de către partidele politice; 

✓ păstrarea registrului fiscal al partidelor politice; 

✓ păstrarea registrului fiscal al candidaților independenți; 

✓ elaborarea unor estimări de bugete de cheltuieli necesare pentru desfăşurarea activităţii. 

 

 

Obiective specifice urmărite în anul de referință: 
o Controale privind legalitatea finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale în 

condiții de eficiență şi eficacitate; 
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o Rambursarea cheltuielilor electorale conform prevederilor legale  în condiţii de eficienţă şi 

eficacitate; 

o Îmbunătăţirea  gestionării Registrelor fiscale; 

o Creșterea gradului de aprofundare și respectare de către partidele politice și  ceilalți 

competitori electorali/politici  a legislației  privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor 

electorale; 

o Facilitarea accesului la informaţiile publice privind finanţarea activităţii partidelor politice 

şi a campaniilor electorale; 

o Îmbunătățirea legislației specifice; 

o Asigurarea confidențialității  documentelor de control  la nivelul DCFPPCE. 

 

 Elaborarea Planului activităților de control al finanțării partidelor politice și a 

campaniei electorale în anul 2021 
Planul activităților de control al finanțării partidelor politice și a campaniei electorale în anul 

2021, elaborat în cadrul DCFPPCE, a fost aprobat de președintele AEP în anul 2020.  

Modificările legislative care au relaxat condițiile de înființare a partidelor politice au condus la 

creșterea continuă a numărului partidelor politice înregistrate în Registrul partidelor politice, gestionat la 

nivelul Tribunalului București, cât și în Registrul Fiscal, gestionat la nivelul Autorității Electorale 

Permanente astfel: 

 

 145 formațiuni politice         169 formațiuni politice       182 formațiuni politice  

Anul 2018                    Anul 2019                        Anul  2020 
 

Având în vedere amânarea alegerilor pentru ultimul trimestru al anului 2020, precum și contextul 

pandemic, activitățile de control privind respectarea prevederilor legale referitoare la veniturile și 

cheltuielile partidelor politice din anul 2019, au fost prorogate pentru anul 2021, cu excepția partidelor 

politice beneficiare de subvenții de la bugetul de stat, care au fost verificate în anul 2020. 

În acest context, elaborarea Planului activităților de control al finanțării partidelor politice și a 

campaniei electorale în anul 2021 s-a realizat printr-o documentare corespunzătoare a rezultatelor 

activităților de control din anii precedenți, cu luarea în calcul a resursei umane, a numărului formațiunilor 

politice, precum și a volumului documentelor ce vor face obiectul controlului. 

 

Situația verificărilor ce se vor efectua în anul 2021 

Perioada verificată Număr formațiuni politice 

01.01.2019-31.12.2019 164 – formațiuni politice fără subvenții- activitate curentă; 

01.01.2020-31.12.2020 175 – formațiuni politice cu și fără subvenții (8 cu subvenții) 

175 - formațiuni politice – raportări obligatorii (prevenție) 

Total 514 

 

Astfel, activitățile de elaborare, avizare și aprobare a Planului activităților de control al finanțării 

partidelor politice și a campaniei electorale în anul 2021 s-au suprapus cu perioada controlului legalității 

finanțării campaniei electorale pentru alegerile locale din data de 27 septembrie 2020. Activitatea de 

elaborare a documentului în discuție s-a concentrat pe modul de întrebuințare a resursei umane, dat fiind 

istoricul activității instituției, precum și specificul departamentului, respectiv activitățile de control a 

finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale, volumul mare de documente (în original) ce trebuie 

verificate atât în timpul controalelor din activitatea curentă, cât și în cazul misiunilor ce vizează legalitatea 

finanțării campaniilor electorale, raportat la personalul încadrat în compartiment, respectiv 26 de funcționari 

publici parlamentari. 
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În perioada ianuarie 2020 - decembrie 2020, Planul anual de control, cu modificările și 

completările ulterioare a fost realizat în proporție de 100%, DCFPPCE dovedindu-și astfel eficiența în 

atingerea obiectivelor asumate, printr-un management riguros al resurselor umane și de timp avute la 

dispoziție. 

Asigurarea transparenței activității DCFPPCE 
DCFPPCE a continuat să dezvolte interacțiunea în 

mediul virtual cu reprezentanții formațiunilor politice, cu 

competitorii electorali și mandatarii financiari ai acestora, precum 

și cu persoanele interesate, facilitând accesul la informațiile 

oficiale, de interes public.  

Pentru o permanentă și mai bună informare, în anul 2020 

au fost elaborate și publicate pe pagina de internet a instituției 31 

de comunicate de presă29. 

Totodată, DCFPPCE a publicat pe site-ul 

www.finantarepartide.ro peste 57 de documente și formulare 

menite să îndrume și să informeze orice persoană interesată. Pe 

același site au fost încărcate peste 132 de documente transmise de formațiunile politice, respectiv: 

- rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor realizate în anul precedent; 

- situațiile financiare anuale; 

- rapoartele de audit întocmite ca urmare a auditării statutare a situațiilor financiare anuale 

întocmite de partidele politice care primesc subvenții de la bugetul de stat; 

- toate raportările obligatorii ce trebuie 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) din Legea nr. 334/2006, precum și declarațiile prevăzute la art. 28 din aceeași lege. 

De asemenea, la secțiunea Documente utile a site-ului, au fost publicate 11 documente, inclusiv 

legislația aplicabilă, cu scopul de a ușura accesul tuturor persoanelor interesate la informațiile necesare. 

 

Publicări pe site-urile www.finantarepartide.ro și www.roaep.ro  

Documente 

utile 

Documente 

și formulare  

Documente ale 

formațiunilor politice 

Proceduri 

operaționale 

11 57 132 15 

 
Totodată, în anul 2020, în aplicarea Legii nr. 334/2006, AEP, prin intermediul Serviciului de 

urmărire a respectării destinației subvențiilor din cadrul DCFPPCE, a implementat aplicația 

informatică Registrul fiscal al partidelor politice. Scopul acestei aplicații este să faciliteze îndeplinirea 

obligaţiilor de raportare şi transparenţă ce revin partidelor politice care primesc anual subvenții de la bugetul 

de stat, concomitent cu asigurarea legalităţii modului de cheltuire a fondurilor publice, conform destinațiilor 

reglementate prin legea menționată.  

Persoanele desemnate de reprezentanții formațiunilor politice beneficiare ale subvențiilor de la 

bugetul de stat au obligația de a încărca în aplicație, până cel mai târziu la data de 25 a fiecărei luni, începând 

cu luna ianuarie a anului 2021, toate informațiile referitoare la subvențiile încasate lunar și cheltuielile 

efectuate din acestea.  

Toate datele încărcate de formațiunile politice, certificate de către persoanele desemnate în acest 

sens prin semnătură electronică și verificate de către personalul AEP, sunt publicate pe site-ul 

www.finantarepartide.ro, la secțiunea Acasă, sub denumirea ,,Situația cheltuielilor efectuate din subvenția 

de la bugetul de stat, pe destinații, conform art. 25 din Legea nr. 334/2006”. Documentele publicate pe 

pagina de Internet a instituției urmăresc facilitarea accesului fiecărei persoane interesate la situațiile 

subvențiilor încasate lunar de la bugetul de stat, prin bugetul AEP, de către formațiunile politice, precum și 

a cheltuielilor efectuate de către acestea. 

 
29 Lista acestora poate fi consultată în Anexa nr. 5 

http://www.finantarepartide.ro/
http://www.finantarepartide.ro/
http://www.roaep.ro/
http://www.finantarepartide.ro/
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Activități de prevenție, îndrumare, monitorizare și control 

• Verificarea respectării dispozițiilor legale privind îndeplinirea obligațiilor referitoare 

la transmiterea de către formațiunile politice a raportărilor obligatorii instituite de Legea nr. 

334/2006, până la data de 30 aprilie 2020 

Controlul respectării dispozițiilor legale privind îndeplinirea obligațiilor referitoare la transmiterea 

de către formațiunile politice a raportărilor obligatorii instituite de art. 49 alin. (1) și (3) și art. 51 alin. (2) 

din Legea nr. 334/2006 s-a desfășurat în perioada 21.05.2020 – 19.06.2020.   

Au fost transmise notificări tuturor partidelor politice înființate până la acel moment, conform 

datelor obținute din surse publice legale, respectiv din Registrul partidelor politice de la Tribunalul 

municipiului București și din Registrul fiscal al partidelor politice gestionat de AEP.  

Pentru desfășurarea activităților în condiții de siguranță, formațiunile politice au fost înștiințate cu 

privire la posibilitatea transmiterii tuturor raportărilor obligatorii prin intermediul poștei electronice.  

În efectuarea controlului au fost implicați toți controlorii de la nivelul  DCFPPCE, constituiți în 

echipe de câte 2 persoane. 

După finalizarea verificărilor au fost întocmite 62 de procese-verbale de constatare a 

contravențiilor pentru nereguli constatate cu ocazia verificării respectării dispozițiilor legale privind 

îndeplinirea obligațiilor referitoare la transmiterea de către formațiunile politice a raportărilor 

obligatorii instituite de Legea nr. 334/2006, până la data de 30 aprilie 2020.  

 
Formațiuni 

notificate 

Rapoarte de control 

întocmite 

Procese-verbale de constatare a 

contravențiilor 

Sancțiuni aplicate 

169 62 62 62 

 

• Controlul finanțării activității curente a partidelor politice și a subvențiilor acordate de 

la bugetul de stat 

În conformitate cu Planul de control pentru perioada ianuarie 2020 - decembrie cu modificările 

si completările ulterioare, aprobat de președintele instituției, au fost efectuate 5 controale la formațiunile 

politice beneficiare de subvenții de la bugetul de stat, care au vizat verificarea finanțării activității curente 

a formațiunilor politice pentru anul 2019, precum și respectarea destinațiilor subvențiilor obținute de la 

bugetul de stat.  

Obiectivele principale ale controalelor au vizat: 

- verificarea modului de organizare a contabilității; 

- verificarea veniturilor din cotizații; 

- verificarea veniturilor din donații; 

- verificarea evidenței împrumuturilor în bani; 

- verificarea veniturilor din alte surse; 

- verificarea destinației cheltuielilor efectuate din subvențiile primite de la bugetul de stat; 

- verificarea înregistrării în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor electorale din timpul 

campaniilor electorale în evidența contabilă a partidului; 

- verificarea restituirii contribuțiilor către candidați; 

- verificarea concordanței dintre informațiile privind veniturile publicate în Monitorul Oficial al 

României, Partea I și datele rezultate din evidența contabilă a partidului; 

- verificarea respectării recomandărilor menționate în raportul de control întocmit cu ocazia 

controlului efectuat anterior la formațiunea politică; 

- verificarea organizării evidenței cheltuielilor. 

În perioada 15.06.2020 – 25.09.2020 au fost verificate inclusiv organizațiile/filialele județene, 

organizațiile Municipiului București și sediile centrale ale Partidului Social Democrat, Partidului Național 

Liberal, Partidului Uniunea Salvați România, Partidului Alianța Liberalilor și Democraților și Partidului 

Mișcarea Populară. 

Întrucât misiunea de control a activității curente a formațiunilor politice beneficiare de subvenții 

de la bugetul de stat s-a finalizat cu succes în timp record, raportat la numărul redus al personalului 



 

61 
 

DCFPPCE și la volumul mare de documente ce a fost supus verificărilor, rezultă că managementul 

DCFPPCE s-a preocupat de înlăturarea abaterilor și de remedierea deficiențelor constatate prin Deciziile 

Curții de Conturi ca urmare a acțiunilor  desfășurate în anii anteriori anului 2019. 

Finalizarea activităților de control a 247 de entități în termen de aproximativ 4 luni,  cu un număr 

de 26 de controlori, a presupus realizarea mai multor activități de organizare, coordonare și control. 

 

Situația verificărilor ocazionate de controlul activității curente 

Formațiunea politică Organizații 

județene/filiale 

Sancțiuni aplicate Cuantum 

 

Partidul Social 

Democrat 

49 Amendă  15.000,00 lei 

Partidul Național 

Liberal 

50 Amendă 

Confiscare  

15.000,00 lei 

500,00 lei 

Partidul Uniunea 

Salvați România 

50 Amendă 

Confiscare 

30.000,00 lei 

60.690,75 lei 

Partidul Alianța 

Liberalilor și Democraților 

49 Amendă 

Confiscare 

35.000,00 lei 

85.173,46 lei 

Partidul Mișcarea 

Populară 

49 Amendă 

Confiscare 

15.000,00 lei 

444.398,05 lei 

TOTAL Entități controlate 

247 

5 - principale 

6 complementare 

 

700.762,26 lei 

 

 Au fost constatate abateri cu caracter contravențional, sancționate de Legea nr. 334/2006, 

care au vizat aspecte legate de: 

- nerespectarea prevederilor legale referitoare la organizarea contabilității partidelor, conform 

prevederilor contabile în vigoare; 

- nerespectarea obligației de a pune la dispoziția echipelor de control documentele solicitate; 

- nerespectarea prevederilor legale referitoare la obligația publicării de către partidele politice în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, a datelor obligatorii referitoare la sursele de finanțare obținute în 

anul fiscal 2019; 

- nerespectarea prevederilor legale referitoare la obținerea de venituri din alte surse; 

- nerespectarea prevederilor legale referitoare la finanțarea din împrumuturi; 

- nerespectarea prevederilor legale referitoare la donații și la reducerile de preț care depășesc 

20% din valoarea bunurilor sau serviciilor oferite; 

- nerespectarea obligației de a efectua cheltuieli electorale doar prin conturile bancare deschise 

în acest scop; 

- nerespectarea obligației partidelor politice de a restitui candidaților în alegeri sumele 

rambursate de către AEP și sumele necheltuite; 

- nerespectarea obligației de a depune la AEP raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor și a 

situațiilor financiare anuale; 

- nerespectarea obligației partidelor politice de a transmite datele pentru întocmirea sau 

actualizarea registrului fiscal al partidelor politice. 

După finalizarea misiunilor de control au fost întocmite, avizate și aprobate rapoartele de control 

și documentele de sancționare. Actele de control au fost comunicate contravenienților. 

De reținut este și faptul că perioada de desfășurare a controlului activității curente a formațiunilor 

politice beneficiare de subvenții de la bugetul de stat s-a suprapus atât peste perioada pre-campaniei 

electorale, cât și peste perioada campaniei electorale pentru alegerile locale, astfel că personalul DCFPPCE, 

pe lângă activitățile de control a fost implicat într-o serie de alte activități legate de alegeri. 

În vederea predării tuturor documentelor gestionate/create cu ocazia misiunilor de control, întreg 

personalul departamentului a fost implicat în activități de arhivare, cu respectarea Legii Arhivelor Naționale 

nr. 16/1996, precum și a Instrucțiunilor privind activitatea de arhivă la creatorii şi deținătorii de documente, 

activitate ce s-a suprapus cu activitățile mai sus exemplificate. 
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Implementarea măsurilor dispuse de Curtea de Conturi a României  
Măsura prevăzută la punctul nr. 3 „Planificarea anuală a acțiunilor de control AEP, după un 

calendar care să asigure reducerea riscurilor de utilizare neconformă cu reglementările legale a subvențiilor 

acordate de la bugetul de stat partidelor politice”, cu termen de realizare la data de 31.12.2019, a fost adusă 

la cunoștința Curții de Conturi ca fiind îndeplinită încă de la data de 18.11.2019 prin elaborarea și aprobarea 

Planului activităților de control al finanțării partidelor politice și a campaniei electorale în anul 2020. 

Referitor la măsurile prevăzute la punctele nr. 2, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 21, al căror termen de 

implementare a fost 28.02.2020, DCFPPCE a transmis formațiunilor politice solicitări privind remedierea 

tuturor neregulilor identificate de reprezentanții Curții de Conturi, cu termen de comunicare până la data de 

31.01.2020 a stadiului implementării măsurilor. Formațiunile politice vizate au răspuns solicitărilor, iar 

documentele comunicate de către aceștia, ulterior analizei efectuate de reprezentanții Departamentului,  au 

fost transmise Curții de Conturi a României în data de 28.02.2020, termenul de realizare impus fiind astfel 

respectat. 

Cu privire la măsurile prevăzute la punctele nr. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 18, 19 al căror termen 

de implementare a fost 31.03.2020, DCFPPCE a comunicat, la data de 30.04.2020, demersurile întreprinse 

pentru aducerea la îndeplinire a acestora. 

În urma primirii raportului Curții de Conturi privind modul de aducere la îndeplinire a măsurilor 

dispuse prin Decizia nr. 7/19.12.2019, prin care s-a constatat ducerea la îndeplinire a unui număr de 12 

măsuri, implementarea parțială a 8 măsuri și neîndeplinirea unei măsuri dispuse, AEP a transmis unele 

obiecțiuni cu privire la cele constatate, atât cu scopul de a aduce clarificări suplimentare cu privire la 

demersurile întreprinse, cât și pentru a deschide o linie de dialog referitoare la unele opinii divergente 

relevate în încercarea de a duce la îndeplinire măsurile dispuse.  Astfel că, la data de 18.08.2020, Curtea de 

Conturi a emis Decizia nr. 7.1/18.08.2020 prin care a prelungit termenul de realizare a măsurilor dispuse 

inițial prin Decizia nr. 7/19.12.2019 și considerate a fi neimplementate sau parțial implementate. 

DCFPPCE a demonstrat implicare, rigurozitate și celeritate în relația cu reprezentanții Curții de 

Conturi a României, prin eforturile depuse pentru implementarea integrală a tuturor măsurilor dispuse, în 

contextul pandemic  ce a condus la amânarea datei alegerilor pentru  autoritățile administrației publice locale 

și implicit la organizarea a două scrutine naționale la o distanță de mai puțin de 3 luni. 

 

Misiuni realizate 
În anul 2020, DCFPPCE a efectuat permanent activități de prevenție și monitorizare concrete, 

demonstrând astfel angajamentul în spiritul unei veritabile culturi bazate pe proximitate si responsabilitate. 

Pentru realizarea misiunilor, personalul DCFPPCE a manifestat o înaltă conștiință profesională 

pentru a acționa în direcția: 

- respectării regulamentelor și a celorlalte reglementări interne privind organizarea, desfășurarea 

și valorificarea activităților specifice; 

- monitorizării continue a modului de implementare, de către entitățile verificate, a 

recomandărilor/măsurilor stabilite de Curtea de Conturi;  

- finalizării în timp record a misiunilor de control, în termenele stabilite prin Planul anual de 

control; 

- transparentizării activității curente cât și a celei de campanie; 

- asigurării unei colaborări continue cu responsabilii formațiunilor politice, competitorii 

electorali și petenți. 

 

Soluționarea petițiilor, sesizărilor și cererilor de informații de interes public 
În anul 2020, în cadrul Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor 

electorale au fost înregistrate şi soluţionate un număr total de 986 de sesizări, petiții, solicitări de puncte de 

vedere cu privire la aplicabilitatea legii și solicitări de informații de interes public, astfel: 

- cu ocazia alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020 s-au 

înregistrat 418 petiții, 476 de sesizări având ca obiect încălcarea Legii nr. 334/2006 și 28 de solicitări de 

informații de interes public; 
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- cu ocazia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 s-au înregistrat 43 de 

petiții și 21 de sesizări având ca obiect încălcarea Legii nr. 334/2006. 

 
 

Activități de control al finanțării campaniilor electorale  

• Controlul finanțării campaniei electorale pentru alegerea președintelui României din 

anul 2019 

Campania electorală pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, pentru Turul I, a 

început la data de 12 octombrie 2019 și s-a încheiat la data de 9 noiembrie 2019, Programului calendaristic 

pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea Președintelui României în anul 2019, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 630/2019. Pentru Turul II, campania electorală a început în data de 15 noiembrie 

2019 și s-a încheiat la data de 23 noiembrie 2019. 

La alegerea Președintelui României din anul 2019 au participat 16 competitori electorali, respectiv 

13 partide politice (dintre care 4 au format 2 alianțe electorale), o organizație a cetățenilor aparținând 

minorităților naționale și 2 candidați independenți: 

 

 

 

 

418 476

2843 21 0
0
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Petiții Sesizări Informații interes 

public

Petiții, sesizări și informații de interes public -

2020

Alegeri locale Alegeri parlamentare Total

Nr. 

crt. 

Denumire competitor 

1. Partidul Național Liberal 

2. Partidul Social Democrat 

3. Partidul Mișcarea Populară  

4. Partidul Alianța Liberalilor Și Democraților 

5. Partidul Pro România 

6. Partidul Uniunea Salvați România 

7. Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate 

8. Uniunea Democrată Maghiară din România 

9. Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) 

10. Partidul Noua Românie 

11. Partidul Dreapta Liberală 

12. Partidul Alternativa pentru Demnitate Națională 

13. Partidul Națiunea Română 

14. Partidul Neamul Românesc 

15. Cumpănașu Alexandru 

16. Marian - Stanoevici Bogdan-Dragoș-Aureliu 
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Comparativ, la alegerile pentru Președintele României din anul 2014, înainte ca prevederile Legii 

partidelor politice nr. 14/2003 să fie modificate30 astfel încât să permită înființarea de formațiuni politice cu 

un număr de minim de 3 membri de partid, au participat 7 partide politice, două alianțe electorale, o 

organizație a cetățenilor români aparținând minorităților naționale și 4 candidați independenți.  

 

   Controlul respectării prevederilor legale referitoare la veniturile și cheltuielile 

competitorilor electorali în campania electorală 

În perioada 06.01.2020 – 10.02.2020, DCFPPCE a efectuat verificarea documentelor privind 

veniturile încasate și cheltuielile efectuate de către competitorii electorali în campania electorală pentru 

alegerea Președintelui României din noiembrie 2019. 

8 competitori electorali au obținut pragul de 3%, respectiv: Partidul Național Liberal, Partidul 

Social Democrat, Partidul Mișcarea Populară, Alianța electorală ,,UN OM”, formată din Partidul Alianța 

Liberalilor și Democraților și Partidul Pro România, Alianța USR PLUS formată din Partidul Uniunea 

Salvați România și Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate și Uniunea Democrată Maghiară din România.  

8 competitori electorali nu au obținut pragul de 3%, respectiv: Partidul Puterii Umaniste (social-

liberal), Partidul Noua Românie, Partidul Dreapta Liberală, Partidul Alternativa pentru Demnitate 

Națională, Partidul Națiunea Română, Partidul Neamul Românesc, candidații independenți Cumpănașu 

Alexandru și Marian-Stanoevici Bogdan-Dragoș-Aureliu. 

Mandatarii financiari coordonatori ai competitorilor electorali participanți la alegerile pentru 

Președintele României din anul 2019 au declarat și înregistrat la AEP contribuții pentru campania 

electorală în valoare totală de 71.620.145,55 (35.933.687,55 lei din finanțare privată și 35.686.458,00 lei 

din finanțare publică, respectiv din subvenții acordate de la bugetul de stat).  

Totalul sumelor solicitate la rambursare a fost în cuantum de 33.298.238,23 lei. 

La alegerile prezidențiale din anul 2019, în urma modificărilor instituite prin Legea nr. 148/2019 

pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală31, formațiunile politice care 

au beneficiat de subvenții de la bugetul de stat au putut utiliza aceste surse pentru finanțarea 

campaniei electorale, cu respectarea plafoanelor legale prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată cu 

modificările și completările ulterioare. Potrivit art. 48 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, se rambursează 

 
30 Prin Legea nr. 114/2015 privind modificarea și completarea Legii partidelor politice nr. 14/2003.  
31,, Art. 28  - (…) 

(8) Prin excepție de la prevederile art. 25 alin. (1) și (2), campania electorală pentru alegerea Parlamentului European 

și a Președintelui României poate fi finanțată din veniturile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d), în acest caz, prin excepție 

de la prevederile alin. (5), fiind utilizat un cont bancar distinct.” 
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partidelor politice sumele de bani aferente cheltuielilor electorale legal efectuate, cu excepția celor care au 

fost finanțate din veniturile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d) din aceeași lege (subvenţii). Prin urmare, o 

formațiune politică care finanțează campania electorală doar din subvenția de la bugetul de stat nu 

beneficiază de rambursare. 

 

Situația contribuțiilor electorale detaliată pe tipuri de competitori electorali  

 

Tip competitor electoral 

 

Valoarea contribuțiilor electorale 

Partide politice/alianțe/minorități 71.040.970,64 

Candidați independenți 579.174,91 

Total contribuții electorale 71.620.145,55 

 

Comparativ cu anul 2014, în care cuantumul veniturilor campaniei electorale a fost de 

15.222.566,00 lei, venituri provenite strict din sursele de finanțare ale formațiunilor politice și care potrivit 

prevederilor legale în vigoare la momentul respectiv nu erau rambursate, în anul 2019 cuantumul total al 

veniturilor a fost de 71.620.145,55 lei, 49,8% din aceste venituri provenind din subvenții de la bugetul 

de stat. 

 

 
 

La alegerile prezidențiale din anul 2019, competitorii electorali și-au concentrat eforturile 

financiare în special pentru cheltuielile din sfera producţiei şi difuzării materialelor de propagandă 

electorală la radio, televiziune şi în presa scrisă (31,82%), precum și pentru producerea de broşuri, pliante 

şi alte materiale de propagandă electorală tipărite (31,57%). 

 

 

Ponderea tipului de cheltuială electorală în totalul cheltuielilor electorale angajate  

de către competitorii electorali în anul 2019 

 
Destinație cheltuieli Suma  Pondere tip de 

cheltuială 

electorală 

Producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală la radio, 

televiziune şi în presa scrisă 

22.394.293,79 31,82% 

Producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală online 18.649.924,32 26,50% 

Cercetări sociologice 882.240,50 1,25% 
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Afise electorale 939.350,96 1,33% 

Broşuri, pliante şi alte materiale de propagandă electorală tipărite 22.218.111,31 31,57% 

Închirierea de spaţii şi echipamente şi cheltuielilor de protocol destinate 

organizării de evenimente cu tematică politică, economică, culturală sau 

socială, pentru transport şi cazare, pentru asistenţă juridică şi alte tipuri de 

consultanţă, precum şi pentru plata serviciilor mandatarilor financiari 

5.277.604,65 7,50% 

Comisioane bancare 11.160,94 0,02% 

 

TOTAL 

 

70.372.686,47 

 

100,00% 

  
 Comparativ, prezentăm o situație similară pentru alegerile prezidențiale din anul 2014. 

 

Ponderea tipului de cheltuială electorală în totalul cheltuielilor electorale angajate  

de către competitorii electorali în anul 2014 

 
Destinație cheltuieli Suma  Pondere tip de  

cheltuială electorală 

Personal 1.228,00 0,00% 

Chirie 174.104,00 0,54% 

Comunicații 74.459,00 0,23% 

Protocol 48.752,00 0,15% 

Transport 245.555,00 0,76% 

Deplasări 537.610,00 1,67% 

Tipărituri și alte materiale 14.650.146,00 45,45% 

Publicitate presă 4.494.975,00 13,95% 

Publicitate stradală 10.050.670,00 31,18% 

Servicii 1.593.392,00 4,94% 

Sondaje 141.992,00 0,44% 

Alte cheltuieli 217.802,00 0,68% 

 

TOTAL 

 

32.230.685,00 

 

100,00% 

 
Deși în anul 2014 legislația în vigoare prevedea alte destinații pentru cheltuielile electorale, din 

tabelul de mai sus rezultă că tendința era tot în producerea de tipărituri și alte materiale (45,45%). 

Ca urmare a modificării legislației în materie, care a stabilit rambursarea cheltuielilor electorale, 

începând cu anul 2016, precum și posibilitatea de a utiliza ca sursă de finanțare și subvențiile de la bugetul 

de stat, începând cu anul 2019, tendința a fost de a se dubla cuantumul cheltuielilor electorale. 
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  Prezentăm mai jos date privind contribuțiile electorale înregistrate pentru scrutinul prezidențial din 

anul 2019, defalcate pe cele două tururi de scrutin.  

  

Turul 1 

Situația contribuțiilor electorale depuse de competitorii electorali pentru finanțarea campaniei 

electorale pentru primul tur de scrutin pentru alegerea Președintelui României din 10.11.2019 este 

următoarea: 

 
Tip competitor electoral 

 

Valoarea contribuțiilor electorale 

Partide politice/alianțe/minorități 69.679.729,11 

Candidați independenți 579.174,91 

Total contribuții electorale 70.258.904,02 

 
 

Valoarea contribuțiilor electorale depuse de fiecare competitor electoral,  

defalcată în funcție de sursa de finanțare (publică/privată)  

 
Nr.crt Denumire competitor Valoarea totală a 

contribuțiilor electorale 

Finanțare 

privată 

Finanțare 

publică 

 

1. Bruynseels Ramona - Ioana –Partidul 

Puterii Umaniste (Social – Liberal) 

803.398,00 803.398,00 0,00 

2. Kelemen Hunor – Uniunea 

Democrată Maghiară Din România 

445.000,00 445.000,00 0,00 

3. Iohannis Klaus – Werner – Partidul 

Național Liberal 

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 

4. Paleologu Theodor – Partidul 

Mișcarea Populară  

7.068.975,00 7.068.975,00 0,00 

5. Cumpănașu Alexandru 559.174,91 559.174,91 0,00 

6. Dăncilă Vasilica – Viorica – Partidul 

Social Democrat 

18.210.500,00 1.672.500,00 16.538.000,00 

7. Marian – Stanoevici Bogdan -Dragoș 

– Aureliu 

20.000,00 20.000,00 0,00 

8. Alianța Electorală ,,Un Om” 16.294.924,80 15.994.924,80 300.000,00 

8.1. Diaconu Mircea – Partidul Alianța 

Liberalilor și Democraților 

4.566.424,80 4.266.424,80 300.000,00 

8.2. Diaconu Mircea – Partidul Pro 

România 

11.728.500,00 11.728.500,00 0,00 

9. Alianța USR PLUS 7.449.531,31 6.984.323,31 465.208,00 

9.1. Barna Ilie – Dan – Partidul Uniunea 

Salvați România 

5.474.281,47 5.009.073,47 465.208,00 

9.2. Barna Ilie – Dan – Partidul Libertate, 

Unitate și Solidaritate 

1.975.249,84 1.975.249,84 0,00 

10. Popescu Sebastian - Constantin – 

Partidul Noua Românie 

0,00 0,00 0,00 

11. Cataramă Viorel – Partidul Dreapta 

Liberală 

1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 

12. Ivan Cătălin - Sorin – Partidul 

Alternativa Pentru Demnitate 

Națională 

14.400,00 14.400,00 0,00 

13. Banu John – Ion – Partidul Națiunea 

Română 

85.000,00 85.000,00 0,00 
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14. Peia Ninel – Partidul Neamul 

Românesc 

8.000,00 8.000,00 0,00 

 

Total contribuții electorale  

 

70.258.904,02 

 

34.955.696,02 

 

35.303.208,00 

 

Conform legii, competitorii electorali care au obținut minim 3% din totalul voturilor valabil 

exprimate au dreptul la rambursarea cheltuielilor electorale. Cerința menționată a fost întrunită de următorii 

competitori electorali: 

Nr. 

crt. 
Competitor electoral Candidat 

1.         Uniunea Democrată Maghiară din România  Kelemen Hunor 

2.         Partidul Național Liberal  Iohannis Klaus Werner 

3.         Partidul Mișcarea Populară  Paleologu Theodor 

4.         Partidul Social Democrat  Dăncilă Vasilica Viorica 

5.         Partidul Alianța Liberalilor și Democraților  Diaconu Mircea 

6.         Partidul Pro România  Diaconu Mircea 

7.         Partidul Uniunea Salvați România   Barna Ilie – Dan 

8.         Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate  Barna Ilie – Dan 

 
Turul 2 

Situația contribuțiilor electorale depuse de competitorii electorali pentru finanțarea campaniei 

electorale pentru cel de-al doilea tur de scrutin pentru Președintele României din 24.11.2019 este 

următoarea: 

Tip competitor electoral 

 

Valoarea contribuțiilor electorale 

Partide politice/alianțe/minorități 1.956.000,00 

Candidați independenți 0,00 

Total contribuții electorale 1.956.000,00 

  

Valoarea contribuțiilor electorale depuse de fiecare competitor electoral,  

defalcată în funcție de sursa de finanțare (publică/privată)  

Nr. 
Denumire competitor 

Valoarea totală a 

contribuțiilor electorale 

Finanțare 

privată 

Finanțare 

publică crt 

1. 
Dăncilă Vasilica – Viorica – 

Partidul Social Democrat 
1.556.000,00 1.456.800,00 99.200,00 

2. 
Iohannis Klaus – Werner – 

Partidul Național Liberal 
400.000,00 0 400.000,00 

            Total contribuții electorale  1.956.000,00 1.456.800,00 499.200,00 

 

În anul 2019, limita maximă a contribuțiilor depuse de către competitorii electorali cu ocazia 

alegerilor Președintelui României a fost de 41.600.000,00 lei, calculată astfel: 20.000 salarii de bază minime 

brute pe țară x 2.080,00 lei (valoarea salariului de bază minim brut pe țară la data de 01.01.2019), comparativ 

cu alegerile pentru Președintele României din anul 2014, când limita maximă a contribuțiilor depuse de 

către competitorii electorali a fost de 21.250.000,00 lei, calculată astfel: 25.000 salarii de bază minime brute 

pe țară x 850,00 lei (valoarea salariului de bază minim brut pe țară la data de 01.01.2014). 
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Situație comparativă a veniturilor și cheltuielilor înregistrate de către competitorii electorali  

cu ocazia desfășurării alegerilor pentru Președintele României din anii 2014 și 2019 

 

 
În concluzie, se observă o creștere semnificativă atât a veniturilor, cât și a cheltuielilor 

pentru campania electorală, determinată de modificările legislative care au permis rambursarea 

cheltuielilor efectuate de către competitorii electorali în campania electorală, precum și utilizarea 

subvențiilor de la bugetul de stat ca sursă de finanțare a campaniei electorale. 

 
Situația centralizată a contribuțiilor pentru campania electorală înregistrate de mandatarii financiari 

coordonatori ai competitorilor electorali, a sumelor solicitate la rambursare și a datoriilor înregistrate de 

către competitorii electorali la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 

 
 

Nr. 

crt. 

Denumire 

competitor32     

Valoarea 

totală a 

contribuțiilor 

electorale 

Finanțare 

privată 

Finanțare 

publică 

Suma 

solicitată la 

rambursare 

Total 

datorii 

Sume 

rambursate 

1. Bruynseels 

Ramona - 

Ioana –

Partidul 

Puterii 

Umaniste 

(Social – 

Liberal) 

803.398,00 803.398,00 0,00 0,00 794.981,62 0,00 

2. Kelemen 

Hunor – 

Uniunea 

Democrată 

Maghiară 

Din 

România 

445.000,00 445.000,00 0,00 443.534,50 0,00 443.534,50 

3. Iohannis 

Klaus – 

Werner – 

Partidul 

18.400.000,00 0,00 18.400.000,00 0,00 7.129.232,17 0,00 

 
32 Partidul Alianța Liberalilor și Democraților și Partidul Pro România au făcut parte din ALIANȚA ELECTORALĂ 

“UN OM”; Partidul Uniunea Salvați România și Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate au făcut parte din ALIANȚA 

USR PLUS. 
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Național 

Liberal 

4. Paleologu 

Theodor – 

Partidul 

Mișcarea 

Populară  

7.068.975,00 7.068.975,00 0,00 7.061.632,98 0,00 7.061.632,98 

5. Cumpănașu 

Alexandru 

559.174,91 559.174,91 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Dăncilă 

Vasilica – 

Viorica – 

Partidul 

Social 

Democrat 

19.766.500,00 3.129.300,00 16.637.200,00 3.127.283,60 0,00 3.127.283,60 

7. Marian – 

Stanoevici 

Bogdan -

Dragoș – 

Aureliu 

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 23.030,00 0,00 

8. Diaconu 

Mircea – 

Partidul 

Alianța 

Liberalilor 

Și 

Democraților 

4.566.424,80 4.266.424,80 300.000,00 4.514.123,87 0,00 4.256.768,32 

9. Diaconu 

Mircea – 

Partidul Pro 

România 

11.728.500,00 11.728.500,00 0,00 11.722.831,67 0,00 11.722.831,67 

10. Barna Ilie – 

Dan – 

Partidul 

Uniunea 

Salvați 

România 

4.879.523,00 4.530.265,00 349.258,00 4.529.424,52 0,00 4.528.019,52 

11. Barna Ilie – 

Dan – 

Partidul 

Libertate, 

Unitate Și 

Solidaritate 

1.975.249,84 1.975.249,84 0,00 1.899.407,09 0,00 1.899.407,09 

12. Popescu 

Sebastian - 

Constantin – 

Partidul 

Noua 

Românie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13. Cataramă 

Viorel – 

Partidul 

Dreapta 

Liberală 

1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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14. Ivan Cătălin 

- Sorin – 

Partidul 

Alternativa 

Pentru 

Demnitate 

Națională 

14.400,00 14.400,00 0,00 0,00 1.190,00 0,00 

15. Banu John – 

Ion – 

Partidul 

Națiunea 

Română 

85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16. Peia Ninel – 

Partidul 

Neamul 

Românesc 

8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

TOTAL 

 

71.620.145,55 

 

35.933.687,55 

 

35.686.458,00 

 

33.298.238,23 

 

7.948.433,79 

 

33.039.477,68 

                                 
Au fost depuse 7 cereri de rambursare de către competitorii electorali care au obținut minim 3% 

din totalul voturilor valabil exprimate (Partidul Național Liberal nu a depus cerere de rambursare deoarece 

cheltuielile electorale au fost finanțate integral din subvenții acordate de la bugetul de stat). 

Pentru opt competitori electorali care au întrunit pragul de 3% din voturile valabil exprimate 

la nivel național, verificările au inclus și rambursarea sumelor cheltuite, în conformitate cu prevederile art. 

48 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

Pentru opt competitori electorali care nu au întrunit pragul electoral de 3%, verificările au 

avut în vedere legalitatea veniturilor și cheltuielilor electorale efectuate în campania electorală. 

Rezultatele verificărilor întreprinse de DCFPPCE au fost publicate periodic pe site-ul 

www.finantarepartide.ro.  

Aici pot fi consultate următoarele informații: 

- Situația tipurilor de surse de finanțare, a sumelor solicitate la rambursare, a sumelor 

rambursate, a sumelor nerambursate și a sancțiunilor aplicate competitorilor electorali cu ocazia alegerii 

Președintelui României din anul 2019, 

- Sinteze ale Rapoartelor privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale 

competitorilor electorali la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 (conform art. 44 alin. (6) 

din Legea nr.334/2006), 

- Rapoartele detaliate al veniturilor și cheltuielilor electorale ale competitorilor electorali la 

alegerile pentru Președintele României din anul 2019, 

- Lista partidelor politice, alianțelor politice, organizațiilor cetățenilor români aparținând 

minorităților naționale și a candidaților independenți pentru care a fost depus Raportul detaliat al veniturilor 

și cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității 

partidelor politice și a campaniilor electorale, cu ocazia alegerii Președintelui României din 10 noiembrie 

2019 și 24 noiembrie 2019, 

- Cuantumul datoriilor înregistrate de către partidele politice, alianțele politice, organizațiile 

cetățenilor români aparținând minorităților naționale și candidații independenți în urma campaniei electorale 

organizate cu ocazia alegerii Președintelui României din 10 noiembrie 2019 și 24 noiembrie 2019, declarate 

la AEP, conform art. 47 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a 

campaniilor electorale, 

- Situația contribuțiilor electorale, a sumelor solicitate la rambursare și a datoriilor înregistrate 

de către competitorii electorali pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, 

http://www.finantarepartide.ro/
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- Situația contribuțiilor electorale depuse de competitorii electorali pentru finanțarea campaniei 

electorale pentru alegerea Președintelui României din 24 noiembrie 2019, actualizată la data de 27 

noiembrie 2019, cu actualizările ulterioare, etc. 

AEP a publicat sinteze ale rapoartelor privind verificarea legalității veniturilor și 

cheltuielilor electorale ale formațiunilor politice cu ocazia alegerilor pentru Președintele României din 

anul 2019 în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 86/06.01.2020, nr. 87/06.01.2020, nr. 

122/17.02.2020, nr. 151/25.02.2020 și nr. 154/26.02.2020. 

Cu ocazia alegerilor Președintelui României din anul 2019, în cadrul DCFPPCE s-au înregistrat 

51 de sesizări având ca obiect încălcarea Legii nr. 334/2006, 62 de solicitări având ca obiect solicitări de 

puncte de vedere cu privire la interpretarea Legii nr. 334/2006 și 6 solicitări având ca obiect solicitări de 

informații de interes public conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. 

 

Situația sumelor solicitate la rambursare, a sumelor rambursate, a sumelor nerambursate și a 

sancțiunilor aplicate competitorilor electorali cu ocazia alegerii Președintelui României  

din anul 2019 
 

 

Nr. 

crt. 

Denumire 

competitor33 

Sumă 

solicitată la 

rambursare 

(lei) 

 

Suma 

rambursată 

(lei) 

Suma 

nerambu

rsată (lei) 

Sancțiuni 

Amenzi Confiscări 

1. Partidul Mișcarea 

Populară  

7.061.632,98 7.061.632,98 0,00 Avertisment - 

2. Partidul Alianța 

Liberalilor și 

Democraților 

4.514.123,87 4.256.768,32 257.355,5

5 

Avertisment - 

3. Partidul Pro 

România 

11.722.831,67 11.722.831,67 0,00 Avertisment - 

4. Partidul Uniunea 

Salvați România 

4.529.424,52 4.528.019,52 1.405,00 15.000,00 

și Avertisment 

pentru   mandatarul 

financiar 

coordonator 

- 

5. Partidul Libertate, 

Unitate și 

Solidaritate 

1.899.407,09 1.899.407,09 0,00 - - 

6. Uniunea Democrată 

Maghiară din 

România 

443.534,50 443.534,50 0,00 Avertisment - 

7. Partidul Social 

Democrat 

3.127.283,60 3.127.283,60 0,00 Avertisment - 

8. Partidul Național 

Liberal 

0,00 0,00 0,00 50.000,00 49.260,00 

9. PARTIDUL 

PUTERII 

UMANISTE 

(Social-Liberal) 

0,00 0,00 0,00 Avertisment 793.600,70 

10. Partidul Noua 

Românie 

0,00 0,00 0,00 - - 

 
33 Partidul Alianța Liberalilor și Democraților și Partidul Pro România au făcut parte din ALIANȚA ELECTORALĂ 

,,UN OM”; Partidul Uniunea Salvați România și Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate au făcut parte din ALIANȚA 

USR PLUS. 
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11. Partidul Dreapta 

Liberală 

0,00 0,00 0,00 Avertisment și 

Avertisment pentru   

mandatarul 

financiar 

coordonator 

- 

12. Partidul Alternativa 

pentru Demnitate 

Națională 

0,00 0,00 0,00 Avertisment 400,00 

13. Partidul Națiunea 

Română 

0,00 0,00 0,00 Avertisment și 

Avertisment pentru   

mandatarul 

financiar 

coordonator 

- 

14. Partidul Neamul 

Românesc 

0,00 0,00 0,00 Avertisment - 

15. Cumpănașu 

Alexandru 

0,00 0,00 0,00 Avertisment 95.519,20 

16. Marian – Stanoevici 

Bogdan -Dragoș – 

Aureliu 

0,00 0,00 0,00 Avertisment 22.930,00 

 TOTAL 33.298.238,23 33.039.477,68 258.760,5

5 

65.000,00 961.709,90 

 

• Controlul finanțării campaniei electorale pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale din data de 27 septembrie 2020 

Prin Legea nr. 135/2020 a fost stabilită data alegerilor pentru autoritățile administrației publice 

locale din anul 2020, în ziua de 27 septembrie 2020, context în care AEP a continuat activitățile specifice 

de organizare a alegerilor începute încă din luna ianuarie a anului de referință. 

Campania electorală pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale a început în data de 

28 august 2020 și s-a încheiat în data de 26 septembrie 2020, ora 07.00. 

DCFPPCE a desfășurat activități specifice alegerilor locale din anul 2020, atât în perioada 

preelectorală, electorală cât și în perioada postelectorală. Totodată, în perioada 15.06.2020-25.09.2020, în 

paralel cu activitățile specifice desfășurate în perioada de precampanie și campanie electorală, DCFPPCE a 

efectuat controlul finanțării activității curente a partidelor politice și a subvențiilor acordate acestora de la 

bugetul de stat. Au fost verificate toate organizațiile/filialele județene, organizațiile Municipiului București 

și sediul central ale partidelor politice beneficiare de fonduri provenite din subvenții acordate de la bugetul 

de stat, respectiv: Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal, Partidul Uniunea Salvați România, 

Partidul Alianța Liberalilor și Democraților și Partidul Mișcarea Populară. 

Astfel, Departamentul a desfășurat sesiuni de instruire a mandatarilor financiari coordonatori, 

atât prin intermediul unor conferințe de presă desfășurate la sediul central al AEP, cât și prin intermediul 

unor conferințe organizate în mediul online, utilizând platforma Microsoft Teams, ulterior instituirii stării 

de urgență/stării de alertă. 

În cadrul acestor conferințe, printre altele, au fost lămurite aspecte cu privire la înregistrarea 

mandatarilor financiari, deschiderea conturilor pentru campanie, sursele de finanțare ce pot fi utilizate ca și 

contribuții, destinațiile și procentele în care trebuie să se încadreze cheltuielile electorale. 
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Sesiuni de instruire a mandatarilor financiari coordonatori  

 
Nr.  

crt. 

Obiectul,  

dezbaterii/instruirii 

Dată, format,  

participanți  

 

Aspecte  

prezentate 

1.  Conferință de presă având ca 

obiect ,,Ghidul finanțării 

campaniei electorale la 

alegerile pentru autoritățile 

administrației publice locale 

din data de 27 septembrie 

2020” 

Februarie 2020, anterior luării deciziei 

de amânare a datei desfășurării 

alegerilor, 

difuzată în direct pe canalul YouTube al 

instituției  

Au participat: 

conducerea Autorității Electorale 

Permanente au participat reprezentanți 

ai presei, ai formațiunilor politice și 

mandatari financiari 

În vederea sporirii adresabilității 

informațiilor prezentate în  cadrul 

conferinței, a fost asigurată traducerea 

în limbaj mimico-gestual 

- înregistrarea mandatarilor 

financiari, deschiderea 

conturilor pentru campanie, 

sursele de finanțare ce pot fi 

utilizate drept contribuții 

electorale,  

- destinațiile și procentele în 

care trebuie să se încadreze 

cheltuielile electorale.  

2.  Dezbaterea publică a ,,Ghidului 

finanțării campaniei electorale 

la alegerile pentru autorităţile 

administraţiei publice locale 

din data de 27 septembrie 

2020” 

27 iulie 2020,  

pe platforma Microsoft Teams, 

Au participat: 

Președintele AEP, șeful 

Departamentului Cooperare 

Internațională și Relații Publice, șeful 

Departamentului Legislativ și 

conducerea DCFPPCE, 17 

reprezentanți din partea partidelor 

politice 

- desemnarea și înregistrarea 

mandatarilor financiari, 

responsabilitățile și atribuțiile 

mandatarilor financiari, 

deschiderea conturilor bancare; 

- contribuțiile partidelor 

politice, alianțelor politice și 

ale organizațiilor cetățenilor 

aparținând minorităților 

naționale pentru campania 

electorală. Contribuțiile 

candidaților; 

- cheltuielile electorale. 

Limitele maxime ale 

cheltuielilor care pot fi 

efectuate în campania 

electorală la nivel de județ, de 

sector al municipiului 

București și la nivelul 

municipiului București. Limita 

maximă a cheltuielilor la nivel 

central. Destinațiile 

contribuțiilor pentru campania 

electorală (cheltuieli electorale 

permise), pe tipuri și procente. 

Raportarea cheltuielilor la 

AEP; 

- materiale de propagandă 

electorală;  

-rambursarea cheltuielilor 

electorale;  

- contravenții și sancțiuni. 

Reprezentanții partidelor 

politice au adresat întrebări 

reprezentanților DCFPPCE și 

au formulat propuneri privind 

textul ,,Ghidului finanțării 
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campaniei electorale la 

alegerile pentru autorităţile 

administraţiei publice locale”. 

3.  Întrunirea cu mandatarii 

financiari coordonatori și 

mandatarii financiari județeni 

ai formațiunilor politice, având 

ca temă finanțarea campaniei 

electorale la alegerile locale  

4 septembrie 2020,  

pe platforma Microsoft Teams 

Au participat: 

președintele AEP, conducerea 

DCFPPCE și 157 de mandatari 

financiari coordonatori și mandatari 

financiari județeni ai formațiunilor 

politice 

- înregistrarea mandatarilor 

financiari, depunerea 

contribuțiilor partidelor 

politice, alianțelor politice, ale 

organizațiilor cetățenilor 

aparținând minorităților 

naționale și ale candidaților 

independenți,  

- declararea contribuțiilor 

electorale și a angajării 

cheltuielilor electorale la AEP, 

- producția și difuzarea 

materialelor de propagandă 

electorală la televiziune, la 

producția și difuzarea 

materialelor de propagandă 

electorală online, utilizarea 

paginilor de facebook în 

campania electorală.  

Întreaga instruire s-a desfășurat 

interactiv, reprezentanții AEP 

oferindu-și disponibilitatea de a 

organiza și alte instruiri în 

vederea clarificării oricăror 

aspecte semnalate de către 

mandatarii financiari sau de 

către reprezentanții 

formațiunilor politice. 

4.  A doua întrunire cu mandatarii 

financiari coordonatori și 

mandatarii financiari județeni 

ai formațiunilor politice, având 

ca temă finanțarea campaniei 

electorale la alegerile locale  

10 septembrie 2020, 

pe platforma Microsoft Teams 

Au participat: 

Conducerea DCFPPCE și 163 de 

mandatari financiari coordonatori și 

mandatari financiari județeni 

- rambursarea cheltuielilor 

electorale, 

- contravenții și sancțiuni 

aplicabile în materia finanțării 

campaniilor electorale, 

- modul de completare a 

anexelor la Normele 

metodologice de aplicare a 

Legii nr. 334/2006, a facturilor 

și ordinelor de plată,  

- utilizarea paginilor de 

Facebook în campania 

electorală. 
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DCFPPCE a luat legătura cu competitorii electorali cărora li s-a reiterat obligația legală de a 

deschide un cont bancar pentru campania electorală destinat încasării contribuțiilor electorale, respectiv 

efectuării plății cheltuielilor electorale;  

A fost elaborat și pus în dezbatere publică Ghidul 

finanțării campaniei electorale la alegerile pentru 

autoritățile administrației publice locale din data de 27 

septembrie 2020. 

După adoptarea Hotărârii Autorității Electorale 

Permanente nr. 4/2020 privind aprobarea ,,Ghidului finanțării 

campaniei electorale la alegerile pentru autoritățile 

administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020”, 

AEP a publicat o broșură care cuprinde, pe lângă Hotărârea 

Autorității Electorale Permanente nr. 4/2020, toată legislația 

privind alegerea autorităților administrației publice locale, 

însumând un număr de 394 de pagini.  

Broșura a fost tipărită în 3.500 exemplare în limba 

română (distribuite mandatarilor financiari, reprezentanților 

competitorilor electorali, Biroului Electoral Central, ai celor 42 

de birouri electorale de circumscripție județene) 1.000 exemplare în limba engleză și 1.000 exemplare în 

limba franceză (distribuite observatorilor internaționali din cadrul ambasadelor mai multor țări). Pentru 

adaptarea la noile condiții de lucru impuse de răspândirea virusului SARS-CoV-2, broșura a fost tipărită 

într-un tiraj redus față de procesele electorale anterioare, însă a fost transmisă în format electronic 

competitorilor electorali și mandatarilor financiari coordonatori ai acestora și a fost publicată pe site-ul AEP. 

Până la data de 24.09.2020, DCFPPCE a înregistrat 2.250 de mandatari financiari, 

competitorilor electorali fiindu-le alocate 1.360 de coduri unice de identificare, respectiv: 

▪ 853 mandatari financiari ai partidelor politice din care 46 mandatari financiari coordonatori; 

(facem precizarea că un mandatar financiar poate fi desemnat la nivelul mai multor județe motiv pentru care 

numărul total al mandatarilor financiari nu va reieși din însumarea mandatarilor financiari coordonatori și 

județeni) 

▪ 118 mandatari financiari ai alianțelor electorale, alianțelor politice și ai organizațiilor 

cetățenilor aparținând minorităților naționale; 

▪ 1279 mandatari financiari coordonatori pentru candidați independenți. 

S-au primit și centralizat adresele competitorilor electorali privind conturile deschise pentru 

campania electorală pentru alegerea  autorităților administrației publice locale din data de 27 septembrie 

2020.  

La nivelul DCFPPCE au fost înregistrate 542 de conturi deschise de competitorii electorali, 

celelalte conturi deschise fiind primite și centralizate la nivelul birourilor județene ale Autorității Electorale 

Permanente. 

Lista mandatarilor financiari înregistrați la AEP pentru alegerea autorităților administrației publice 

locale din data de 27.09.2020 a fost publicată pe site-ul www.finantarepartide.ro.  

S-au primit, înregistrat și păstrat evidențele contribuțiilor depuse de candidați și a contribuțiilor 

partidelor politice care au fost transferate în conturile bancare de campanie deschise la nivel central. Au fost 

înregistrate și centralizate 24.887 contribuții depuse de către candidați și 448 de contribuții transferate din 

conturile formațiunilor politice.  

Contribuțiile declarate de către candidații independenți au fost în cuantum total de 4.544.593,79 

lei, iar contribuțiile declarate de către formațiunile politice au fost în cuantum total de 184.882.180,60 lei. 

 

http://www.finantarepartide.ro/
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 Contribuțiile depuse de candidați au fost în valoare totală de 167.071.353,10 de lei,  iar 

transferurile din finanțarea publică și privată a formațiunilor politice au fost în valoare totală de 17.810.827,5 

de lei. 

Contribuțiile electorale provenite din subvenții acordate de la bugetul de stat au fost în cuantum 

total de 4.691.000,00 lei. 

 

 
 

Pentru o corectă informare a opiniei publice, DCFPPCE a facilitat accesul la informațiile 

referitoare la contribuțiile fiecărui competitor electoral. Toate contribuțiile competitorilor electorali 

notificate Autorității Electorale Permanente la sediul central/birouri județene au fost publicate 

succesiv pe site-ul instituției. 

În anul 2020, au fost soluționate un număr de 418 petiții, 476 de sesizări și 28 de solicitări de 

informații de interes public, majoritatea fiind în legătură cu alegerile pentru autoritățile administrației 

publice locale. 

Un număr de 444 de întrebări și răspunsuri transmise competitorilor electorali în perioada 

preelectorală și în perioada electorală au fost publicate pe site-ul AEP www.finantarepartide.ro sub titlul 

,,Întrebări și răspunsuri utile - campanie pentru alegerea autorităților administrației publice locale din data 

de 27 septembrie 2020”. 

0,00 50.000.000,00100.000.000,00150.000.000,00200.000.000,00
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http://www.finantarepartide.ro/
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DCFPPCE a întreprins toate demersurile necesare în vederea unei corecte informări, astfel că pe 

site-ul www.finantarepartide.ro au fost publicate următoarele documente utile: 

- Model Proces-verbal de predare-primire a documentelor aferente campaniilor electorale care 

se depun în termen de 15 zile de la data desfășurării alegerilor; 

- Model Proces-verbal de predare-primire a documentelor aferente campaniilor electorale care 

se depun în termen de 30 zile de la data desfășurării alegerilor; 

- Modelul raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale - Anexa nr. 17 la Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr 334/ 2006 aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.10/2016;  

- Situația transferurilor aferente campaniei electorale pentru alegerea autorităților administrației 

publice locale din anul 2020 – MODEL; 

- Broșură ”Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerile pentru autorităţile administraţiei 

publice locale din data de 27 septembrie 2020, cu personalul din cadrul filialelor și birourilor județene ale 

Autorității Electorale Permanente” 

- Broșură „Financement de l’activite des partis politiques et des campagnes electorales lors des 

elections des autorites de l’administration publique locale de 2020”; 

- Broșură „The financing of the activity of political parties and of the electoral campaigns for 

the election of local public administration authorities of 2020”; 

- Modelul cererii de înregistrare a mandatarului financiar; 

- Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal;  

- Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 

- Lista cu competitorii electorali care au obținut, individual sau într-o alianță electorală, cel puțin 

3% din totalul voturilor valabil exprimate la alegerea autorităților administrației publice locale din anul 

2020; 

- Registrul fiscal al partidelor politice înscrise la Tribunalul Municipiului București. 

- Mandatarii financiari coordonatori ai competitorilor electorali au primit îndrumări cu privire la 

documentele care trebuie depuse de competitorii electorali la 15 zile și la 30 zile (lista, modul de aranjare, 

conținutul unor documente) și termenul până la care au obligația să le depună. 

Conform datelor transmise de către birourile județene ale Autorității Electorale Permanente și 

centralizate la nivelul DCFPPCE, au fost depuse 1.684 de rapoarte detaliate ale veniturilor și cheltuielilor 

electorale (inclusiv rapoartele depuse de către filialele/organizațiile formațiunilor politice) și 870 de cereri 

de rambursare a cheltuielilor electorale (inclusiv cererile depuse de către filialele/organizațiile formațiunilor 

politice). 

Au fost publicate în Monitorul Oficial al României 25 de liste cuprinzând competitorii electorali 

care au depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale și 1.213 rapoarte detaliate ale 

veniturilor și cheltuielilor electorale (RVC). 

 

Situaţia rapoartelor publicate în Monitorul Oficial al României până la sfârșitul anului 202034 

 

RVC transmise 

MOF 

RVC publicate în 

MOF 

Sinteze rapoarte de 

control trimise la MOF 

Sinteze rapoarte de 

control publicate in 

MOF 

1.213 1.213 1390 985* 

 

Pentru partidele politice cu organizaţii județene au fost publicate doar RVC-urile întocmite la nivel 

național, nu și cele la nivel județean. 

În perioada 26.10.2020 – 31.12.2020, DCFPPCE a desfășurat activități de verificare a 

competitorilor electorali care au participat la campania electorală pentru alegerile locale din anul 

2020.  

 
34 Publicate până la data de 17.03.2021. 

http://www.finantarepartide.ro/
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Față de controlul efectuat cu privire la finanțarea campaniei electorale desfășurate în anul 2016, 

în anul 2020 DCFPPCE a decis ca acesta să se desfășoare descentralizat, la nivelul birourilor județene ale 

Autorității Electorale Permanente, soluție care a prezentat următoarele avantaje: 

- facilitarea depunerii documentelor de către competitorii electorali la nivel local, aceștia 

nemaifiind nevoiți să le centralizeze și, ulterior, să le transmită către sediul central al AEP;  

- reducerea riscului de infectare cu virusul SARS-CoV-2; 

- reducerea costurilor asociate, nefiind astfel necesară delegarea personalului AEP cu atribuții 

de control din teritoriu. 

Având în vedere că s-a reușit respectarea termenului legal de 90 de zile de la data alegerilor pentru 

efectuarea controlului și rambursarea cheltuielilor electorale, în limita bugetului alocat AEP pentru anul 

2020,  inițiativa de descentralizare a activităților de control s-a dovedit a fi una oportună. 

Controlul s-a desfășurat la nivelul birourilor județene ale AEP, implicând un număr de 204 

controlori. La repartizarea competitorilor electorali prin ordinele de serviciu emise s-a avut în vedere, ca 

regulă, criteriul sediului central/domiciliului competitorilor electorali.  

Cei 22 de controlori de la nivelul DCFPPCE au format 9 echipe care au avut ca obiectiv efectuarea 

controlului pentru următoarele entități: 

 
Echipa Competitor electoral Entități controlate 

Echipa nr. 1 Partidul Social Democrat  Sediul Central, Organizația/Filiala 

Mun. București, Organizațiile/Filialele 

Sector 1, Sector 2, Sector 3, Sector 4, 

Sector 5, Sector 6 și 

Organizația/Filiala județeană Ilfov 

Echipa nr. 2 Partidul Național Liberal  Sediul Central, Organizația/Filiala 

Mun. București, Organizațiile/Filialele 

Sector 1, Sector 2, Sector 3, Sector 4, 

Sector 5, Sector 6 și 

Organizația/Filiala județeană Ilfov 

Candidatul independent Dan 

Nicușor-Daniel 

 - 

Echipa nr. 3 Uniunea Salvați România  Sediul Central, Organizația/Filiala 

Mun. București, Organizațiile/Filialele 

Sector 1, Sector 2, Sector 3, Sector 4, 

Sector 5, Sector 6 și 

Organizația/Filiala județeană Ilfov 

Echipa nr. 4 Partidul Libertate, Unitate și 

Solidaritate    

Sediul Central, Organizația/Filiala 

Mun. București, Organizațiile/Filialele 

Sector 1, Sector 2, Sector 3, Sector 4, 

Sector 5, Sector 6 și 

Organizația/Filiala județeană Ilfov 

Echipa nr. 5 Partidul Pro România  Sediul Central, Organizația/Filiala 

Mun. București, Organizațiile/Filialele 

Sector 1, Sector 2, Sector 3, Sector 4, 

Sector 5, Sector 6 și 

Organizația/Filiala județeană Ilfov 

Echipa nr. 6 Partidul Mișcarea Populară  Sediul Central, Organizația/Filiala 

Mun. București, Organizațiile/Filialele 

Sector 1, Sector 2, Sector 3, Sector 4, 

Sector 5, Sector 6 și 

Organizația/Filiala județeană Ilfov 

Echipa nr. 7 Alianța Liberalilor și Democraților 

din România  

Sediul Central, Organizația/Filiala 

Mun. București, Organizațiile/Filialele 

Sector 1, Sector 2, Sector 3, Sector 4, 
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Sector 5, Sector 6 și 

Organizația/Filiala județeană Ilfov 

Echipa nr. 8 Uniunea Democrată Maghiară din 

România  

Sediul Central, Organizația/Filiala 

Mun. București, Organizația/Filiala 

județeană Ilfov 

Echipa nr. 9 Partidul Republican din România Sediul Central, Organizația/Filiala 

Mun. București 

Partidul Alternativa pentru 

Demnitate Națională 

Sediul Central, Organizația/Filiala 

Mun. București 

Partidul Noua Dreaptă Sediul Central, Organizația/Filiala 

Mun. București 

Partidul României Europene Sediul Central, Organizația/Filiala 

Mun. București, Organizația/Filiala 

județeană Ilfov 

Partidul Socialist Român Sediul Central, Organizația/Filiala 

județeană Ilfov 

Partidul RE:START România Sediul Central, Organizația/Filiala 

Mun. București, Organizația/Filiala 

județeană Ilfov 

 
De asemenea, personalul DCFPPCE a verificat și centralizat toate rapoartele de control întocmite 

la nivel județean pentru formațiunile politice repartizate, rezultând un singur raport pentru fiecare competitor 

electoral. 

În plus, fiecare controlor din cadrul DCFPPCE, prin dispoziție de serviciu dată de directorul 

general al Departamentului, a coordonat întreaga activitate de control din 2 birouri județene. Activitățile de 

coordonare au presupus îmbunătățirea rezultatelor misiunilor de control, utilizarea de practicii unitare, de 

evitare a disfuncționalității și riscurilor care puteau afecta atingerea obiectivelor. Activitățile de coordonare 

a Birourilor județene de către personalul DCFPPCE au presupus următoarele: 

- aplicarea și respectarea legilor din domeniu de activitate; 

- respectarea procedurilor de lucru unitar; 

- păstrarea confidențialității informațiilor din documentele utilizate și întocmite; 

- colaborarea permanentă cu personalul biroului județean și DCFPPCE atât prin intermediul 

email-ului cât și telefonic; 

- participarea la sesiunile de instruire organizate de către conducerea DCFPPCE, prin 

intermediul platformei Microsoft TEAMS; 

- înțelegerea scopului organizării activităților de instruiri și anume clarificarea tuturor 

activităților de control; 

- păstrarea unor evidențe corecte a competitorilor electorali, a constatărilor și sancțiunilor 

aplicare la nivel județean/central; 

- asigurarea informării conducerii DCFPPCE în cel mai scurt timp pentru eventuale inadvertențe 

și neclarități; 

- predarea/preluarea documentelor de control între Birourile județene și responsabilul din 

Departament. 

  

 Competitorii electorali au solicitat în vederea rambursării suma totală de 150.010.713,06 lei. 

 

Tip competitor electoral 

 

Sume solicitate pentru rambursare  

Formațiuni politice 147.515.933,92 lei 

Candidați independenți 2.494.779,14 lei 

Total sume solicitate 150.010.713,06 lei 
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În vederea rambursării au fost verificați 836 competitori electorali care  au obținut pragul de 

3%.  

De asemenea au fost verificați parțial și competitorii electorali care nu au obținut pragul de 

3%, finalizarea verificării acestora și aplicarea sancțiunilor urmând a se desfășura în primul trimestru al 

anului 2021. 

Verificările au vizat respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile electorale, 

respectiv:  

- rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale; 

- declaraţiile privind cuantumul total al datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei electorale;  

- declaraţia privind numărul de materiale de propagandă electorală produse şi utilizate, defalcat 

pe categorii;  

- declaraţiile privind respectarea plafoanelor maxime ale cheltuielilor electorale; 

- declaraţiile candidaţilor privind proveniența contribuţiilor pentru campania electorală; 

- declarațiile privind informațiile privind descrierea materialelor de propagandă electorală 

online, producția, perioada și spațiul de difuzare a acestora; 

- formularele de înregistrare a contribuitorului; 

- împuternicirile scrise privind depunerea sau virarea contribuțiilor electorale ale candidaților de 

către mandatarii financiari; 

- cererile de rambursare a cheltuielilor aferente campaniei electorale;  

- listele candidaților către care urmează să se facă restituirea contribuțiilor încasate pentru 

campania electorală. 

- Totodată s-au efectuat următoarele operațiuni de control: 

- verificarea conturilor bancare; 

- verificarea contribuţiilor depuse de către candidaţi; 

- verificarea încadrării contribuțiilor în limitele legale; 

- verificarea cheltuielilor electorale; 

- verificarea efectuării plăților după declararea contribuțiilor la AEP; 

- verificări ale documentelor privind cheltuielile electorale. 

Diferențele constatate între contribuțiile declarate de către competitorii electorali în timpul 

campaniei electorale, cele rezultate din rapoartele de venituri și cheltuieli electorale depuse și cele rezultate 

în urma controalelor efectuate provin fie din declarări dublate, fie din alte erori de transmitere, toate aceste 

situații fiind clarificate în rapoartele de control întocmite.  

 

Situația centralizată a sancțiunilor aplicate până la sfârșitul anului 2020 

 

Pvcc-uri Amendă Avertismente Confiscări 

95 1 94 26 

 

Pentru acordarea vizei de control financiar preventiv propriu (CFPP), la nivelul DCFPPCE au fost 

acreditate 4 persoane. 

Până la finele anului 2020, din totalul sumei solicitate la rambursare de către competitorii 

electorali, sume verificate și validate în urma controalelor efectuate de către personalul DCFPPCE, a fost 

rambursată suma de 121.640.487,35 lei, diferența urmând a se rambursa în cursul anului 2021, din 

disponibilul bugetar existent. 
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Istoric comparativ: alegerile locale din anul 2016 și din anul 2020 
 

Alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2016  

Au participat un 1.979 de competitori electorali: 1.909 – candidați independenți și 70 formațiuni 

politice35.  

Limitele maxime ale cheltuielilor care au putut fi efectuate de către un partid politic, o alianță 

politică ori electorală sau un candidat independent în campania electorală pentru alegerea autorităților 

administrației publice locale au fost calculate prin raportare la salariul de bază minim brut pe țară, respectiv: 

1250,00 lei. 

Au participat un număr 267.239 candidați, dintre care 264.959 candidați din partea unui număr de 

56 de partide politice și 13 organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale și 2.280 candidați 

independenți, pentru care s-au declarat la AEP, contribuții de aproximativ 59.000.000,00 lei, respectiv 

aproximativ 55.000.000,00 lei contribuții ale partidelor politice, aproximativ 400.000,00 lei contribuții ale 

organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și aproximativ 3.600.000,00 lei 

contribuții ale candidaților independenți. 

Din cei 267.239 de candidați, 14.053 au participat pentru funcția de primar, respectiv: 13.286 din 

partea formațiunilor politice și 767 candidați independenți, 239.129 au participat pentru funcția de consilier 

local, respectiv: 237.628 din partea formațiunilor politice și 1501 candidați independenți, iar 14.057 au 

participat pentru funcția de consilier județean, respectiv: 14.045 din partea formațiunilor politice și 12 

candidați independenți. 

 

Alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2020  

Au participat 1649 de competitori electorali: 1.389 candidați independenți, 75 partide politice, 17 

organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale și 168 de alianțe electorale36. 

Limitele maxime ale cheltuielilor care au putut fi efectuate de către un partid politic, o alianță 

politică ori electorală sau un candidat independent în campania electorală pentru alegerea autorităților 

administrației publice locale au fost calculate prin raportare la salariul de bază minim brut pe țară, 

respectiv:2230,00 lei. 

Au participat 199.036 candidați care au depus 256.047 de candidaturi, astfel: 254.334 candidaturi 

din partea formațiunilor politice și 1713 candidaturi ale candidaților independenți, pentru care s-au declarat 

la AEP, contribuții în valoare totală de 189.426.774,39 lei, respectiv 184.882.180,60 lei contribuții ale 

partidelor politice, ale alianțelor politice și ale organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților 

naționale și 4.544.593,79 lei contribuții ale candidaților independenți. 

Din cele 256.047 de candidaturi depuse, 13.801 au fost pentru funcția de primar/primar general 

(13.213 din partea formațiunilor politice și 588 candidați independenți), 227.829 au fost pentru funcția de 

consilier local/de sector (226.726 din partea formațiunilor politice și 1103 candidați independenți), 14.069 

au fost pentru funcția de consilier județean/consilier general (14.054 din partea formațiunilor politice și 15 

candidați independenți) și 348 au fost pentru funcția de președinte de consiliu județean (341 din partea 

formațiunilor politice și 7 candidați independenți). 

 

 
35 Conform „Situației candidaților centralizată la nivel național pentru alegerile locale din anul 2016”, accesibilă pe 

site-ul www.2016bec.ro. 
36 Conform  informațiilor publicate pe site-ul www.locale2020.bec.ro  

http://www.2016bec.ro/
http://www.locale2020.bec.ro/
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• Controlul finanțării campaniei electorale pentru alegerea Senatului și a Camerei 

Deputaților din data de 06.12.2020 

Campania electorală pentru alegerea Senatului și Camerei Deputaților a început la data de 6 

noiembrie 2020 și s-a încheiat la data de 5 decembrie 2020. 

La alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 au participat 84 competitori 

electorali, respectiv 24 partide politice (dintre care 2 partide politice au alcătuit o alianță electorală la nivel 

național), 18 organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale și 42 de candidați independenți.  

Nu s-au înregistrat diferențe semnificative față de numărul competitorilor care au participat la 

alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016, unde s-a înregistrat un număr de 80 competitori 

electorali, respectiv 18 partide politice, 18 organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale și 

44 candidați independenți.  

 

 

Situația comparativă a numărului și tipului de competitori electorali care au participat la  alegerile 

pentru Senat și Camera Deputaților desfășurate în anii 2016 și 2020  

 

 
 

Se poate observa o creștere a numărului de partide politice care au participat la alegerile pentru 

Senat și Camera Deputaților față de anul 2016. 

Limita maximă a cheltuielilor care au putut fi efectuate de către un partid politic, o alianță politică 

ori electorală sau un candidat independent în campania electorală pentru alegerea Senatului și a Camerei 

Deputaților din anul 2016 a fost de 60 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat. 

Salariul de bază minim brut pe țară în anul 2016 a fost în valoare de 1.050,00 lei.  

  Limita maximă a cheltuielilor ce au putut fi efectuate de către un partid politic, o alianță politică 

ori electorală sau un candidat independent în campania electorală pentru alegerea Senatului și a Camerei 

Deputaților din anul 2020 a fost de 60 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat. 

Salariul de bază minim brut pe țară în anul 2020 a fost în valoare de 2.230,00 lei.  

Deși limita maximă a cheltuielilor care au putut fi efectuate a rămas neschimbată față de alegerile 

pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016, respectiv de 60 de salarii minime brute pe țară pentru 

fiecare candidat, cuantumul efectiv al cheltuielilor electorale ce au putut fi efectuate a crescut de la 

63.000,00 lei la 133.800,00 lei, pe fondul creșterii salariului minim brut de la valoarea de 1.050,00 lei în 

anul 2016 la 2.230,00 lei în anul 2020.  

Numărul candidaților la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților desfășurate în anul 2020 a 

fost de 9.530, cu mult mai mare decât numărul de 6.476 candidați care au participat la alegerile pentru Senat 

și Camera Deputaților desfășurate în anul 2016. 
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În paralel cu activitățile specifice campaniei pentru alegerile autorităților administrației publice 

locale din anul 2020, începând cu data de 03.09.2020, data aducerii la cunoștință a datei alegerilor pentru 

Senat și Camera Deputaților, s-au desfășurat activități specifice de precampanie, în sensul că personalul 

Departamentului a comunicat în mod constant cu formațiunile politice, fiind îndrumați verbal sau prin 

răspunsurile formulate la solicitările transmise de aceștia pe adresa de e-mail contact@finanțarepartide.ro  

cu privire la diferite aspecte din aria de competență. 

Începând cu data de 28.10.2020, ca urmare a depunerii documentelor justificative de către 

competitorii electorali rezultate în urma campaniei electorale, s-a desfășurat controlul privind verificarea 

legalității finanțării campaniei electorale pentru alegerile autorităților administrației publice locale.  

În perioada 06.11.2020 – 05.12.2020 s-a desfășurat campania pentru alegerea Senatului și Camerei 

Deputaților, perioada care s-a suprapus cu controlul campaniei pentru alegerile locale, desfășurându-se, în 

paralel, activități specifice campaniei electorale de către personalul Departamentului de control al finanțării 

partidelor politice și a campaniilor electorale. 

DCFPPCE a desfășurat activități atât în perioada preelectorală, electorală cât și în perioada 

postelectorală, astfel: 

 

În perioada preelectorală: 

- s-a contribuit la elaborarea Ghidului finanțării campaniei electorale la alegerile pentru Senat 

și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020, aprobat prin Hotărârea Autorității Electorale 

Permanente nr. 18/2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1003/29.10.2020. Ghidul a putut fi 

consultat doar în format electronic, pe site-ul www.finantarepartide.ro de toate persoanele interesate, având 

în vedere condițiile speciale generate de pandemie; 

- s-a luat legătura cu competitorii electorali și li s-a reiterat obligația legală de a deschide un cont 

bancar pentru campania electorală destinat încasării contribuțiilor electorale, respectiv efectuării plății 

cheltuielilor electorale;  

- s-au primit și centralizat adresele competitorilor electorali privind conturile deschise pentru 

campania electorală pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din data de 06.12.2020, astfel: 

- s-au centralizat un număr de 459 de conturi bancare declarate de către competitorii electorali la 

nivelul DCFPPCE și la nivelul birourilor județene, conform obligației prevăzute de prevederile legale în 

vigoare; 

- s-a răspuns solicitărilor competitorilor electorali cu privire la aplicarea Legii nr. 334/2006; 

- au fost soluționate sesizările formulate de diferite persoane. 

 

În perioada electorală: 

- s-a răspuns solicitărilor competitorilor electorali cu privire la aplicarea Legii nr. 334/2006; 

- au fost soluționate sesizările formulate de diferite persoane; 

- s-au centralizat întrebările și răspunsurile transmise competitorilor electorali în perioada 

preelectorală și în perioada electorală, care s-au publicat pe site-ul www.finantarepartide.ro sub titlul 
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,,Întrebări și răspunsuri utile - campania electorală la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din 6 

decembrie 2020”; care au vizat atât sursele de finanțare, cheltuielile cu hrana voluntarilor, transportul, 

combustibilul, materialele de propagandă electorală, sms, precum și cele care au vizat modul de organizare 

a finanțării campaniei electorale ale alianțelor electorale. Pentru a veni în sprijinul competitorilor electorali, 

pe site-ul www.finantarepartide.ro au fost publicate aproximativ 56 de răspunsuri la cele mai frecvente 

întrebări; 

- s-au centralizat contribuțiile competitorilor electorali, declarate în vederea finanțării campaniei 

electorale; 

- s-au efectuat publicări săptămânale ale cuantumului contribuțiilor competitorilor electorali, pe 

perioada campaniei electorale, pe site-ul www.finantarepartide.ro. 

 

În perioada postelectorală: 

- mandatarii financiari coordonatori ai competitorilor electorali au primit îndrumări cu privire la 

documentele care trebuie depuse de competitorii electorali la 15 zile și la 30 zile (lista, modul de aranjare, 

conținutul unor documente) și termenul până la care au obligația să le depună, atât telefonic, cât și prin e-

mail; 

- s-au primit documentele la 15 zile și la 30 de zile de la competitorii electorali, ocazie cu care 

s-au întocmit procese-verbale de predare/primire; 

- s-a efectuat controlul finanțării campaniei electorale de către competitorii electorali. 

Au fost înregistrați 82 de mandatari financiari coordonatori și 572 de mandatari financiari 

județeni, însumând un număr de 654 mandatari financiari. 

În vederea înregistrării mandatarilor financiari, competitorii electorali au fost îndrumați de către 

reprezentanții AEP cu privire la documentele obligatorii ce trebuie depuse, documente ce au fost analizate 

ulterior, atât de către personalul Birourilor județene, cât și de către personalul din cadrul DCFPPCE.  

De asemenea, pentru aducerea la cunoștință publică, lista cuprinzând mandatarii financiari și 

codurile unice de identificare alocate a fost publicată succesiv pe site-ul www.finantarepartide.ro.  

În vederea înregistrării mandatarilor financiari, partidele politice/candidații independenți sau 

persoanele desemnate de către aceștia au depus la AEP următoarele documente: 

▪ cererea de înregistrare a mandatarului financiar, în original, conform modelului prevăzut de 

anexa nr.15 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității 

partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, cu 

modificările ulterioare; 

▪ copie a actului de identitate, în cazul persoanelor fizice sau extras din registrul comerțului, în 

cazul persoanelor juridice; 

▪ copii ale documentelor care atestă calitatea de expert contabil sau contabil autorizat a 

persoanelor fizice (ex: copie carnet expert contabil/contabil autorizat cu viza pe anul 2019, conform cu 

originalul); 

▪ copii ale atestatelor pentru persoanele juridice specializate în oferirea de servicii de 

contabilitate; 

▪ copii ale contractelor de asistență de specialitate cu persoane fizice autorizate sau persoane 

juridice specializate în oferirea de servicii de contabilitate pentru mandatarii financiari care nu au calitatea 

de expert contabil sau contabil autorizat; 

▪ copie a contractului încheiat între partidul politic/candidatul independent și mandatarul 

financiar; 

▪ împuternicirea partidului politic/candidatului independent, după caz, precum și acceptul 

mandatarului financiar; 

▪ decizie sau hotărâre, după caz, privind conducerea partidului politic; 

▪ copie după certificatul de înregistrare fiscală a partidului politic; 

▪ copie după actele de identitate ale candidaților independenți, precum și ale conducerii 

partidelor politice; 

http://www.finantarepartide.ro/
http://www.finantarepartide.ro/
http://www.finantarepartide.ro/
https://lege5.ro/App/Document/heytambsgy/normele-metodologice-de-aplicare-a-legii-nr-334-2006-privind-finantarea-activitatii-partidelor-politice-si-a-campaniilor-electorale-din-13012016?pid=87825988&d=2020-02-13#p-87825988
https://lege5.ro/App/Document/g4ydqmrvgm/legea-nr-334-2006-privind-finantarea-activitatii-partidelor-politice-si-a-campaniilor-electorale?d=2020-02-13
https://lege5.ro/App/Document/heydsojyg4/hotararea-nr-10-2016-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-legii-nr-334-2006-privind-finantarea-activitatii-partidelor-politice-si-a-campaniilor-electorale?d=2020-02-13
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▪ nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau consimțământul 

reprezentantului competitorului electoral privind prelucrarea datelor cu caracter personal, după caz. 

La data înregistrării la AEP, mandatarii financiari au primit un cod unic de identificare al 

competitorului electoral, urmând ca acesta să fie imprimat pe toate materialele de propagandă electorală 

produse și utilizate în campania electorală aparținând competitorului electoral pe care îl reprezintă. 

Având în vedere condițiile speciale generate de pandemie, o serie de mandatari financiari și-

au comunicat documentele în format electronic, asumate prin semnătură electronică certificată, sau 

o serie de mandatari financiari coordonatori au depus documentele pentru majoritatea sau toți 

mandatarii financiari județeni la sediul central al AEP.  

Un număr de 10 competitori electorali au obținut pragul de 3%, respectiv: Partidul Social 

Democrat, Partidul Național Liberal, Alianța USR PLUS formată din Partidul Uniunea Salvați România și 

Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate, Alianța pentru Unirea Românilor, Uniunea Democrată Maghiară 

din România, Partidul Mișcarea Populară, Partidul Pro România, Partidul Puterii Umaniste – Social-Liberal 

(la nivelul circumscripției electorale Suceava) și candidatul independent Papici Marcela Anamaria. 

Totalul contribuțiilor electorale declarate la AEP a fost în cuantum de 169.485.705,50 lei, din 

care 118.057.942,58 lei contribuții ale candidaților și 51.427.762,92 lei din transferuri ale formațiunilor 

politice.  

Transferurile din finanțare privată au fost în cuantum total de 33.567.762,92 lei, iar cele provenite 

din finanțare publică au fost în cuantum de 17.860.000,00 lei. 

 

 
 

Situația detaliată a contribuțiilor declarate poate fi consultată pe site-ul www.finantarepartide.ro . 

Verificarea respectării dispozițiilor legale privind finanțarea campaniei electorale de către 

competitorii electorali care au participat la campania electorală pentru alegerea Senatului și a Camerei 

Deputaților din anul 2020 se va desfășura în perioada 06.01.2021 – 05.03.2021. 

 

Au fost depuse 24 cereri de rambursare de către competitorii electorali care au obținut minim 

3% din totalul voturilor valabil exprimate. 
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Situația sumelor solicitate prin cererile de rambursare de către competitorii electorali cu 

ocazia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020  

și propuse a fi rambursate de către AEP 

 

Nr. crt.  

Formațiunea politică 

Suma solicitată  prin cererea de 

rambursare depusă (lei) 

1.  Partidul Social Democrat 43.359.958,11  

2.  Partidul Național Liberal 36.149.973,11  

3.  Partidul Pro România 28.018.828,05  

4.  Partidul Mișcarea Populară 19.674.029,95  

5.  Partidul Uniunea Salvați România 9.401.809,60 

6.  Partidul Libertate, Unitate Și  Solidaritate 5.838.553,23  

7.  Uniunea Democrată Maghiară Din România 3.415.481,40  

8.  Alianța Pentru Unirea Românilor 1.527.205,92  

9.  Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal)  

 

140.504,79 

10.  Papici Marcela - candidat independent 26.612,00  

11.  Uniunea Sârbilor Din România  

1.774,84 

12.  Uniunea Ucrainenilor Din România  

0.00 

13.  Uniunea Elenă Din România  

20.085,20 

14.  Uniunea Polonezilor Din România  

28.592,00 

15.  Uniunea Democrată Turcă Din România  

1.121,31 

16.  Uniunea Democratică A Slovacilor Și Cehilor Din România  

 

20.645,52 

17.  Federația Comunităților Evreiești Din România nu a depus cerere de rambursare 

18.  Forumul Democrat Al Germanilor Din România 21.262,99 

19.  Uniunea Armenilor Din România nu a depus cerere de rambursare 

20.  Uniunea Bulgară Din Banat- România nu a depus cerere de rambursare 

21.  Uniunea Croaților Din România 1.764,32 

22.  Uniunea Culturală A Rutenilor Din România 17.560,22 

23.  Asociația Italienilor Din România - Ro.As.It 17,886.62 

24.  Asociația Liga Albanezilor Din România 69.853,88 

25.  Asociația Macedonenilor Din România 22.349,38 

26.  Asociația Partida Romilor ”Pro-Europa” 64.346,92 

27.  Asociația Comunitatea Rușilor Lipoveni Din România 10.055,53 

 TOTAL 147.850.254,89 
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Stabilirea procentelor pentru partidele politice/organizațiile cetățenilor aparținând 

minorităților naționale care beneficiază de subvenții de la bugetul de stat, începând cu luna ianuarie 

2021 

În urma desfășurării alegerilor locale din 27 septembrie 2020 și a alegerilor parlamentare din 6 

decembrie 2020, coordonatorul activității de centralizare din punct de vedere tehnic a rezultatelor alegerilor 

a transmis AEP următoarele rapoarte întocmite conform dispozițiilor art. 21 din Legea nr. 334/2006: 

- raportul privind numărul de voturi obținute de partidele politice, organizațiile cetățenilor 

aparținând minorităților naționale, alianțele politice și alianțele electorale la alegerile generale pentru 

consilierii județeni și consilierii municipiului București din anul 2020, precum și numărul de candidați 

declarați aleși la aceste alegeri pe partide și/sau alianțe și sexe; 

- raportul privind numărul de voturi obținute de partidele politice, organizațiile cetățenilor 

aparținând minorităților naționale, alianțele politice și alianțele electorale care au realizat pragul electoral la 

alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din 6 decembrie 2020, precum și numărul de candidați declarați 

aleși la aceste alegeri pe partide și/sau alianțe și sexe. 

 În baza acestor rapoarte și în urma introducerii datelor în algoritmul de repartizare lunară a 

subvenției de la bugetul de stat pentru partidele politice până la următoarele alegeri generale pentru 

autoritățile administrației publice locale și pentru Senat și Camera Deputaților, în data de 29.12.2020 a fost 

emis Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente pentru aprobarea procentelor pentru 

partidele politice/organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care, potrivit prevederilor 

Legii nr. 334/2006 și ale HG nr. 10/2016, beneficiază de subvenții de la bugetul de stat, începând cu luna 

ianuarie 2021.  

 

Procentele rezultate în urma aplicării algoritmului de repartizare 

a subvenției de la bugetul de stat 

Nr. 

crt. 

Partid politic / Organizație a cetățenilor aparținând 

minorităților naționale 

Procent 

1 Partidul Social Democrat 36,25% 

2 Partidul Național Liberal 30,73% 

3 Uniunea Salvați România 9,76% 

4 Alianța Pentru Unirea Românilor 7,33% 

5 Partidul Libertate, Unitate și 

Solidaritate 

6,80% 

6 Uniunea Democrată Maghiară Din România 5,83% 

7 Partidul Mișcarea Populară 1,89% 

8 Partidul Pro România 1,37% 

              TOTAL 100,00% 

 

Datele cu privire la subvențiile virate partidelor politice sunt publicate în fiecare lună pe site-ul  

www.roaep.ro.  

  

Alte activităţi 
La alegerile locale şi parlamentare, întregul personal al DCFPPCE a fost desemnat în aparatul 

tehnic auxiliar necesar funcționării Biroului Electoral Central, acesta asigurând suport pentru activități 

specifice precum, asigurarea permanenței, verificarea listelor de susţinători,  verificarea proceselor-verbale 

scanate ale secțiilor de votare, în vederea verificării completării anumitor rubrici obligatorii, precum şi 

verificarea diferitelor documente rezultate în urma alegerilor locale, ca urmare a contestațiilor formulate de 

diverși competitor electorali. De asemenea, s-a asigurat suport pentru relația cu publicul, relația cu mass-

media, accesul la informațiile de interes public, înregistrarea și arhivarea documentelor, efectuarea 

operațiunilor materiale privind centralizarea rezultatelor alegerilor. 

http://www.roaep.ro/
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Personalul DCFPPCE a participat în anul de referință  la șapte  conferințe, seminarii, mese rotunde, 

reuniuni de lucru și activități de consolidare a relațiilor instituției cu organizații internaționale și instituții 

omoloage, precum şi la un curs online. 

 

III.4. Departamentul logistică electorală (DLE) 

 
✓ elaborează standarde, strategii, politici și programe privind logistica electorală și 

monitorizează starea acesteia; 

✓ asigură coordonarea metodologică  privind administrarea Registrului secțiilor de votare, 

stabilirea condițiilor pe care trebuie să le asigure sediile secțiilor de votare, precum și avizarea modificărilor 

delimitărilor și a sediilor secțiilor de votare; 

✓ asigură realizarea estimărilor necesare întocmirii bugetului procesului electoral precum și 

transparența cheltuielilor efectuate cu organizarea și desfășurarea alegerilor; 

✓ asigură coordonarea și monitorizarea operațiunilor prin care se asigură evidența și 

verificarea îndeplinirii condițiilor de admitere a experților electorali, de încetare a calității ori de excludere 

a acestora, a președinților și locțiitorilor biroului electoral al secției de votare, precum și a operatorilor de 

calculator; 

✓ analizează, evaluează, documentează și, după caz, asigură tehnologii și alte instrumente 

tehnice necesare asigurării exercitării drepturilor electorale, pe baza promovării de analize, studii, programe 

și proiecte; 

✓ supune aprobării, în limitele competențelor, modalități de îmbunătățire a condițiilor 

materiale și logistice de exercitare a drepturilor electorale, a procedurilor și operațiunilor electorale; 

✓ asigură, în limitele dispozițiilor primite, sprijinirea activității organismelor electorale. 

 

Obiective specifice urmărite în anul de referință: 
o administrarea Registrului secțiilor de votare și monitorizarea operațiunilor de actualizare 

în Registrul electoral pentru buna desfășurare a proceselor electorale din anul 2020; 

o realizarea evaluării secțiilor de votare în contextul pandemiei COVID-19; 

o gestionarea și actualizarea Corpului experților electorali; 

o realizarea evidenței experților electorali cu vechimea în specialitate de cel puțin 5 ani 

conform art. 26 alin. 51 din Legea 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, în vederea 

comunicării listei juriștilor din CEE pentru tragerea la sorți a președinților și locțiitorilor birourilor 

electorale de circumscripții locale; 

o coordonarea și monitorizarea operațiunilor necesare asigurării evidenței actualizate a 

operatorilor de calculator în vederea tragerii la sorți; 

o estimarea fondurilor necesare organizării proceselor electorale din anul 2020. 

 

Administrarea Registrului secţiilor de votare din țară și monitorizarea operațiunilor 

de actualizare a informațiilor în Registrul electoral  
AEP administrează Registrul secțiilor de votare din țară37, care reprezintă o bază de date 

centralizată privind delimitarea, numerotarea, sediile și dotarea secțiilor de votare. Secțiile de votare din țară 

sunt fixe38, modificarea delimitării secțiilor de votare și/sau a sediilor acestora putându-se realiza numai cu 

avizul conform al AEP, pe baza solicitărilor transmise de primari39. 

Registrul secțiilor de votare din țară a fost înființat în anul 2008, în temeiul art. 18 alin. (1) din 

Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea 

 
37 Art. 20 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare. 
38 Art. 21 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare. 
39 Art. 20 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare. 
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Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice 

locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (abrogată).  

Dacă în anul 2008 numărul secțiilor de votare din țară a fost de 17.285 la alegerile locale și de 

17.883 la alegerile parlamentare, la sfârșitul anului 2020 numărul secțiilor de votare din țară a fost de 

18.802. 

Pentru buna desfășurare a proceselor electorale din anul 2020, AEP, prin  DLE și structurile 

teritoriale ale instituției, a realizat operațiuni de verificare, prelucrare și actualizare a datelor și informațiilor 

cuprinse în Registrul secțiilor de votare din țară, a soluționat solicitările de aviz de modificare a delimitărilor 

și/sau sediilor secțiilor de votare și a acordat sprijin primarilor pentru realizarea unor corecții ale erorilor 

materiale privind denumirea sediului și a adresei secțiilor de votare pentru toate unitățile și subdiviziunile 

administrativ-teritoriale. 

  

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

acestora și pentru înființarea/desființarea unor secții de votare 
În anul 2020 AEP a primit de la primari 975 de solicitări de aviz pentru modificarea 

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

au fost soluționate astfel: 

- s-a emis aviz conform favorabil pentru 963 dintre solicitări, fiind aduse modificări delimitărilor 

și sediilor unui număr de 2.435 de secții de votare (13% din numărul total al secțiilor de votare); 

- s-a emis aviz conform parțial favorabil pentru 2 dintre solicitări40;  

- nu a fost emis aviz conform pentru 6 dintre solicitări care vizau modificarea a 3 secții de votare 

din orașul Pătârlagele, județul Buzău, solicitarea de înființare a unei secții de votare și modificarea 

delimitării secțiilor de votare din orașul Babadag, județul Tulcea, cea de înființare a unei secții de votare și 

modificarea delimitării secțiilor de votare din comuna Valea Lungă, județul Alba, cea de înființare a unei 

secții de votare și modificarea delimitării secțiilor de votare din comuna Agigea, județul Constanța, cea de 

înființare a 13 secții de votare și modificarea delimitării secțiilor de votare din municipiul Iași, județul Iași 

a fost emis aviz conform neoportun/nefavorabil, respectiv schimbarea sediului unei secții de votare din 

comuna Nistorești, județul Vrancea;  

- în cazul a 4 dintre solicitări, primarii au comunicat AEP renunțarea în totalitate la solicitare41. 

Au fost solicitate 10.885 de modificări punctuale privind arterele, segmentele de artere, imobilele, 

numerele administrative arondate unei secții de votare, respectiv modificarea sediului secției de votare, 

înființarea/desființarea secțiilor de votare), după cum urmează:  

- 602 de solicitări42 privind modificarea a 889 de secții de votare, fiind acordat aviz conform 

favorabil pentru modificarea sediilor a 883 de secții de votare43. 72,82% din totalul sediilor modificate 

sunt situate în mediul rural. 

 
40 Pentru solicitarea de modificare a 4 secții de votare din comuna Berca, județul Buzău, în sensul emiterii avizului 

conform favorabil pentru modificarea sediului a 3 secții de votare și nefavorabil pentru modificarea sediului unei secții 

de votare și a fost emis aviz favorabil parțial pentru solicitarea de modificare a 5 secții de votare din orașul Popești-

Leordeni, județul Ilfov, în sensul emiterii avizului conform favorabil pentru modificarea sediului a 4 secții de votare 

și nefavorabil pentru modificarea sediului unei secții de votare 
41 Solicitarea primarului comunei Milaș din județul Bistrița-Năsăud privind modificarea sediului unei secții de votare, 

solicitarea primarului comunei Negoi, județul Dolj privind modificarea delimitării a 2 secții de votare, solicitarea 

primarului comunei Ulmeni din județul Buzău privind modificarea sediului unei secții de votare și cea a primarului 

comunei Axintele din județul Ialomița privind modificarea sediului unei secții de votare. 
42 A fost comunicată renunțarea în totalitate la solicitarea: primarului comunei Milaș din județul Bistrița-Năsăud 

privind modificarea sediului unei secții de votare, solicitarea primarului comunei Negoi, județul Dolj privind 

modificarea delimitării a 2 secții de votare, solicitarea primarului comunei Ulmeni din județul Buzău privind 

modificarea sediului unei secții de votare și cea a primarului comunei Axintele din județul Ialomița privind modificarea 

sediului unei secții de votare. 
43 A fost emis avizul conform neoportun/nefavorabil: pentru solicitarea de modificare a 3 secții de votare din orașul 

Pătârlagele, județul Buzău, solicitarea de înființare a unei secții de votare și modificarea delimitării secțiilor de votare 
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Dintre acestea, un număr de 26 de solicitări (25 pentru modificarea sediului și 1 solicitare 

pentru modificarea delimitărilor unor secții de votare) au fost comunicate după expirarea termenului de 

aducere la cunoștință publică a delimitării, numerotării și sediilor secțiilor de votare, în aceste cazuri fiind 

invocate situații de forță majoră: 

 
Judeţ UAT Număr 

secții de 

votare 

Motivație 

Alba  

 

Comuna 

Sântimbru 

1 defecțiune instalație electrică ce nu poate fi remediată până la 

data alegerilor locale 

Călărași 

 

Comuna Ileana 1 sediul actual se află în reabilitare și nu se pot finaliza lucrările 

până la data alegerilor locale 

Călărași 

 

Comuna Perișoru 2 actualul sediu a ars într-un incendiu 

Caraș-

Severin 

Comuna Berliște 1 sediul actual a fost predat în vederea începerii lucrărilor de 

reabilitare și modernizare 

Hunedoara Comuna Băița 1 tavanul imobilului distrus din cauza precipitațiilor 

Ialomița Comuna Valea 

Ciorii 

1 pentru asigurarea măsurilor de sănătate publică impuse de 

Ordinul comun al Ministerului Sănătății și Ministerului 

Afacerilor Interne nr. 1594/140/2020 

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

din comuna Valea Lungă, județul Alba, cea de înființare a unei secții de votare și modificarea delimitării secțiilor de 

votare din comuna Agigea, județul Constanța, cea de înființare a 13 secții de votare și modificarea delimitării secțiilor 

de votare din municipiul Iași, județul Iași a fost emis aviz conform neoportun/nefavorabil, respectiv pentru solicitarea 

de schimbare a sediului unei secții de votare din comuna Nistorești, județul Vrancea. 
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Maramureș Comuna 

Satulung 

6 pentru asigurarea măsurilor de sănătate publică impuse de 

Ordinul comun al Ministerului Sănătății și Ministerului 

Afacerilor Interne nr. 1594/140/2020 

Olt Comuna 

Grojdibodu 

1 pentru asigurarea măsurilor de sănătate publică impuse de 

Ordinul comun al Ministerului Sănătății și Ministerului 

Afacerilor Interne nr. 1594/140/2020 

Suceava Municipiul Vatra 

Dornei 

1 actualul sediu se află în incinta Centrului pentru primire, 

asistare și îngrijire persoane vârstnice, locație care trebuie 

menținută în stare de carantină în contextul pandemiei actuale 

pentru a evita expunerea persoanelor internate în centru. 

Bacău Comuna 

Coţofăneşti 

2 pentru asigurarea măsurilor de sănătate publică impuse de 

Ordinul comun al Ministerului Sănătății și Ministerului 

Afacerilor Interne nr. 1850/157/2020 

Braşov Oraş Zărneşti 1 Defecțiune la rețeaua de canalizare care nu a putut fi remediată 

până la data desfășurării alegerilor parlamentare  

Cluj Comuna Chinteni 1 pentru asigurarea măsurilor de sănătate publică impuse de 

Ordinul comun al Ministerului Sănătății și Ministerului 

Afacerilor Interne nr. 1850/157/2020 

Covasna Comuna 

Dobârlău 

1 sediul actual este în reabilitare, iar lucrările nu pot fi finalizate 

până la data desfășurării alegerilor parlamentare 

Galaţi Municipiul 

Galaţi 

4 imobilul actual în care se regăsesc 4 secții de votare este în 

reabilitare, fiind lucrări ample de demolare/demontare, iar 

lucrările nu pot fi finalizate până la data desfășurării alegerilor 

parlamentare 

Sibiu Municipiul Sibiu 2 

(modificare 

delimitare 

secții de 

votare) 

Secția de votare depășește 2.000 de alegători 

Vâlcea Oraş Berbeşti 1 pentru asigurarea măsurilor de sănătate publică impuse de 

Ordinul comun al Ministerului Sănătății și Ministerului 

Afacerilor Interne nr. 1850/157/2020 

 

▪ 2 solicitări de desființare a unor secții de votare, fiind acordat aviz conform favorabil pentru 

desființarea a 3 secții de votare (2 secții de votare în municipiul Iași, județul Iași și 1 secție de votare în 

comuna Gogoșu, județul Mehedinți).  

▪ 4544 de solicitări de înființare a unor secții de votare, fiind acordat aviz conform favorabil 

pentru înființarea a 57 de secții de votare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

județul Tulcea, cea de înființare a unei secții de votare și modificarea delimitării secțiilor de votare din comuna Valea 

Lungă, județul Alba, cea de înființare a unei secții de votare și modificarea delimitării secțiilor de votare din comuna 

Agigea, județul Constanța, respectiv pentru cea de înființare a 13 secții de votare și modificarea delimitării secțiilor de 

votare din municipiul Iași, județul Iași a fost emis aviz conform neoportun/nefavorabil.  
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Astfel, au fost înființate secții de votare în următoarele unități administrativ-teritoriale: 

 
Județ Unități administrativ-teritoriale  Număr secții de votare  

înființate 

Argeș Comuna Drăganu 2 

Bacău Comuna Filipeni 1 

Bacău Comuna Tamași 1 

Bihor Comuna Roșia 2 

Brăila Comuna Racoviță 1 

Brăila Comuna Siliștea 1 

Brașov Oraș Ghimbav 1 

Brașov Comuna Tărlungeni 1 

Cluj Comuna Jucu 1 

Constanța Municipiul Constanța 1 

Constanța Comuna Lumina 1 

Harghita Comuna Feliceni 1 

Iași Cucuteni 1 

Iași Municipiul Iași 10 

Iași Comuna Prisăcani 1 

Iași Comuna Valea Lupului 1 

Ilfov Oraș Bragadiru 1 

Ilfov Oraș Buftea 1 

Ilfov Oraș Popești-Leordeni 1 

Ilfov Comuna Tunari 1 

Maramureș Municipiul Baia Mare 1 

Maramureș Comuna Cicârlău 1 

Mehedinți Comuna Butoiești 1 

Mureș Comuna Livezeni 1 

Mureș Comuna Râciu 1 

Prahova Comuna Florești 1 

Sălaj Comuna Lozna 1 

Suceava Comuna Berchișești 1 

Timiș Comuna Dumbrăvița 1 

Timiș Comuna Moșnița Nouă 1 
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Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea 1 

Vaslui Municipiul Vaslui 6 

Vrancea Comuna Jitia 1 

Bacău Comuna Orbeni 1 

Constanța Oraș Năvodari 1 

Ilfov Comuna Balotești 1 

Ilfov Comuna Dobroești 1 

Ilfov Comuna Periș 1 

București Sector 3 1 

Vrancea Comuna Chiojdeni 1 

Vrancea Comuna Mera 1 

TOTAL - 57 

 
▪ au fost avizate 9.926 de modificări ale delimitărilor secțiilor de votare. Acestea au vizat, 

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

respectiv a arterelor nou-înființate în delimitarea secțiilor de votare, eliminarea arterelor desființate, 

arondarea imobilelor omise, respectiv a noilor imobile în delimitarea secțiilor de votare (imobile cu număr 

administrativ „0”, arondarea unor numere administrative, arondarea unor segmente de numere). 

 

 
 

Solicitări analizate şi verificate în vederea autorizării operării în Registrul electoral 
Pe lângă solicitările de obținere a avizului conform emis de AEP pentru înființarea de secții de 

votare, ori pentru modificarea delimitării și/sau a sediului acestora, au fost formulate 1.832 de solicitări de 

autorizare a operării de modificări în Registrului electoral (deblocare SIRE) de către primăriile 

unităților administrativ-teritoriale, respectiv ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale din municipiul 

București. Verificările realizate în vederea autorizării operațiunilor de modificare necesare au avut în vedere 

următoarele: 

▪ 673 de solicitări privind efectuarea operațiunilor de arondare manuală a alegătorilor; 

▪ 159 de solicitări pentru efectuarea unor corecții ale unor erori materiale în ceea ce privește 

tipul, denumirea și adresa secției de votare. 

▪ 1.000 de solicitări pentru operarea avizelor conforme emise. 

 



 

96 
 

 

 

 

Situația privind solicitările de deblocare a Registrului electoral  

 

Autorizare modificare după tipul 

acesteia (tip deblocare) 

Număr solicitări 

verificate şi analizate în 

2020 

Cauze 

Număr solicitări de autorizare a 

modificării în RE pentru 

arondare/rearondare manuală a 

alegătorilor analizate, pentru care s-a 

realizat operațiunea de deblocare a RE și 

a fost monitorizată realizarea acesteia 

673 • Alegători repartizați eronat; 

• Alegători nerepartizați cu adresa 

eronată în actul de identitate; 

• Alegători nerepartizați pentru care 

adresa din actul de identitate nu 

permite arondarea automată (menţiuni 

doar privind UAT-ul şi localitatea 

component în actul de identitate); 

• Alegători nerepartizați pentru care 

adresa din actul de identitate nu 

permite arondarea automată întrucât 

nu există nomenclator stradal aprobat 

în UAT; 

• Alegători repartizați manual, care 

după implementarea avizului conform 

pot fi arondați automat . 

Număr solicitări de autorizare a 

modificării în RE în vederea corectării 

unor erori materiale/actualizarea în ceea 

ce priveşte tipul, denumirea şi adresa 

secţiei de votare analizate, pentru care s-

a realizat operațiunea de deblocare a RE 

și a fost monitorizată realizarea acesteia 

159 • Completarea adresei prin 

introducerea numărului administrativ; 

• Modificarea numărului 

administrativ; 

• Completarea adresei prin adăugarea 

denumirii arterei (a unei denumiri de 

stradă) sau a schimbării denumirii 

arterei respective; 

• Îndreptarea erorilor materiale de 

scriere (scriere cu diacritice); 

• Modificarea denumirii instituției în 

care funcționează sediul secției de 

votare. 

Număr solicitări de autorizare a 

modificării în RE privind operarea 

avizelor conforme emise pentru care s-a 

realizat operațiunea de deblocare a RE și 

a fost monitorizată realizarea acesteia   

1.000 • Implementarea avizelor conforme 

emise. 

TOTAL       1.832 

 

Monitorizarea modului de asigurare a logisticii electorale 
Cu ocazia acțiunilor de control și îndrumare electorală desfășurate în unitățile administrativ-

teritoriale, a fost monitorizată starea logisticii electorale (cabine de vot, urne) de care dispun primăriile și 

modul de păstrare a acesteia între perioadele electorale, astfel încât să se poată reutiliza pentru organizarea 

şi amenajarea secţiilor de votare.  

Din cauza contextului epidemiologic, în anul 2020, acțiunile de control au fost semnificativ reduse 

față de alți ani. Astfel, s-a realizat evaluarea dotărilor specifice secțiilor de votare precum și a modului de 

păstrare a acestora între perioadele electorale în 238 de unități administrativ-teritoriale (9 municipii, 17 orașe 

și 212 comune) din cele 3.181 de unități administrativ-teritoriale la nivel național.  
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al logisticii electorale

Total UAT-uri/subdiviziuni administrativ-teritoriale



 

98 
 

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că unele unități administrativ-teritoriale depozitează 

materialele de logistică electorală în condiții foarte bune (21,43%), altele depozitează materialele de 

logistică electorală în condiții bune (76,89%) sau corespunzătoare (1,68%). 

 

 
 

Din aceeași perspectivă, pe parcursul anului 2020 în cadrul acțiunilor de control/re-control 

efectuate în unitățile administrativ-teritoriale, s-a verificat modul de păstrare şi depozitare a materialelor 

de logistică electorală între perioadele electorale, precum şi realizarea din timp a dotărilor specifice 

secțiilor de votare.  

După cum se poate observa mai jos, în multe situații, materialele de logistică electorală sunt 

depozitate, între perioadele electorale, în primării, unități de învățământ, cămine culturale sau locațiile 

secțiilor de votare.  
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 În urma controalelor efectuate au rezultat următoarele date:   
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Măsuri de atenționare cu privire la efectuarea la timp a operațiunilor de modificare 

a sediilor secțiilor de votare și a delimitărilor acestora, precum și de prevenire a răspândirii 

virusului SARS-COV2 
Încă din data de 23 iulie 2020, AEP a comunicat primarilor, prin intermediul Registrului electoral, 

o atenționare referitoare la măsurile necesar a fi luate cu privire la amenajarea și dotarea sediilor secțiilor 

de votare, precum și cu privire la modificările din Registrul secțiilor de votare (modificare sedii, 

înființare/desființare secții de votare, modificare delimitări, etc.). 

„Având în vedere complexitatea operațiunilor implicate de organizarea și desfășurarea procesului 

electoral, îndeosebi în contextul epidemiologic actual” a fost solicitată colectarea și comunicarea până cel 

mai târziu la data de 7 august 2020, „în vederea identificării de către autoritățile sanitare responsabile a 

unor măsuri de prevenire a răspândirii virusului SARS-COV2”, a unor date și informații de la nivelul 

secțiilor de votare, după cum urmează: 

- numărul cabinelor de vot;  

- suprafața sălii de votare;  

- numărul de secții de votare organizate în același imobil; 

- asigurarea distanțării fizice a participanților; 

- situația căilor de acces;             

- existența grupului sanitar dotat/igienizat;  

- existența aerisirii/ventilației. 

Din totalul de 3181 primării ale unităților administrativ-teritoriale și 6 primării de sector ale 

municipiului București au fost centralizate până la termenul stabilit un număr de 837 primării. În urma 

revenirii la solicitările inițiale au fost centralizate până la data de 25 august un număr de 2.664 primării 

(83,5%). 

În urma analizării datelor a fost evidențiat faptul că suprafețele sălii de votare sunt mici 5,93% (≤ 

25 mp) și medii 51,28% ( ≥25 mp ≤ 25 mp) ceea ce reprezintă o situație îngrijorătoare din punct de vedere 

al posibilității de asigurare a distanțării fizice, datorat și faptului că, în urma adoptării unor modificări 

legislative, numărul reprezentanților formațiunilor politice în birourile electorale în secțiile de votare a 

crescut de la 7 membri la 9 în birourile electorale ale secțiilor de votare de la comune și orașe, respectiv de 

la 11 la 13 membri la birourile electorale ale secțiilor de votare din municipii și sectoarele municipiului 

București.  

Un alt aspect problematic a fost stabilirea din timp, raportat termenul legal de fixare a sediilor 

secțiilor de votare și aducerea la cunoștință publică a delimitării și numerotării fiecărei secții de votare din 

țară, precum și sediile acestora, a criteriilor și măsurilor legale de prevenire a pandemiei necesar a fi avute 

în vedere din punct de vedere sanitar la amenajarea sediilor secțiilor de votare și în procesul de votare. 

Pentru luarea acestor măsuri, situația realizată de AEP privind evaluarea secțiilor de votare în contextul 

pandemiei COVID-19 a fost comunicată Ministerului Sănătății și Ministerului Afacerilor Interne la data de 

27.08.2020. 

Chiar și în lipsa unor criterii și măsuri de prevenire a pandemiei privind activitățile specifice de 

organizare a secțiilor de votare și în procesul de votare emise de către autoritățile competente în domeniul 

sanitar, prin atenționarea din 23 iulie 202 AEP a atras atenția ca „Sediile secțiilor de votare trebuie să 

asigure setul de condiții minimale privind locațiile în care funcționează secțiile de votare, precum și dotarea 

minimală a acestora, potrivit Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 44/2016 (exemple: asigurarea 

generatoarelor de curent și a surselor alternative de energie electrică; grupurile sanitare să fie igienizate 

și accesibile/să nu fie limitat accesul la acestea, luarea măsurilor necesare pentru asigurarea siguranței 

participanților la procesul electoral, precum și securitatea materialelor electorale). Pe de altă parte, în 

contextul pandemiei COVID-19, pe lângă măsurile enumerate mai sus, considerăm că este imperioasă 

asigurarea igienizării și dezinfectării spațiilor, asigurarea marcajelor pentru distanțarea fizică, punerea la 

dispoziția participanților la procesul electoral a facilităților existente la nivelul imobilelor în care sunt 

organizate secțiile de votare (grupuri sanitare accesibile, igienizate și dotate cu materialele necesare, 

aerisire, ventilare, etc.).  
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De menționat și faptul că Ordinul comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Afacerilor 

Interne nr. 1594/140/2020 privind stabilirea unor măsuri și acțiuni de sănătate publică necesar a fi respectate 

pentru desfășurarea în siguranță a procesului electoral, a intrat în vigoare la data de 16 septembrie 2020, pe 

când fixarea sediilor secțiilor de votare și aducerea la cunoștință publică a delimitării și numerotării fiecărei 

secții de votare din țară, precum și sediile acestora, se realizează, conform  pct. 74 din Hotărârea Guvernului 

nr. 576/2020 pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și 

desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, până 

cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei votării (12 septembrie 2020). 

Un alt aspect demn de menționat este faptul că pentru 68,31% din secțiile de votare organizate 

pentru alegerea administrației publice locale există acces unic în sala de votare, ceea ce  face dificilă  

stabilirea unor fluxuri separate pentru intrarea  și ieșirea alegătorilor  care se prezintă la vot. Totodată, pentru 

41,89% din secțiile de votare suprafața zonei de acces de la intrarea în imobil la sala de votare este 

între 0 (intrarea se face direct din exterior) și ≤ 10mp, ceea ce în unele situații nu permite asigurarea 

distanțării fizice în situația unui număr mai mare de alegători prezenți la urne în același timp, având în 

vedere faptul că, potrivit Ordinului comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Afacerilor Interne nr. 

1594/140/2020 numărul total al persoanelor care sunt prezente în același timp în localul de vot, exceptând 

alegătorii, nu poate fi mai mare de 15. 

Totodată, trebuie reliefat faptul că, în ceea ce privește 62,85% din sălile în care sunt organizate 

secții de votare din mediul rural au o suprafață  cuprinsă în intervalul ≤ 25mp- ≤50 mp, situație mult 

mai îngrijorătoare din punct de vedere al asigurării distanțării fizice în contextul creșterii numărului de 

membrii al birourilor electorale ale secțiilor de votare. Din statistica privind evaluarea secțiilor de votare în 

contextul pandemiei Covid-19 (rural-urban), reiese faptul că cea mai mare dificultate în aplicarea 

prevederilor ordinului mai sus menționat  concomitent cu asigurarea unui flux corespunzător în cadrul 

procesului de votare se regăsește în mediul rural. De asemenea,  trebuie subliniat și faptul că 14,93% din 

secțiile de votare din mediul rural nu dispun de grup sanitar dotat  și igienizat, în contextul  în care 

membrii biroului electoral al secției de votare, operatorul de calculator,  personalul de pază al secției de 

votare și personalul tehnic al birourilor electorale ale secțiilor de votare trebuie să își spele și/sau 

dezinfecteze frecvent mâinile, luând în considerare faptul că aceștia au cel mai mare grad de interacțiune, 

atât între ei, dar mai ales cu alegătorii prezenți la urne. 

Potrivit situației centralizate, în ceea ce privește numărul de cabine care pot fi asigurate în secțiile 

de votare, se remarcă faptul că în mediul rural este cea mai mică medie, și anume 3,32, pe când cea mai 

mare medie de cabine care pot fi asigurate sunt în urbanul mare (preponderent în sectoare -4,75, urmate de 

municipii -4,49).  Având în vedere faptul că, potrivit art. 85 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările 

și completările ulterioare, accesul alegătorilor în sala de votare are loc în serii corespunzătoare numărului 

cabinelor, pentru mediul rural se poate aprecia că în medie se poate asigura concomitent doar accesul a 3 

alegători (corespunzător numărului de cabine) în secția de votare.  În acest context, la secțiile de votare  în 

care numărul de alegători arondați unei secții de votare este mai ridicat poate duce la îngreunarea fluxului 

de votare.  

Situația centralizată preliminară a evaluării secțiilor de votare în contextul pandemiei COVID-

19 conform comunicărilor primăriilor până la data de 25.08.2020 ora 12.00  poate fi consultată pe site-ul 

AEP, la adresa https://www.roaep.ro/management-electoral/management-electoral/evaluare-monitorizare-

planificare-strategica/.  

 

Aducerea la cunoștință publică a informațiilor privind Registrul secțiilor de votare, 

pe site-ul AEP  
Pentru informarea corectă a alegătorilor, în perioada electorală aferentă alegerilor locale din anul 

2020, au fost postate pe site-ul AEP: 

- Situația centralizată preliminară a evaluării secțiilor de votare în contextul pandemiei COVID-

19 conform comunicărilor primăriilor până la data de 25.08.2020 ora 12.00; 

- 3 variante actualizate ale Registrului secțiilor de votare cuprinzând delimitarea, numerotarea și 

sediile secțiilor de votare la diferite momente în perioada electorală aferentă alegerilor locale din anul 2020; 

https://www.roaep.ro/management-electoral/management-electoral/evaluare-monitorizare-planificare-strategica/
https://www.roaep.ro/management-electoral/management-electoral/evaluare-monitorizare-planificare-strategica/
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- 1 situație privind „Numărul secțiilor de votare pe județe” pentru alegerile locale din anul 2020; 

- 3 situații privind “Numărul de alegători pe secții de votare” pentru alegerile locale din anul 

2020; 

-  Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr.10/2020 privind numerotarea secțiilor de 

votare organizate pe teritoriul României. 

- Pentru informarea corectă a alegătorilor, în perioada electorală aferentă alegerilor parlamentare 

din anul 2020, au fost postate pe site-ul AEP: 

- 2 variante actualizate ale Registrului secțiilor de votare cuprinzând delimitarea, numerotarea și 

sediile secțiilor de votare la diferite momente în perioada 27 septembrie-decembrie 2020; 

- 1 situație privind „Numărul secțiilor de votare pe județe” pentru alegerile parlamentare din anul 

2020; 

- 1 situație privind “Numărul de alegători pe secții de votare” pentru alegerile parlamentare din 

anul 2020. 

 

Sesizări referitoare la secțiile de votare  
- În anul 2020, DLE a primit 72 de sesizări cu privire la secțiile de votare, respectiv 65 de 

sesizări cu prilejul alegerilor locale și 7 sesizări cu prilejul alegerilor  parlamentare. 

 

Sesizări  referitoare la secțiile de votare primite de AEP  

cu prilejul alegerilor  din anul 2020 

 
Alegeri  Aspecte sesizate Nr. de 

sesizări 

Locale  schimbarea sediului secției de votare organizată în incinta primăriei 18 

sedii ale secțiilor de votare care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de 

Hotărârea AEP nr. 44/2016 (acces necorespunzător, amplasare la etaj fără a fi 

asigurate măsuri corespunzătoare, condiții improprii etc.) 

15 

numerotarea secțiilor de votare:  1 

materialele de logistică electorală (cabine de vot, urne, buletine de vot) 3 

relocarea secțiilor de votare la sediile anterioare 5 

arondarea la o secție de votare mai aproape de domiciliu 4 

înființarea de secții noi de votare din cauza distanței sau a numărului mare de 

cetățeni  arondați 

5 

înființarea de secții noi de votare în vederea asigurării măsurilor de protecție 

sanitară în contextul pandemiei COVID-19 

3 

schimbarea sediilor secțiilor de votare în vederea asigurării măsurilor de 

protecție sanitară în contextul pandemiei COVID-19 

9 

neconcordanțele între denumirea secției de votare și Registrul secțiilor de 

votare din România 

1 

schimbarea sediului secției de votare întrucât era un spațiu neadecvat 

(bar/magazin alimentar), logistică electorală (polița din cabina de vot să fie 

montată în partea din față), înlocuirea președinților/locțiitorilor birourilor 

electorale ale secțiilor de votare pe motiv de conflict de interese. 

1 

Parlamentare  înființarea de secții noi de votare din cauza distanței sau a numărului mare de 

cetățeni 

1 

schimbarea sediilor secțiilor de votare în vederea asigurării măsurilor de 

protecție sanitară în contextul pandemiei COVID-19 

3 

sedii ale secțiilor de votare care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de 

Hotărârea AEP nr. 44/2016 (acces necorespunzător, amplasare la etaj fără a fi 

asigurate măsuri corespunzătoare, condiții improprii etc.) 

3 

 



 

104 
 

Principalele deficiențe semnalate pot fi grupate după cum urmează45: 

 
Categorii de deficiențe Număr secții de votare pentru 

care au fost semnalate 

Județele în care au fost 

semnalate aceste deficiențe 

Deficiențe referitoare la sediile secțiilor de 

votare (ex: lipsa sursei de căldură, lipsa 

grupului sanitar, condiții insalubre, 

iluminat insuficient, spațiu redus, lipsă 

spațiu pentru personal MAI 

43 Botoșani, Mehedinți, Prahova, 

Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Buzău, 

Sibiu, Bacău, Caraș-Severin, 

Timiș, Iași, Călărași, Constanța, 

Cluj 

Deficiențe referitoare la logistica 

electorală (polița din cabina de vot, urne 

de vot  necorespunzătoare) 

7 Sibiu, Teleorman, Prahova, 

Călărași 

Deficiențe privind accesibilitatea secției 

de votare 

9 București, Mehedinți, Sibiu 

Alte tipuri de deficiențe (ex: sediul se află 

într-un spațiu neadecvat – bar/magazin 

alimentar) 

1 Călărași  

 

Având în vedere aspectele semnalate de diverși participanți la procesul electoral, precum şi de 

reprezentanții  din structurile teritoriale ale AEP, s-a dispus schimbarea de urgență a sediilor secţiilor de 

votare, înlocuirea logisticii electorale, ori dispunerea unor alte măsuri menite să asigure îndeplinirea 

condițiilor prevăzute de Hotărârea AEP nr. 44/2016. 

AEP își propune demararea unui Program național de evaluare a sediilor în care 

funcționează secții de votare care să asigure evaluarea obiectivă a condițiilor logistice din sediile secţiilor 

de votare, portofoliul de imobile aparținând domeniului public sau privat al statului sau al autorităților 

administrației publice locale, precum şi colectarea cu acuratețe a unor date şi informații necesare, inclusiv 

în ceea ce privește dotările și logistica electorală existentă, ca urmare a creșterii gradului de uzură ulterior 

scrutinelor din perioada 2018-2020. 

Luând în considerare prevederile art. 103 alin. (1) lit. b) teza a II-a şi lit. c) teza a II-a din Legea 

nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora AEP poate propune înființarea 

secțiilor de votare noi sau schimbarea sediilor secțiilor de votare în cazurile în care nu se asigură respectarea 

prevederilor art. 20-221 din actul normativ menționat, respectiv poate dispune măsuri pentru înlocuirea 

logisticii electorale care nu respectă standardele stabilite potrivit legislației în vigoare, se remarcă cu atât 

mai mult necesitatea programului de evaluare menționat anterior. Astfel, pentru îndeplinirea acestei atribuții 

principale este necesară cunoașterea cât mai amănunțită a tuturor aspectelor privind sediile secţiilor de 

votare şi a dotărilor existente. 

Totodată, întrucât nu toate sediile secțiilor de votare sunt accesibile persoanelor cu dizabilități, 

una dintre preocupările principale ale AEP vizează identificarea unor soluții sustenabile pentru asigurarea 

accesului acestor alegători în secțiile de votare, precum și derularea unor programe și proiecte-pilot cu 

scopul de a îmbunătăți informarea și exercitarea neîngrădită a drepturilor electorale de către aceste categorii 

de alegători. 

 

Situația secțiilor de votare, la sfârșitul anului 2020 
Conform datelor din Registrul secțiilor de votare, la sfârșitul anului 2020 numărul secțiilor de 

votare din țară a fost de 18.802: 5.154 secții în municipii, 1.276 de secții în municipiul București, 1.764 de 

secții în orașe și 10.608 secții în comune. Majoritatea secțiilor de votare (56,42%.) sunt situate în mediul 

rural.  

 
45 Deficiențe/incidente semnalate referitoare la materialele de logistică electorală şi dotările specifice secţiilor de votare 

sunt prezentate în Anexa nr. 6. 
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Situația privind numărul secțiilor de votare din țară și numărul de alegători arondați acestora, în 

funcție de tipul unităților administrativ-teritoriale, la finalul anului 2020, se prezintă astfel46:  

 

Tipul unității 

administrativ-

teritoriale 

Număr secții 

de votare 

Număr alegători 

înscriși în listele 

electorale 

permanente  

Număr mediu de 

alegători/secție de 

votare 

Nr. secții de 

votare cu peste 

2000 de 

alegători 

Nr. secții 

de votare 

cu mai 

puțin de 

50 de 

alegători 

Municipii 5.154 6.670.828 1.294,30 15 1 

Orașe 1.764 1.913.679 1.084,85 3 4 

Mun. București 

(Subdiviziuni 

UAT-/sectoare ) 

1.276 1.803.787 1.413,63 32 - 

Comune 10.608 7.803.102 735,59 10 63 

TOTAL 18.802 18.191.396 967,52 60 68 

 

60 de secții de votare au un număr de peste 2000 de alegători arondați47 și  68 de secții de votare 

au un număr mai mic de 50 de alegători arondați (92,65% dintre acestea fiind în mediul rural)48.  

 

Administrarea Corpului Experților Electorali (CEE) 
Corpul experților electorali reprezintă o evidență permanentă a persoanelor care au vocația de a 

deveni președinți ai birourilor electorale de circumscripție comunale, orășenești, municipale, ai birourilor 

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

actualizată de AEP, în conformitate cu dispozițiile art. 16 din Legea nr. 208/2015 și ale Hotărârii AEP nr. 

11/2015 privind aprobarea Metodologiei de admitere în Corpul experților electorali, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Prezentăm în continuare date statistice rezultate din activitatea de administrare a CEE, prelucrate 

la nivelul DLE din cadrul AEP. 

 

Situația cererilor de admitere în Corpul experților electorali în anul 2020 
În anul 2020 au fost depuse 10.962 de cereri de admitere în Corpul experților electorali din țară. 

Dintre acestea au fost prelucrate, verificate și analizate 10.686 cereri de admitere în Corpul experților 

electorali din țară dintre care 511 pe bază de aviz favorabil și 10.175 pe bază de examen.  

Dintre acestea, 12 cereri pe bază de aviz favorabil au rămas în lucru la nivelul compartimentului 

de specialitate deoarece nu a putut fi identificată experiența anterioară conform informațiilor comunicate de 

persoane în cerere, urmând ca acestea să fie contactate și să comunice dovada experienței anterioare; 46 de 

persoane cu cereri pe bază de aviz favorabil au fost redirecționate pe examen, întrucât nu au fost regăsite la 

scrutinele declarate în cerere și persoanele nu au putut face dovada experienței anterioare, iar astfel au 

solicitat înscrierea pe bază de examen;  67 de cereri au fost analizate și nu au fost finalizate cu emiterea 

deciziei de admitere, din care 58 pe bază de aviz favorabil și 9 pe bază de examen, astfel: pentru 54 de 

 
46 Numărul cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 31 decembrie 

2020, aferent fiecărei localități, disponibil la https://www.roaep.ro/prezentare/wp-content/uploads/2021/01/Anexa-

nr.2-31.12.2020-compressed.pdf . 
47 Factori determinanți pentru această situație sunt: emiterea actelor de identitate cuprinzând adrese de 

domiciliu/reședință noi; emiterea actelor de identitate noi; emiterea actelor de identitate având aceeași adresă de 

domiciliu persoanelor cu cetățenie moldovenească care au redobândit cetățenia română. 
48 Factori determinanți pentru această situație sunt: distanța dintre sediul celei mai apropiate secții de votare și 

domiciliul/reședința alegătorilor depășește 3 kilometri; plasarea secției de votare într-o zonă izolată. 

https://www.roaep.ro/prezentare/wp-content/uploads/2021/01/Anexa-nr.2-31.12.2020-compressed.pdf
https://www.roaep.ro/prezentare/wp-content/uploads/2021/01/Anexa-nr.2-31.12.2020-compressed.pdf
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persoane care au depus cereri de admitere pe bază de aviz favorabil au fost identificate erori49 în procesele-

verbale de consemnare a rezultatelor votării la scrutinele la care au fost identificate în calitate de 

președinte/locțiitor al biroului electoral al secției de votare și au fost îndrumate să depună cerere de admitere 

pe bază de examen; pentru 2 persoane calitatea de expert electoral a încetat anterior prin retragere, iar 

potrivit prevederilor legale pentru a fi readmise în CEE trebuiau să urmeze procedura de admitere pe bază 

de examen; 1 persoană a fost respinsă întrucât nu a întrunit punctajul minim necesar pentru promovarea 

examenului, iar dintr-o eroare materială a fost încărcat rezultatul altei persoane care promovase examenul 

(pentru persoana în cauză, după reprogramare și promovarea examenului, documentele vor fi reanalizate și 

va fi emisă decizia de admitere); 8 persoane care au depus cerere pe bază de examen au fost identificate ca 

fiind candidați din partea unor formațiuni politice la alegerea administrației publice locale, iar cererile 

acestora au fost respinse întrucât persoanele nu îndeplineau condițiile prevăzute de art. 16 alin. (1) lit. e) din 

Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.  

 
49 Potrivit prevederilor art. 16 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

,,Autoritatea Electorală Permanentă acordă aviz favorabil persoanei care a exercitat funcția de președinte al biroului 

electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia la cel puțin un scrutin și care: … d) nu a săvârșit erori în 

operațiunile de consemnare a rezultatelor votării în procesele-verbale.” 
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Astfel, 402 de cereri pe bază de aviz favorabil și 10.149 pe bază de examen au fost finalizate 

cu emiterea deciziei de admitere în Corpul experților electorali50 în anul 2020, pentru 14 cereri, din care 1 

pe bază de aviz favorabil și 13 pe bază de examen, prelucrarea, verificarea și analiza cererilor s-a realizat în 

anul 2020, iar decizia de admitere în Corpul experților electorali a fost emisă la începutul anului 2021.  

 
50 Dintre acestea, 4 persoane au fost admise în CEE în anul 2020, ulterior s-au retras, fiindu-le încetată calitatea de 

expert electoral, și apoi au depus din nou cerere de admitere în CEE, pentru aceștia emițându-se o nouă decizie de 

admitere. 
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S-au înregistrat: 278 de renunțări la cererile depuse înainte de a intra în procedura de avizare, iar 

1 cerere de admitere în CEE depusă în anul 202051 a rămas în lucru la nivelul structurii teritoriale a AEP, 

netrimisă spre analiză compartimentului de specialitate. 
 

Principalele dificultăți întâmpinate cu ocazia analizei dosarelor conținând solicitări de admitere în 

Corpul experților electorali au continuat să fie generate de: 

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

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

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

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

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

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

acestuia; 

- încadrarea pe niveluri de pregătire a solicitanților a ridicat numeroase probleme întrucât 

condițiile prevăzute de legislația specifică s-au modificat de foarte multe ori, fiind adoptate câteva sute de 

acte normative ce reglementează această materie; 

- solicitanții au făcut confuzie între studiile care îndreptățesc titularul să exercite o profesie 

juridică și celelalte domenii (distincție necesară pentru încadrarea ca absolvent de studii universitare de 

licență în domeniul juridic); 

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

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

 

 Situația intrărilor și ieșirilor din CEE în anul 2020 
În anul 2020, în urma procesului de verificare și analizare a cererilor de admitere în Corpul 

experților electorali, DLE a înaintat propuneri privind adoptarea unui număr de 22 de decizii de admitere 

în Corpul experților electorali pe bază de aviz favorabil și 68 de decizii de admitere pe bază de examen52. 

Conform acestora, au fost admise în CEE 10.551 de persoane, după cum urmează: 397 persoane admise 

pe bază de aviz favorabil și 10.154 de persoane admise pe bază de examen.  

În anul 2020 au fost adoptate 53 de decizii de încetare a calității de expert electoral53 și 15 

decizii de excludere din Corpul experților electorali54.  

Astfel, situația de ansamblu a deciziilor adoptate privind Corpul experților electorali, emise în 

anul 2020, se prezintă astfel: 

 
ADMITERI CEE 2020 

Tip admitere Număr decizii emise  Număr persoane admise  

Pe bază de aviz favorabil 22 397 

Pe bază de examen 68 10.154 

TOTAL 90 10.551 

 

 
51 În total 3.081 de cereri de admitere în CEE au rămas în lucru, atât din anul 2020, cât și din anii anteriori, fie din 

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

fie pentru că persoanele nu s-au prezentat sau nu s-au programat la sesiunile de examinare. 
52 Deciziile privind admiterea în Corpul experților electorali sunt afișate, potrivit art. 16 din Legea nr. 208/2015, cu 

modificările și completările ulterioare, pe site-ul AEP, la rubrica Corpul Experților Electorali 

(http://www.roaep.ro/logistica/management-electoral/corpul-expertilor-electorali/). 
53 Conform art. 2¹ alin. (1) din Hotărârea AEP nr. 11/2015, cu modificările și completările ulterioare, încetarea calității 

de expert are loc în următoarele cazuri: a) deces; b) neîndeplinirea oricăreia dintre condițiile prevăzute de art. 16 alin. 

(1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare; c) retragerea din Corpul experților electorali. 
54 Conform art. 16 alin. (9) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, excluderea din corpul 

experților electorali se realizează în cazul săvârșirii de contravenții privind alegerile sau referendumurile. 
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În ceea ce privește situația de ansamblu a deciziilor privind de încetarea calității de expert 

electoral, respectiv excluderea din CEE emise în anul 2020, aceasta se prezintă după cum urmează: 

 
ÎNCETARE CALITATE EXPERT ELECTORAL ÎN ANUL 2020 

Motivul încetării calității de expert electoral Număr 

decizii 

emise  

Număr persoane cărora 

le-a încetat calitatea de 

expert electoral  

Motive personale (risc crescut de îmbolnăvire cu SARS COV 2, 

plecări în străinătate, incompatibilitate cu soțul/soția candidat/ă, 

lucrător în domeniul medical/armată/MAI, nu mai dorește, nu mai 

face față stresului, etc.) 

10 1.510 

Neîndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 16  alin. (1) din Legea 

nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare 

24 2.370 

Deces 19 189 

TOTAL 53 4.069 

 
EXCLUDERE DIN CORPUL EXPERȚILOR ELECTORALI ÎN ANUL 2020 

Motiv excludere Număr decizii emise  Număr persoane excluse  

Sancțiune contravenţională 15 39 

 

 

Evoluția intrărilor și ieșirilor din CEE în perioada 2016- 2020 
Din punctul de vedere al evoluției intrărilor și ieșirilor din Corpul experților electorali de la 

înființarea acestuia în anul 2016 și până în prezent, se remarcă faptul că, în anul 2020, numărul persoanelor 

care și-au exprimat intenția de a face parte din CEE și au fost admise în acest Corp a fost unul considerabil 

mai ridicat comparativ cu anii în care nu sunt organizate procese electorale, dar mai crescut față de anul 

electoral 2019, astfel: 

 

Decizii privind admiterea în CEE şi numărul persoanelor admise în perioada 2016-2020 
                                                                 

 
  

Pe de altă parte, numărul persoanelor pentru care a fost încetată calitatea de expert electoral este 

similar comparativ cu anul 2019, cu precizarea că pentru un număr considerabil de persoane a fost încetată 

calitatea de expert electoral pe motivul neîndeplinirii condiției prevăzută de art. 16 alin. (1) lit. e) din 

Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, fiind candidați la alegerile locale din anul 

2020 din partea unor partide politice. 
 

 

 

 

An
Număr decizii de admitere în 

CEE

Număr persoane admise 

în CEE

2016 74 61.756

2017 17 223

2018 22 1.531

2019 33 9.588

2020 90 10.551

TOTAL 236 83.649
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Decizii privind constatarea încetării calității de expert electoral şi numărul persoanelor cărora le-a 

încetat calitatea de expert electoral în perioada 2016-2020 

 

 
 

Decizii de excludere din CEE şi numărul persoanelor excluse în perioada 2016-2020 

 

 
 

De la înființarea Corpului experților electorali și până în prezent se poate observa o creștere 

exponențială a numărului de persoane înscrise în CEE în anii electorali, interesul fiind mai scăzut în anii în 

care nu sunt organizate alegeri, astfel: 

 

 
  

Este demn de menționat faptul că, acest aspect poate deveni problematic în condițiile în care este 

necesar un timp mai îndelungat pentru instruirea persoanelor nou admise în Corpul experților electorali, 

acest lucru fiind mai dificil de realizat doar în perioada electorală, cu atât mai mult într-un context 

epidemiologic în care numărul persoanelor care pot participa este limitat, în vederea respectării măsurilor și 

acțiunilor de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a sesiunilor de instruire. 

În ceea ce privește evoluția structurii CEE, în funcție de studiile persoanelor înscrise, se poate 

observa o creștere considerabilă a numărului de persoane cu studii de licență în alte domenii decât cel 

juridic (7.147 de persoane din 2016 până la finele anului 2020) și mai puțin de jumătate din această creștere 

(42,68%) în ceea ce privește persoanele cu studii de licență în domeniul științelor juridice (3.051 de persoane 

din 2016 până la finele anului 2020), după cum urmează: 

An

Număr decizii privind 

constatarea încetării calității de 

expert electoral

Număr persoane încetate

2016 9 610

2017 25 1.013

2018 27 1.581

2019 47 3.819

2020 53 4.069

TOTAL 161 11.092

An
Număr decizii privind excluderea 

din CEE
Număr persoane excluse

2016 5 148

2017 1 10

2018 2 3

2019 7 166

2020 15 39

TOTAL 30 366
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Referitor la mediul de proveniență al experților electorali, în perioada de referință, se poate 

remarca faptul că dacă în anii 2016 şi 2017 cea mai mare parte a experților electorali proveneau din mediul 

rural, în prezent, deși experții electorali care provin din mediul rural conform domiciliului este în continuare 

mai ridicat, se poate observa o creștere considerabilă în ceea ce privește numărul persoanelor înscrise în 

CEE care provin din mediul urban conform domiciliului. Astfel, așa cum se poate observa și din figura de 

mai jos, numărul persoanelor înscrise în CEE provenite din mediul urban conform domiciliului a crescut cu 

14.677 de persoane din 2017 până la finele anului 2020.   

 

 
  

Referitor la structura CEE în funcție de intervalul de vârstă al experților electorali, este demn 

de menționat că cea mai mare pondere o au cei cu vârsta cuprinsă între 35 și 54 de ani, în fiecare dintre anii 

analizați, cu precizarea că există o creștere considerabilă a persoanelor înscrise în CEE cu vârsta cuprinsă 

între 45 și 54 de ani, astfel: 
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Marea majoritate a experților electorali sunt femei, și anume 71,31% din totalul persoanelor 

înscrise în CEE, astfel: 

 
În prezentarea evoluției structurii CEE din anul 2016 până la data de 27 septembrie 2020, 

trebuie subliniat faptul că, deși numărul de persoane admise în CEE a crescut exponențial de la 

momentul creării acestuia în anul 2016, pentru procesele electorale din anul 2020 s-a înregistrat cel 

mai mare procent de suspendări pe scrutin, și anume 15,28% din totalul persoanelor admise la 

alegerea autorităților administrației publice locale, respectiv 14,58% la alegerea Senatului și a Camerei 

Deputaților. Printre motivele invocate s-au distins:  

- incompatibilitate cu soțul/soția candidat/ă, rudele și afinii candidaților; 

- teama de îmbolnăvire cu SARS-COV 2; 

- alte probleme de natură medicală;  

- plecările în străinătate, etc.  
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 În Anexa nr. 7 este prezentată Situația sintetică privind evoluția structurii CEE în perioada 2016-

septembrie 2020. 

 

Evidența experților electorali disponibili pentru desemnarea ca președinte/locțiitor al 

biroului electoral al secției de votare/înlocuiri la alegerile locale din anul 2020 

Numărul persoanelor din CEE având statusul admis și fără a fi suspendați pentru alegerea 

administrației publice locale din anul 2020 a fost de 57.878.  

Dintre acestea, 5.290 au fost desemnate la birourile electorale de circumscripție locală, astfel: 

5.058 de persoane cu studii juridice, 224 de persoane cu studii alte domenii şi 8 cu învățământ general 

obligatoriu.  

Pentru comunicarea listelor de juriști înscriși în CEE care au acceptat să fie desemnați în birourile 

electorale de circumscripție către președinții tribunalelor în vederea desemnării președinților/locțiitorilor de 

circumscripții electorale locale, au fost verificate 7.853 de documente privind vechimea în specialitatea 

studiilor.  

Dintre acestea, au fost comunicate către tribunale 7.609 de persoane care au studii juridice și             

și-au exprimat acordul pentru a participa la tragerea la sorți pentru funcțiile de președinți/locțiitori de 

circumscripții electorale locale.  

6.066 de persoane au studii juridice și din documentele depuse a rezultat vechime de 5 ani în 

specialitatea studiilor, restul fiind persoane cu studii juridice, care și-au exprimat acordul pentru participarea 

la tragerea la sorți pentru funcțiile de președinți/locțiitori de circumscripții electorale locale și cu vechime 

mai mică de 5 ani în specialitatea studiilor sau fără vechime. 

Restul persoanelor comunicate, care nu au fost trase la sorți pentru funcțiile de președinți/locțiitori 

de circumscripții electorale locale, au rămas disponibile pentru a fi desemnate ca președinți ai birourilor 

electorale ale secțiilor de votare și locțiitori ai acestora. 

Astfel, au rămas disponibili pentru tragerea la sorți pe funcții de președinți/locțiitori ai birourilor 

electorale ale secțiilor de votare/înlocuiri 52.588 de experţi electorali. 
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Nr. experți 

electorali 

admiși fără a 

fi suspendați 

Nr.  

experți 

transmiși 

Tribunale 

Nr. experți cu 

documente privind 

vechime în 

specialitatea 

studiilor verificate 

Nr. experți 

cu vechime 

de 5 ani în 

specialitatea 

studiilor 

Număr experți 

desemnați 

președinți/locțiitori 

de circumscripții 

electorale locale 

Rămas 

disponibil 

CEE 

TOTAL 57.878 7.609 7.853 6.066 5.290 52.588 

 

Luând în calcul numărul de persoane din CEE suspendate pentru alegerile locale din anul 2020, 

cât și experți electorali desemnați președinți/locțiitori de circumscripții electorale locale, raportat la 

persoanele admise în CEE se poate observa faptul că 23,02% din totalul persoanelor înscrise în CEE nu au 

fost disponibile pentru desemnarea în funcția de președinte/locțiitor al biroului electoral al secției de 

votare/înlocuiri la alegerile locale din anul 2020. 

 

Situația persoanelor suspendate din CEE la alegerile locale din anul 2020, 

 în funcție de tipul de studii 

 

Tip studii Număr persoane suspendate 

Studii juridice 2.571 

Studii alte domenii 5.955 

Învățământ general obligatoriu 1.911 

Total 10.437 

 

Practic, 7.599 de persoane din CEE cu studii juridice (din totalul de 14.462 experți cu studii juridice) 

nu au fost disponibile pentru desemnarea ca președinte/locțiitor al biroului electoral al secției de 

votare/înlocuiri la alegerile locale din anul 2020, și anume 52,54% din totalul persoanelor cu studii juridice 

din Corpul experților electorali.  

Începând cu alegerile generale din 2016, pentru prima dată președinții birourilor electorale ale 

secțiilor de votare și locțiitorii acestora au fost desemnați de către AEP, în ședință publică, anunțată cu 48 

de ore înainte, prin tragere la sorți computerizată, organizată la nivel județean sau al municipiului București 

cu 15 zile înaintea datei alegerilor, pe funcții, dintre persoanele înscrise în corpul experților electorali cu 

domiciliul sau reședința în județul respectiv, pe baza criteriului apropierii domiciliului sau reședinței de 

sediul secției de votare, precum și pe baza criteriului studiilor absolvite. 

Din cele 52.588 de persoane admise în CEE, intrate în procedura de desemnare a 

președinților/locțiitorilor birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate pentru alegerile locale 

din anul 2020, 71,07% sunt femei (37.376 de persoane) și 28,93% sunt bărbați (15.212 de persoane). 

Cea mai mare pondere o au femeile din mediul urban, și anume 36,39% din totalul experților 

electorali intrați în procedura de desemnare, urmate de cele din mediul rural 34,68%. Din totalul experților 

electorali intrați în procedura de desemnare, cea mai mare pondere este reprezentată de persoanele din 

mediul urban, și anume 52,24%. 

 

Situația persoanelor disponibile a fi desemnate președinți/locțiitori ai BESV 

 la alegerile locale din anul 2020, în funcție de gen 

 

 
 

Mediu 

urban/rural
Feminin Masculin Total

Rural 18.239 6.875 25.114

Urban 19.137 8.337 27.474

Total 37.376 15.212 52.588



 

115 
 

Din totalul de 52.588 de persoane disponibile pentru desemnare, cea mai mare pondere au avut-o 

persoanele cu studii de licență în alte domenii (56,15%), urmate de cei cu învățământ general obligatoriu 

(31,24%), și de cei cu studii de licență în domeniul științelor juridice (12,60%), astfel: 

 

Situația persoanelor disponibile a fi desemnate președinți/locțiitori ai BESV 

 la alegerile locale din anul 2020, în funcție de tipul de studii 

 

Din totalul de 52.588 de experți electorali intrați în procedura de desemnare cea mai mare pondere 

o au cei cu vârsta cuprinsă între 45 și 54 de ani (32,75%) și cei între 35 și 44 de ani (24,87%), urmată de cei 

cu vârsta cuprinsă între 18 și 34 de ani (18,31%), cei cu vârsta cuprinsă între 55 și 64 de ani (17,22%) și cei 

peste 65 de ani (6,85%). 

 

Situația persoanelor disponibile a fi desemnate președinți/locțiitori ai BESV 

 la alegerile locale din anul 2020, în funcție de vârstă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În Anexa nr. 8 este prezentată o perspectivă de ansamblu în ceea ce privește persoanele disponibile 

pentru desemnarea ca președinte/locțiitor al biroului electoral al secției de votare/înlocuiri la alegerile locale 

din anul 2020.  

 
Evidența persoanelor desemnate în calitate de președinte al biroului electoral al secției de 

votare, respectiv locțiitor al acestuia la alegerile locale din anul 2020 

Persoanele care au exercitat efectiv funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare, 

respectiv locțiitor al acestuia la alegerea administrației publice locale din anul 2020 au fost în număr de 

37.588. 

Dintre acestea, cea mai mare pondere o au persoanele cu studii de licență în alte domenii (61,42%), 

urmată de cei cu învățământ general obligatoriu (26,06%), și de cei cu studii de licență în domeniul științelor 

juridice (12,53%). 

În Anexa nr. 9 este prezentată Situația persoanelor desemnate președinți/locțiitori ai BESV la 

alegerile locale din anul 2020, în funcție de tipul de studii, pe județe. 

 

 

 

 

Mediu/ Sex Învățământ Obligatoriu
Studii universitare alte 

domenii
Studii universitare juridice Total

Rural 10.516 13.045 1.553 25.114

Feminin 7.323 9.884 1.032 18.239

Masculin 3.193 3.161 521 6.875

Urban 5.915 16.485 5.074 27.474

Feminin 3.874 11.925 3.338 19.137

Masculin 2.041 4.560 1.736 8.337

Total 16.431 29.530 6.627 52.588

Interval de vârstă Feminin Masculin Total

Între 18 și 24 ani 1.193 499 1.692

Între 25 și 34 ani 5.640 2.296 7.936

Între 35 și 44 ani 9.783 3.295 13.078

Între 45 și 54 ani 12.996 4.228 17.224

Între 55 și 64 ani 6.101 2.953 9.054

Între 65 și 74 ani 1.612 1.741 3.353

Peste 75 ani 51 200 251

Total 37.376 15.212 52.588
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Situația persoanelor desemnate președinți/locțiitori ai BESV la alegerile locale din anul 2020,  

în funcție de tipul de studii 

 

Din totalul de 37.588 de persoane care au îndeplinit funcția de președinte al biroului electoral al 

secției de votare, respectiv locțiitor al acestuia, cea mai mare pondere o reprezintă persoanele cu vârsta între 

35 și 54 de ani (59,47%), urmate de cele cu vârsta între 55 și 64 de ani (16,80%), cele cu vârsta între 18 și 

34 de ani (18,08%), și de cele cu peste 65 de ani (5,65%). 

În Anexa nr. 10 este prezentată Situația persoanelor desemnate președinți/locțiitori ai BESV la 

alegerile locale din anul 2020, în funcție de mediu, vârstă și tipul de studii. 

Suplimentar faţă de aspectele privind structura persoanelor care au exercitat efectiv funcțiile de 

președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, respectiv locțiitori ai acestora, apreciem ca fiind 

importantă situația privind numărul de scrutine anterioare la care au participat aceștia din 2016 până la 

alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2020.  

Astfel, o pondere semnificativă a persoanelor care au exercitat funcțiile de președinți ai birourilor 

electorale ale secțiilor de votare, respectiv locțiitori ai acestora, și anume 36,7%, nu au mai participat la 

nici un scrutin anterior sau au participat doar la unul, în timp ce 29,13% au participat la 4 tipuri de 

alegeri generale din 2016 până în prezent.   

 

Evidența experților electorali disponibili pentru desemnarea ca președinte/locțiitor al 

biroului electoral al secției de votare/înlocuiri  la alegerile parlamentare din anul 2020 

Numărul persoanelor din CEE având statusul admis și fără a fi suspendați la alegerile parlamentare  

din anul 2020 a fost de 61.001.  

Luând în calcul numărul de persoane din CEE suspendate pentru alegerile parlamentare  din anul 

2020, raportat la persoanele admise în CEE se poate observa faptul că 14,58% din totalul persoanelor 

înscrise în CEE nu au fost disponibile pentru desemnarea în funcția de președinte/locțiitor al biroului 

electoral al secției de votare / înlocuiri la alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020. 

 

Situația persoanelor suspendate din CEE la alegerile parlamentare din anul 2020, 

 în funcție de tipul de studii 

 

Tip studii Număr persoane suspendate 

Studii juridice 3495 

Studii alte domenii 5.291 

Învățământ general obligatoriu 1.623 

Total 10.409 

Funcție în 

BESV/mediu 

conform 

domiciliului

Învățământ Obligatoriu
Studii universitare alte 

domenii

Studii universitare 

juridice
Total

Locțiitor 7.153 11.045 596 18.794

Rural 5.169 4.175 49 9.393

Urban 1.984 6.870 547 9.401

Președinte 2.642 12.040 4.112 18.794

Rural 1.623 6.715 1.150 9.488

Urban 1.019 5.325 2.962 9.306

Total 9.795 23.085 4.708 37.588
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Numărul persoanelor admise în CEE intrate în procedura de desemnare a președinților birourilor 

electorale ale secțiilor de votare organizate pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020, 

respectiv a locțiitorilor acestora, a fost 60.880. 

Dintre acestea, cea mai mare pondere o au persoanele cu studii de licență în alte domenii (53,08%), 

urmată de cei cu învățământ general obligatoriu (28,41%), și de cei cu studii de licență în domeniul științelor 

juridice (18,51%). 

 

Situația persoanelor disponibile a fi desemnate președinți/locțiitori ai BESV 

 la alegerile parlamentare din anul 2020, în funcție de tipul de studii 

 
 

Din totalul de 60.880 de experți electorali intrați în procedura de desemnare, 70,97% sunt femei 

(43.208 de persoane) și 29,03% sunt bărbați (17.672 de persoane). Cea mai mare pondere o au femeile din 

mediul rural, și anume 37,69% din totalul experților electorali intrați în procedura de desemnare, urmate de 

cele din mediul urban 33,29%.  

Din totalul experților electorali intrați în procedura de desemnare, cea mai mare pondere este 

reprezentată de persoanele din mediul rural, și anume 51,88%. 

 

Situația persoanelor disponibile a fi desemnate președinți/locțiitori ai BESV 

 la alegerile parlamentare din anul 2020, în funcție de gen 

 

Din totalul de 60.880 de experți electorali intrați în procedura de desemnare, cea mai mare pondere 

au avut-o  cei cu vârsta cuprinsă între 45 și 54 de ani (33,28%) și cei între 35 și 44 de ani (25,67%), urmată 

de cei cu vârsta cuprinsă între 18 și 34 de ani (18,77%), cei cu vârsta cuprinsă între 55 și 64 de ani (16,25%) 

și cei peste 65 de ani (6,03%). 

 

Situația persoanelor disponibile a fi desemnate președinți/locțiitori ai BESV 

 la alegerile parlamentare din anul 2020, în funcție de vârstă 

 

Mediu/ Sex Învățământ Obligatoriu
Studii universitare alte 

domenii
Studii universitare juridice Total

Rural 11.537 16.222 3.826 31.585

Feminin 8.088 12.369 2.487 22.944

Masculin 3.449 3.853 1.339 8.641

Urban 5.762 16.092 7.441 29.295

Feminin 3.746 11.579 4.939 20.264

Masculin 2.016 4.513 2.502 9.031

Total 17.299 32.314 11.267 60.880

Mediu 

urban/rural
Feminin Masculin Total

Rural 22.944 8.641 31.585

Urban 20.264 9.031 29.295

Total 43.208 17.672 60.880

Interval de vârstă Feminin Masculin Total

Între 18 și 24 ani 1.498 647 2.145

Între 25 și 34 ani 6.612 2.672 9.284

Între 35 și 44 ani 11.653 3.977 15.630

Între 45 și 54 ani 15.194 5.068 20.262

Între 55 și 64 ani 6.582 3.308 9.890

Între 65 și 74 ani 1.622 1.807 3.429

Peste 75 ani 47 193 240

Total 43.208 17.672 60.880
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În Anexa nr. 11 este prezentată o perspectivă de ansamblu în ceea ce privește persoanele disponibile 

pentru desemnarea ca președinte/locțiitor al biroului electoral al secției de votare / înlocuiri la alegerea 

Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020.  
 

 

Evidența persoanelor desemnate președinte al biroului electoral al secției de votare, 

respectiv locțiitor al acestuia la alegerile parlamentare din anul 2020 

În ceea ce privește persoanele care au exercitat efectiv funcția de președinte al biroului electoral 

al secției de votare, respectiv locțiitor al acestuia la alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 

2020, acestea au fost în număr de 37.604. 

Din totalul de 37.604 de persoane care au îndeplinit funcția de președinte al biroului electoral al 

secției de votare, respectiv locțiitor al acestuia, cea mai mare pondere o reprezintă persoanele cu vârsta între 

35 și 54 de ani (62,18%), urmate de cele cu vârsta între 18 și 34 de ani (18,43%), cele cu vârsta între 55 și 

64 de ani (15,19%), și de cele cu peste 65 de ani (4,20%). 

În ceea ce privește nivelul de studii al acestora, cea mai mare pondere o au persoanele cu studii de 

licență în alte domenii (57,87%), urmată de cei cu studii de licență în domeniul științelor juridice (24,47%), 

și de cei cu învățământ general obligatoriu (17,66%). 

În Anexa nr. 12 este prezentată Situația persoanelor desemnate președinți/locțiitori ai BESV la 

alegerile parlamentare din anul 2020, în funcție de tipul de studii, pe județe. 

În Anexa nr. 13 este prezentată Situația persoanelor desemnate președinți/locțiitori ai BESV la 

alegerile parlamentare din anul 2020, în funcție de mediu, vârstă și tipul de studii. 

 

Situația persoanelor desemnate președinți/locțiitori ai BESV  

la alegerile parlamentare din anul 2020,  în funcție de tipul de studii 

 

 
 

O pondere semnificativă a persoanelor care au exercitat funcțiile de președinți ai birourilor 

electorale ale secțiilor de votare, respectiv locțiitori ai acestora, și anume 24,44% nu au mai participat la 

niciun scrutin anterior sau au participat doar la unul, în timp ce 29,11% au participat la 5 tipuri de 

alegeri generale din 2016 până în prezent.  

 

Situația privind sancțiunile contravenționale aplicate experților electorali la scrutinele din 

anul 2020 

DLE face propuneri de excludere din Corpul experților electorali din țară, pe baza comunicărilor 

primite privind săvârșirea de contravenții în legătură cu alegerile sau referendumurile. 

În acest sens, conform prevederilor art. 13 din Metodologia de admitere în Corpul experților 

electorali, aprobată prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, AEP, prin DLE, a solicitat Inspectoratului General al Poliției Române și 

Inspectoratului General al Jandarmeriei Române comunicarea situațiilor în care unitățile teritoriale din 

Funcție în 

BESV/mediu 

conform 

domiciliului

Învățământ 

Obligatoriu

Studii 

universitare alte 

domenii

Studii 

universitare 

juridice

Total

Locțiitor 5.026 12.279 1497 18.802

Rural 3.956 6.384 268 10.608

Urban 1.070 5.895 1229 8.194

Președinte 1.616 9.483 7.703 18.802

Rural 987 6.498 3.123 10.608

Urban 629 2.985 4.580 8.194

Total 6.642 21.762 9.200 37.604
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cadrul acestora au aplicat sancțiuni contravenționale președinților, respectiv locțiitorilor birourilor electorale 

ale secțiilor de votare organizate atât pentru alegerea administrației publice locale din anul 2020, cât și 

pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020. Totodată, a solicitat birourilor electorale 

județene, respectiv oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului București, comunicarea situațiilor în care 

au aplicat sancțiuni contravenționale președinților, respectiv locțiitorilor birourilor electorale ale secțiilor de 

votare. 

Situația privind sancțiunile contravenționale aplicate experților electorali la alegerile locale din 

anul 2020 și Situația privind sancțiunile contravenționale aplicate experților electorali la alegerea 

Senatului și Camerei Deputaților din anul 2020 sunt prezentate în Anexa nr. 14 și Anexa nr. 15 la prezentul 

Raport.  

 

Evidența operatorilor de calculator 

• Evidența operatorilor de calculator intrați în procedura de desemnare la alegerile locale 

din anul 2020 

Baza de date privind operatorii de calculator intrați în procedura de desemnare pentru alegerile 

locale din anul 2020 a cuprins 39.862 de persoane, dintre care cea mai mare pondere o reprezintă persoanele 

de sex feminin 62,04%. Cea mai mare pondere o au persoanele cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani 

(32,68%) și cei între 35 și 44 de ani (26,83%). În funcție de domiciliul acestora, cea mai mare pondere o au 

persoanele din mediul urban, și anume 61,99%. 

 

Situația persoanelor disponibile a fi desemnate operatori de calculator 

la alegerile locale din anul 2020, în funcție de mediu, gen și vârstă 

• Evidența persoanelor desemnate ca operator de calculator (operatori în secția de 

votare și operatori pe UAT) la alegerile locale din anul 2020 

Persoanele care au exercitat efectiv funcția de operator de calculator, atât în cadrul secției de votare, 

cât și ca operator de calculator la nivelul unității administrativ-teritoriale, la alegerea autorităților 

administrației publice locale din anul 2020, au fost în număr de 22.259. 

Rural Urban Rural Urban

Între 18 și 24 

ani 1.949 1.965 3.914 1.623 1.877 3.500 7.414

Între 25 și 34 

ani 3.406 4.298 7.704 2.297 3.028 5.325 13.029

Între 35 și 44 

ani 2.318 4.752 7.070 987 2.639 3.626 10.696

Între 45 și 54 

ani 1.513 3.308 4.821 584 1.468 2.052 6.873

Între 55 și 64 

ani 316 844 1.160 135 387 522 1.682

Între 65 și 74 

ani 7 54 61 17 89 106 167

Peste 75 ani 1 1 1

Total 9.509 15.221 24.730 5.643 9.489 15.132 39.862

Interval vârstă  Total

Feminin Feminin 

Total

Masculin Masculin 

Total
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Cea mai mare pondere a operatorilor de calculator din secția de votare a fost reprezentată de femei 

(61,15%).  

 

Cea mai mare pondere au reprezentat-o operatorii de calculator cu vârste cuprinse între 25 și 44 de 

ani (60,72%). 

 

 

O perspectivă de ansamblu în ceea ce privește persoanele care au exercitat efectiv funcția de 

operator de calculator la alegerea administrației publice locale din anul 2020 este prezentată în tabelul de 

mai jos: 

 
 

În Anexa nr. 16 este prezentată Situația operatorilor de calculator desemnați la alegerile locale din 

anul 2020, în funcție de județul de domiciliu, sex și vârstă. 

 

Mediu/Sex
Între 18 și 

24 ani

Între 25 și 

34 ani

Între 35 și 

44 ani

Între 45 

și 54 ani

Între 55 și 

64 ani

Între 65 

și 74 ani

Peste 75 

ani
Total

Rural 3.731 6.114 4.823 2.916 516 31 18.131

Feminin 1.993 3.585 3.183 2.007 341 10 11.119

Masculin 1.738 2.529 1.640 909 175 21 7.012

Urban 685 1.404 1.175 677 168 18 1 4.128

Feminin 329 801 754 488 117 3 2.492

Masculin 356 603 421 189 51 15 1 1.636

Total 4.416 7.518 5.998 3.593 684 49 1 22.259

13.611; 

61,15%

8.648; 38,85%

Situația operatorilor de calculator desemnați la 

alegerile locale din anul 2020, în funcție de sex

Feminin Masculin

4.416

7.518

5.998

3.593

684
49 1

Între 18 și 24 

ani

Între 25 și 34 

ani

Între 35 și 44 

ani

Între 45 și 54 

ani

Între 55 și 64 

ani

Între 65 și 74 

ani

Peste 75 ani

Situația operatorilor de calculator desemnați la alegerile locale 

din anul 2020, în funcție de intervalul de vârstă
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• Evidența operatorilor de calculator intrați în procedura de desemnare la alegerile 

parlamentare din anul 2020 

Baza de date privind operatorii de calculator intrați în procedura de desemnare pentru alegerea 

Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020 a cuprins 46.027 de persoane, din care cea mai mare 

pondere o reprezintă persoanele de sex feminin 60,82%. Cea mai mare pondere o au persoanele cu vârsta 

cuprinsă între 25 și 34 de ani (33,10%) și cei între 35 și 44 de ani (25,85%). 

În funcție de domiciliul acestora, cea mai mare pondere o au persoanele din mediul urban, și anume 

58,14%. 

Situația persoanelor disponibile a fi desemnate operatori de calculator 

la alegerile parlamentare din anul 2020, în funcție de mediu, gen și vârstă 

 

 
 

S-a constatat o creștere semnificativă a numărului total al persoanelor disponibile a fi desemnate 

operatori de calculator în birourile electorale ale secțiilor de votare, la alegerile parlamentare din anul 2020, 

comparativ cu alegerile locale din anul 2020, și cele din 2016, însă structura operatorilor de calculator intrați 

în procedura de desemnare în anii de referință este similară. 

 

Situația operatorilor de calculator care au intrat în procedura de desemnare 

 la alegerile locale din anii 2016 și 2020 și parlamentare din anul 2020 

 
 

• Evidența persoanelor desemnate în calitate de operator de calculator (operatori în 

secția de votare și operatori pe UAT) la alegerile parlamentare din anul 2020 

Persoanele care au exercitat efectiv funcția de operator de calculator atât în cadrul secției de votare, 

cât și ca operator de calculator la nivelul unității administrativ-teritoriale, la alegerea Senatului și a Camerei 

Deputaților din anul 2020, au fost în număr de 22.308. 

Cea mai mare pondere a operatorilor de calculator din secția de votare a fost reprezentată de femei 

(59,11%).  

Rural Urban Rural Urban

Între 18 și 24 

ani 2.320 2.749 5.069 1.923 2.544 4.467 9.536

Între 25 și 34 

ani 4.293 4.562 8.855 2.910 3.472 6.382 15.237

Între 35 și 44 

ani 3.052 4.684 7.736 1.448 2.716 4.164 11.900

Între 45 și 54 

ani 1.880 3.237 5.117 825 1.520 2.345 7.462

Între 55 și 64 

ani 380 773 1.153 197 362 559 1.712

Între 65 și 74 

ani 13 52 65 27 87 114 179

Peste 75 ani 1 1 1

Total 11.938 16.057 27.995 7.330 10.702 18.032 46.027

 TotalInterval vârstă

Feminin

Feminin Total

Masculin Masculin 

Total

An
Între 18 și 

24 ani

Între 25 și 

34 ani

Între 35 și 

44 ani

Între 45 și 

54 ani

Între 55 și 

64 ani

Între 65 și 

74 ani

Peste 75 

ani
Urban Rural Masculin Feminin Total

2016 2.164 9.679 7.523 5.728 1.770 221 2 15.007 12.080 9.852 17.235 27.087

L 2020 7.414 13.029 10.696 6.873 1.682 167 1 24.710 15.152 15.132 24.730 39.862

P 2020 9.536 15.237 11.900 7.462 1.712 179 1 26.759 19.268 18.032 27.995 46.027
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Cea mai mare pondere au reprezentat-o operatorii de calculator cu vârste cuprinse între 25 și 44 de 

ani (59,17%). 

 
 

O perspectivă de ansamblu în ceea ce privește persoanele care au exercitat efectiv funcția de 

operator de calculator la alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020 este prezentată în tabelul 

de mai jos: 

 

 
 

În Anexa nr. 17 este prezentată Situația operatorilor de calculator desemnați la alegerile 

parlamentare din anul 2020, în funcție de județul de domiciliu, sex și vârstă.  

 

 

13187; 

59%

9121; 

41%

Situația operatorilor de calculator desemnați la alegerile 

parlamentare din anul 2020, în funcție de sex

Feminin Masculin

5223

7620

5580

3252

580
52 1

Între 18 și 24 

ani

Între 25 și 34 

ani

Între 35 și 44 

ani

Între 45 și 54 

ani

Între 55 și 64 

ani

Între 65 și 74 

ani

Peste 75 ani

Situația operatorilor de calculator desemnați la alegerile 

parlamentare din anul 2020, în funcție de intervalul de vârstă

Mediu/Sex
Între 18 și 24 

ani

Între 25 și 

34 ani

Între 35 și 

44 ani

Între 45 și 

54 ani

Între 55 și 

64 ani

Între 65 și 

74 ani

Peste 

75 ani
Total

Rural 3.200 4.909 3.087 1.877 335 18 13.426

Feminin 1714 2858 2061 1287 216 4 8140

Masculin 1.486 2.051 1.026 590 119 14 5.286

Urban 2.023 2.711 2.493 1.375 245 34 1 8.882

Feminin 1.030 1.469 1.493 888 157 10 5.047

Masculin 993 1.242 1.000 487 88 24 1 3.835

Total 5.223 7.620 5.580 3.252 580 52 1 22.308
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Evidenţa mandatelor vacante de primar și a consiliilor locale dizolvate 
În conformitate cu prevederile art. 20 lit. r) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a AEP, 

aprobat prin Hotărârea Birourilor permanente ale Senatului și Camerei Deputaților nr. 2/2019, DLE 

(denumit anterior Direcția generală logistică și resurse electorale) a ținut, în perioada 1 ianuarie – 30 

octombrie 202055, evidența unităților administrativ-teritoriale pentru care au fost emise ordine ale prefecților 

privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de primar în condițiile art. 160 

alin. (1) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pentru care există hotărâri 

rămase definitive emise de instanțele de judecată în conformitate cu prevederile art. 160 alin.(4) din Codul 

administrativ sau nu există informații privind atacarea acestora la instanța de contencios administrativ. 

 

Evidența posturilor vacante de primar la nivelul anului 2020 

 
Nr. 

crt.  

Județul  Circumscripția electorală Postul Motivul 

1.  ALBA Comuna Șibot Primar incompatibilitate 

2.  ARAD Comuna Archiș Primar deces 

3.  ARAD Comuna Brazii Primar incompatibilitate 

4.  ARAD Oraș Sebiș Primar incompatibilitate 

5.  ARAD Comuna Dezna Primar incompatibilitate 

6.  ARGEȘ Comuna Mălureni Primar condamnarea la o pedeapsă 

privativă de libertate 

7.  ARGEȘ Comuna Șuici Primar incompatibilitate 

8.  BIHOR Comuna Paleu Primar condamnarea la o pedeapsă 

privativă de libertate 

9.  BOTOȘANI Comuna Stăuceni Primar condamnarea la o pedeapsă 

privativă de libertate 

10.  BOTOȘANI Comuna Vlădeni Primar incompatibilitate 

11.  BOTOȘANI Comuna Tudora Primar incompatibilitate 

12.  BOTOȘANI Comuna Vorniceni Primar deces 

13.  BOTOȘANI Comuna Corni Primar deces 

14.  BOTOȘANI Comuna Mihălășeni Primar incompatibilitate 

15.  BOTOȘANI Comuna Cristinești Primar incompatibilitate 

16.  BOTOȘANI Comuna Bălușeni Primar deces 

17.  BRAȘOV Comuna Părău Primar deces 

18.  BRAȘOV Comuna Augustin Primar incompatibilitate 

19.  BRAȘOV Orașul Predeal Primar condamnarea la o pedeapsă 

privativă de libertate 

20.  BRAȘOV Comuna Hoghiz Primar condamnarea la o pedeapsă 

privativă de libertate 

21.  BRAȘOV Comuna Bran Primar incompatibilitate 

22.  BUZĂU Comuna Chiojdu Primar condamnarea la o pedeapsă 

privativă de libertate 

23.  BUZĂU Comuna Săgeata Primar incompatibilitate 

24.  BUZĂU Comuna Vernești Primar incompatibilitate 

25.  CĂLĂRAȘI Orașul Budești Primar demisie 

26.  CĂLĂRAȘI Comuna Ulmu Primar incompatibilitate 

 
55 Începând cu 30.10.2020, în conformitate cu art.4 alin. (1) lit. k) din Ordinul președintelui Autorității Electorale 

Permanente nr. 726/2020 privind stabilirea atribuțiilor compartimentelor Autorității Electorale Permanente, Direcția 

reglementări, contencios electoral și coordonarea aplicării unitare a legislației „ține evidența unităților administrativ-

teritoriale și a subdiviziunilor acestora în care sunt vacante, după caz, mandatele de președinte al consiliului județean, 

sau de primar ori în care au fost dizolvate consiliile județene sau consiliile locale”. 
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27.  CĂLĂRAȘI Comuna Ulmeni Primar condamnarea la o pedeapsă 

privativă de libertate 

28.  CARAȘ-SEVERIN Comuna Domașnea Primar condamnarea la o pedeapsă 

privativă de libertate 

29.  CARAȘ-SEVERIN Comuna Copăcele Primar condamnarea la o pedeapsă 

privativă de libertate 

30.  CARAȘ-SEVERIN Comuna Lăpușnicel Primar demisie 

31.  CLUJ Comuna Băișoara Primar deces 

32.  CLUJ Comuna Cornești Primar deces 

33.  CLUJ Comuna Râșca Primar condamnarea la o pedeapsă 

privativă de libertate 

34.  CLUJ Comuna Baciu Primar incompatibilitate 

35.  CLUJ Comuna Valea Verii Primar condamnarea la o pedeapsă 

privativă de libertate 

36.  CLUJ Comuna Beliș Primar condamnarea la o pedeapsă 

privativă de libertate 

37.  CONSTANŢA Comuna Azimcea Primar deces 

38.  CONSTANȚA Comuna Istria  Primar demisie 

39.  CONSTANȚA Comuna Dobromir Primar condamnarea la o pedeapsă 

privativă de libertate 

40.  COVASNA Comuna Cernat Primar condamnarea la o pedeapsă 

privativă de libertate 

41.  COVASNA Comuna Lemnia Primar incompatibilitate 

42.  COVASNA Comuna Ghidfalău Primar deces 

43.  DOLJ Comuna Sălcuța Primar incompatibilitate 

44.  GALAȚI Comuna Frumușița Primar deces 

45.  GALAȚI Comuna Rădești Primar deces 

46.  GIURGIU Comuna Isvoarele Primar deces 

47.  GORJ Comuna Stoina Primar incompatibilitate 

48.  GORJ Comuna Licurici Primar demisie 

49.  GORJ Comuna Samarinești Primar incompatibilitate 

50.  GORJ Comuna Crușeț Primar incompatibilitate 

51.  HARGHITA Comuna Mădăraș Primar demisie 

52.  IALOMIȚA Comuna Manasia Primar condamnarea la o pedeapsă 

privativă de libertate 

53.  IALOMIȚA Comuna Grindu Primar condamnarea la o pedeapsă 

privativă de libertate 

54.  IALOMIȚA Comuna Gura Ialomiţei Primar deces 

55.  IAȘI Comuna Dumești Primar incompatibilitate 

56.  IAȘI Comuna Lungani Primar deces 

57.  IAȘI Comuna Oțeleni Primar condamnarea la o pedeapsă 

privativă de libertate 

58.  IAȘI Comuna Andrieșeni Primar condamnarea la o pedeapsă 

privativă de libertate 

59.  ILFOV Comuna Dobroești Primar condamnarea la o pedeapsă 

privativă de libertate 

60.  MEHEDINȚI Comuna Tâmna Primar incompatibilitate 

61.  MEHEDINȚI Comuna Devesel Primar demisie 

62.  MEHEDINȚI Comuna Obârșia De Câmp Primar condamnarea la o pedeapsă 

privativă de libertate 

63.  NEAMȚ Comuna Agapia Primar incompatibilitate 

64.  NEAMȚ Comuna Dragomirești Primar demisie 

65.  NEAMȚ Comuna Gârcina Primar condamnarea la o pedeapsă 

privativă de libertate 
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66.  NEAMȚ Comuna Bârgăuani Primar incompatibilitate 

67.  NEAMȚ Comuna Făurei  Primar imposibilitatea exercitării funcției 

din cauza unei boli grave 

68.  NEAMȚ Comuna Tazlău Primar deces 

69.  NEAMȚ Orașul Roznov Primar încetare ca urmare a pierderii 

calității de membru de partid 

70.  NEAMȚ Comuna Alexandru Cel Bun Primar încetare ca urmare a pierderii 

calității de membru de partid 

71.  NEAMȚ Comuna Timișești Primar încetare ca urmare a pierderii 

calității de membru de partid 

72.  NEAMȚ Comuna Bahna Primar încetare ca urmare a pierderii 

calității de membru de partid 

73.  NEAMȚ Comuna Boghicea Primar încetare ca urmare a pierderii 

calității de membru de partid 

74.  NEAMȚ Comuna Dobreni Primar încetare ca urmare a pierderii 

calității de membru de partid 

75.  NEAMȚ Comuna Ștefan Cel Mare Primar încetare ca urmare a pierderii 

calității de membru de partid 

76.  NEAMȚ Comuna Bodești Primar încetare ca urmare a pierderii 

calității de membru de partid 

77.  NEAMȚ Municipiul Piatra Neamț Primar încetare ca urmare a pierderii 

calității de membru de partid 

78.  OLT Comuna Fărcașele Primar deces 

79.  OLT Comuna Ghimpețeni Primar incompatibilitate 

80.  OLT Comuna Crâmpoia Primar incompatibilitate 

81.  OLT Comuna Coteana Primar incompatibilitate 

82.  OLT Comuna Perieți Primar incompatibilitate 

83.  OLT Comuna Drăghiceni Primar incompatibilitate 

84.  PRAHOVA Comuna Gura Vitioarei Primar deces 

85.  SĂLAJ Comuna Cizer Primar condamnarea la o pedeapsă 

privativă de libertate 

86.  SATU MARE Comuna Medieșu Aurit Primar incompatibilitate 

87.  SIBIU Comuna Vurpăr Primar demisie 

88.  SUCEAVA Comuna Forăști Primar incompatibilitate 

89.  SUCEAVA Comuna Vatra Moldoviței Primar incompatibilitate 

90.  SUCEAVA Comuna Pârteștii De Jos Primar demisie 

91.  SUCEAVA Comuna Vulturești Primar incompatibilitate 

92.  SUCEAVA Comuna Vadu Moldovei Primar încetare ca urmare a pierderii 

calității de membru de partid 

93.  SUCEAVA Comuna Păltinoasa Primar încetare ca urmare a pierderii 

calității de membru de partid 

94.  SUCEAVA Comuna Frumosu Primar încetare ca urmare a pierderii 

calității de membru de partid 

95.  SUCEAVA Comuna Râșca Primar încetare ca urmare a pierderii 

calității de membru de partid 

96.  SUCEAVA Comuna Capu Câmpului Primar încetare ca urmare a pierderii 

calității de membru de partid 

97.  SUCEAVA Orașul Frasin Primar încetare ca urmare a pierderii 

calității de membru de partid 

98.  SUCEAVA Comuna Stulpicani Primar încetare ca urmare a pierderii 

calității de membru de partid 

99.  SUCEAVA Comuna Ostra Primar încetare ca urmare a pierderii 

calității de membru de partid 
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100.  SUCEAVA Comuna Ulma Primar încetare ca urmare a pierderii 

calității de membru de partid 

101.  SUCEAVA Comuna Vicovu De Sus Primar condamnarea la o pedeapsă 

privativă de libertate 

102.  SUCEAVA Comuna Stroiești Primar încetare ca urmare a pierderii 

calității de membru de partid 

103.  SUCEAVA Comuna Valea Moldovei Primar încetare ca urmare a pierderii 

calității de membru de partid 

104.  SUCEAVA Comuna Moara Primar încetare ca urmare a pierderii 

calității de membru de partid 

105.  SUCEAVA Comuna Bosanci Primar încetare ca urmare a pierderii 

calității de membru de partid 

106.  TELEORMAN Comuna Bujoru Primar condamnarea la o pedeapsă 

privativă de libertate 

107.  TULCEA Comuna Maliuc Primar incompatibilitate 

108.  TULCEA Oraș Măcin Primar incompatibilitate 

109.  TULCEA Comuna Greci Primar incompatibilitate 

110.  VÂLCEA Comuna Dăești Primar condamnarea la o pedeapsă 

privativă de libertate 

111.  VÂLCEA Comuna Berislăvești Primar condamnarea la o pedeapsă 

privativă de libertate 

112.  VÂLCEA Comuna Lungești Primar demisie 

113.  VÂLCEA Comuna Șușani Primar incompatibilitate 

114.  VÂLCEA Comuna Bujoreni Primar încetare ca urmare a pierderii 

calității de membru de partid 

115.  VÂLCEA Comuna Păușești Primar încetare ca urmare a pierderii 

calității de membru de partid 

116.  VÂLCEA Comuna Lăcusteni Primar încetare ca urmare a pierderii 

calității de membru de partid 

117.  VÂLCEA Comuna Ghioroiu Primar încetare ca urmare a pierderii 

calității de membru de partid 

118.  VASLUI Comuna Pungești Primar deces 

119.  VASLUI Comuna Deleni Primar  condamnarea la o pedeapsă 

privativă de libertate 

120.  VASLUI Comuna Puiești Primar incompatibilitate 

121.  VASLUI Comuna Pușcași Primar demisie 

122.  VASLUI Comuna Voinești Primar incompatibilitate 

123.  VASLUI Comuna Puiești Primar incompatibilitate 

124.  VASLUI  Comuna Drânceni Primar incompatibilitate 

125.  VRANCEA Comuna Bordești Primar deces 

126.  VRANCEA Comuna Vintileasca Primar deces 

 

Evidența consiliilor locale dizolvate la nivelul anului 2020 

 
Nr. 

Crt.  

Județul  Circumscripția 

electorală 

Postul 

1 BIHOR Comuna Holod Consiliul Local al Comunei Holod 

2 BRAȘOV Comuna Augustin Consiliul Local al Comunei Augustin 

3 BUZĂU Comuna Calvini Consiliul Local al Comunei Calvini 

4 CĂLĂRAȘI Comuna Budești Consiliul Local al Comunei Budești 

5 ILFOV Comuna Berceni Consiliul Local al Comunei Berceni 
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Precizăm că până la organizarea alegerilor locale din 27 septembrie 2020 a fost reconstituit 

Consiliul local al comunei Grebănu, din județul Buzău, respectiv Consiliul local al comunei Domașnea, 

județul Caraș-Severin. 

 

Monitorizarea asigurării fondurilor necesare organizării şi desfăşurării proceselor 

electorale din anul 2020. Asigurarea transparenţei cheltuielilor  

DLE a asigurat fundamentarea și centralizarea fondurilor necesare AEP pentru organizarea 

și desfășurarea proceselor electorale din anul 2020. 

 
Situația privind bugetul și cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea 

alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020 

 
Autoritatea Electorală Permanentă 51.01 8.235 4.955 1.045 14.235 

1.Aparat propriu 51.01 3.712 4.158 785 8.655 

2.Biroul Electoral Central 51.01 4.523 797 260 5.580 

 
1. funcționarea sediului Biroului Electoral Central, dotarea 

acestuia, precum și pentru materialele de protecție sanitară 

necesare desfășurării activității acestuia; 

 

 

 

 

Bugetul  

Autorității Electorale 

Permanente 

 

 

 

 

Art. 6 din Hotărârea 

Guvernului     nr. 

578/2020, cu 

modificările și 

completările ulterioare 

2. plata indemnizațiilor membrilor Biroului Electoral Central; 

3. confecționarea ștampilelor Biroului Electoral Central; 

4. plata indemnizațiilor personalului tehnic auxiliar al Biroului 

Electoral Central și ale statisticienilor care își desfășoară 

activitatea pe lângă acest birou; 

5. activitatea de protocol a Biroului Electoral Central; 

6. dezvoltarea și asistența tehnică pentru funcționarea Registrului 

electoral, precum și activitățile specifice de gestionare a acestuia 

în perioada electorală; 

7. dezvoltarea și asistența tehnică pentru programele informatice 

utilizate la desemnarea președinților birourilor electorale ale 

secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora, precum și a 

operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de 

votare; 

8. informarea alegătorilor; 

9. organizarea procedurilor de recrutare și selecție a președinților 

birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor 

acestora, precum și a operatorilor de calculator ai birourilor 

electorale ale secțiilor de votare; 

10. elaborarea, editarea și difuzarea gratuită de broșuri legislative și 

ghiduri specifice în materie electorală; 

11. instruirea operatorilor de calculator; 

12. instruirea mandatarilor financiari; 

13. arhivarea materialelor primite de la Biroul Electoral Central; 

 
Potrivit dispozițiilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor 

necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020, cu modificările și 

completările ulterioare „În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, a rezultatelor alegerilor, autoritățile administrației publice centrale și locale implicate în organizarea și 

desfășurarea procesului electoral comunică Autorității Electorale Permanente situația sumelor de bani 

alocate și cheltuielilor efectuate, separat pe cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri și servicii și 

cheltuieli cu active nefinanciare”. 

DLE a centralizat aceste informații și le-a adus la cunoștință publică în Raportul privind 

organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 202056. 

 
56 Accesibil pe site-ul AEP, urmând link-ul www.roaep.ro/legislatie/rapoarte/. 

https://www.roaep.ro/legislatie/rapoarte/
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DLE a realizat o serie de analize și situații comparative privind evoluția fondurilor alocate 

instituțiilor implicate în organizarea și desfășurarea alegerilor locale din intervalul 2012 -2020, pe care le 

prezentăm mai jos. 

Menționăm faptul că datele analizate, prelucrate și prezentate în prezentul Raport au fost preluate 

astfel cum au fost comunicate de către instituțiile implicate în organizarea și desfășurarea alegerilor pentru 

autoritățile administrației publice locale din anul 2020. 
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Situația cheltuielilor efectuate pentru alegerile locale din anul 2020 
Prin aprobarea Hotărârii Guvernului nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare 

pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020, cu modificările și completările 

ulterioare, a fost aprobat bugetul Autorităţii Electorale Permanente în sumă totală de 14.235 mii lei,  din 

care au fost utilizate credite bugetare în sumă totală de 8.879 mii lei.  
Autoritatea Electorală Permanentă a utilizat fondurile repartizate, pe capitole bugetare, respectiv, 

cheltuieli de personal, cheltuieli material (bunuri şi servicii) şi cele de capital (active nefinanciare) cu ocazia 

organizării şi desfășurării alegerilor administrației publice locale din anul 2020, astfel: 
- mii lei -  

Indicatori Cod Buget alocat Cheltuieli efectuate 

Autorități publice și acțiuni 

externe 

51.01 14.235 8.879 

Cheltuieli curente 01 13.190 7.929 

Cheltuieli de personal 10 8.235 5.402 

Bunuri și servicii 20 4.955 2.527 

Active nefinanciare 71 1.045 950 

 

În tabelele de mai jos se prezintă situația fondurilor alocate și a cheltuielilor efectuate, separat 

pentru bugetul aparatului propriu al Autorități Electorale Permanente, precum și al Biroului Electoral 

Central, după cum urmează: 

 

Activitatea aparatului propriu al Autorități Electorale Permanente 
- mii lei - 

Indicatori Cod Buget alocat Cheltuieli efectuate 

Autorități publice și acțiuni 

externe 

51.01 8.655 3.385 
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Cheltuieli curente 01 7.870 2.609 

Cheltuieli de personal 10 3.712 879 

Bunuri și servicii 20 4.158 1.730 

Active nefinanciare 71 785 776 

 

Activitatea Biroului Electoral Central 
- mii lei - 

Indicatori Cod Buget alocat Cheltuieli efectuate 

Autorități publice și acțiuni 

externe 

51.01 5.580 5.494 

Cheltuieli curente 01 5.320 5.320 

Cheltuieli de personal 10 4.523 4.523 

Bunuri și servicii 20 797 797 

Active nefinanciare 71 260 174 

 

   Situația fondurilor alocate din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului și 

utilizarea acestora pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerii Senatului și Camerei 

Deputaților din anul 2020 

- mii lei -  
III. Autoritatea Electorală Permanentă 51.01 5.216 15.300 845 21.361 

1.Aparat propriu 51.01 260 14.478 370 15.108 

2.Biroul Electoral Central 51.01 4.956 822 475 6.253 

 

1. sediul, dotarea și funcționarea Biroului Electoral Central  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bugetul  

Autorității 

Electorale 

Permanente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 6 din 

Hotărârea 

Guvernului     nr. 

755/2020, cu 

modificările și 

completările 

ulterioare 

2. plata indemnizațiilor membrilor Biroului Electoral Central, precum 

și indemnizațiile de protocol ale acestora; 

3. confecționarea ștampilelor Biroului Electoral Central; 

4. plata indemnizațiilor personalului tehnic auxiliar al Biroului 

Electoral Central și ale statisticienilor care își desfășoară activitatea 

pe lângă acest birou, precum și plata indemnizațiilor de protocol ale 

acestora; 

5. plata indemnizațiilor de protocol ale personalului Ministerului 

Afacerilor Interne care aplică măsuri de menținere și asigurare a 

ordinii și liniștii publice la Biroul Electoral Central și la sediile 

Autorității Electorale Permanente 

6. activitatea de protocol a Biroului Electoral Central; 

7. dezvoltarea și asistența tehnică pentru funcționarea Registrului 

electoral, precum și activitățile specifice de gestionare a acestuia în 

perioada electorală; 

8. dezvoltarea și asistența tehnică pentru programele informatice 

utilizate la desemnarea președinților birourilor electorale ale 

secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora, precum și a operatorilor 

de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare; 

9. informarea alegătorilor; 

10. organizarea procedurilor de recrutare și selecție a președinților 

birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora, 

precum și a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale 

secțiilor de votare; 

11. elaborarea, editarea și difuzarea gratuită de broșuri legislative și 

ghiduri specifice în materie electorală; 

12. instruirea operatorilor de calculator; 

13. instruirea mandatarilor financiari; 

14. arhivarea materialelor primite de la Biroul Electoral Central; 
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15. votul prin corespondență la alegerile pentru Senat și Camera 

Deputaților, specifice Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A., 

prevăzute în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 673/2019 

privind votul prin corespondență; 

 
Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 673/2019 privind votul prin corespondenţă, 

Autoritatea Electorală Permanentă a fost stabilită ordonator de credite pentru Compania Naţională „Poşta 

Română” – S.A.  

A fost alocată suma de 8.394 mii lei la titlul 20 ,,Bunuri și servicii” pentru următoarele categorii 

de cheltuieli privind serviciile şi produsele poştale utilizate pentru exercitarea dreptului de vot prin 

corespondenţă, după cum urmează: 
 

  

Nr.  

crt. 

Cheltuieli necesare pentru: Cheltuieli 

suportate din: 

Temei legal 

1.  1. Plecarea trimiterilor poștale din România, din 

care: 

 

 

 

Bugetul  

Autorității 

Electorale 

Permanente 

 

 

 

 

 

Art. 4 alin. (2) Hotărârea 

Guvernului  nr. 673/2019 

 

 

 

2.  1.1. Confecţionarea materialelor, respectiv 

cheltuieli pentru: 

3.  • tipărire; 

4.  • tipărire date variabile cu personalizare; 

5.  • achiziţia diverselor materiale (plicuri 

speciale, etichete autocolante şi altele); 

6.  • prelucrarea bazelor de date; 

7.  • introducerea materialelor în plicuri; 

8.  • ambalarea; 

9.  • pregătirea de expediţii şi prelucrări 

ulterioare (sortarea,  

tipărirea documente expediţii - borderouri, 

confirmări de primire, saci, etichete sac, scanarea 

trimiteri poştale şi documente, etc.);  

10.  • alte cheltuieli materiale. 

11.  1.2.  Asigurarea serviciilor poştale internaţionale: 

12.  • Confirmare de primire - tarif poștal pentru 

expedierea  

trimiterilor de corespondență internațională 

prioritară cu confirmare de primire - AR, conform 

treptei de greutate; 

13.  • Express - tarif poștal pentru expediere 

Express Mail  

Services - EMS, conform țării de destinație și treptei 

de greutate; 

14.  • abonament lunar pentru preluarea 

trimiterilor poștale de  

la sediul tipografiei, Imprimeria Națională/Fabrica 

de Timbre - oficiul poștal de prezentare; 

15.  • timbre poştale 

16.  2. Sosiri trimiteri poștale în România, din care: 

17.  2.1. Asigurarea serviciilor poștale internaționale pe 

fluxul de retur: 

18.  • Serviciul corespondență răspuns 

internațional CCRI/IBRS - tarif pentru trimiterile 

CCRI/IBRS, conform treptei de greutate; 
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19.  •  abonamentul lunar aferent trimiterilor 

CCRI/IBRS; 

20.  • abonament lunar aferent livrării trimiterilor 

poștale sosite/sediu Birou electoral pentru votul prin 

corespondență, CCRI, trimiterile poștale returnate, 

confirmări de primire, AR-uri. 

21.  2.2. Prelucrări ulterioare, generate de: 

22.  • sortarea trimiterilor CCRI/IBRS pe tururi 

de scrutin, pe birouri electorale pentru votul prin 

corespondență și în cadrul birourilor, în ordine 

alfabetică; 

23.  • întocmirea borderourilor de predare-

primire CCRI/IBRS pe fiecare birou electoral; 

24.  • tipărirea în două exemplare a borderourilor 

de predare-a 

primire CCRI/IBRS; 

25.  • cartarea pe țări a trimiterilor retur; 

26.  • emiterea raportului periodic, respectiv 

status trimiteri –  

raport complex. 

27.  2.3. Alte cheltuieli, din care: 

28.  2.3.1. Cu timbre poştale pentru situațiile în care 

operatorul poștal extern nu acceptă returnarea 

trimiterilor CCRI cu greutate > 50 g se poate solicita 

acestuia: contra cost, transmiterea de timbre poștale 

reprezentând contravaloarea pentru trimiterile 

prioritare simple de corespondență cu destinația 

România, conform tarifelor percepute în țara de 

proveniență a returului; în acest caz, operatorul 

poștal extern emite factura către Compania 

Națională "Poșta Română" - S.A. în vederea achitării 

contravalorii acesteia. 

 
DLE a centralizat situația sumelor alocate și cheltuielilor efectuate, separat pe cheltuieli de 

personal, cheltuieli materiale și cheltuieli de capital la alegerile parlamentare și le-a adus la cunoștință 

publică în Raportul privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din 

anul 202057. 

 

Petiții, cereri de informații de interes public, solicitări din  partea altor 

compartimente soluționate. Alte activități 
În anul 2020, la nivelul DLE  au fost soluționate 223 de petiții și 6 cereri de informații de interes 

public. Totodată, DLE a soluționat 72 de solicitări din partea altor compartimente privind experţii electorali, 

operatorii de calculator şi secţiile de votare.  

 

Alte activități 
Personalul DLE a participat în anul de referință  la 6 conferințe, seminarii, mese rotunde, reuniuni 

de lucru și activități de consolidare a relațiilor instituției cu organizații internaționale și instituții omoloage. 
 

 

 

 
57 Accesibil pe site-ul AEP, urmând link-ul www.roaep.ro/legislatie/rapoarte/. 

https://www.roaep.ro/legislatie/rapoarte/
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III.5. Departamentul coordonarea și monitorizarea activităților în teritoriu 

(DCMAT). Birourile județene și filialele AEP 
 

Autoritatea Electorală Permanentă este reprezentată în teritoriu prin filiale și birouri județene. 

Filialele Autorității sunt compartimente fără personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea în toate 

județele țării. 

Structurile teritoriale ale Autorității sunt următoarele: 

 

I. FILIALA NORD-EST, cu sediul în municipiul Bacău, având în subordine: 

1. Biroul Județean Bacău 

2. Biroul Județean Botoșani 

3. Biroul Județean Iași 

4. Biroul Județean Neamț 

5. Biroul Județean Suceava 

6. Biroul Județean Vaslui 

II. FILIALA SUD-EST, cu sediul în municipiul Galați, având în subordine: 

1. Biroul Județean Galați 

2. Biroul Județean Brăila 

3. Biroul Județean Buzău 

4. Biroul Județean Constanța 

5. Biroul Județean Vrancea 

6. Biroul Județean Tulcea 

III. FILIALA SUD-MUNTENIA, cu sediul în municipiul Târgoviște, având în subordine: 

1. Biroul Județean Dâmbovița 

2. Biroul Județean Argeș 

3. Biroul Județean Prahova 

4. Biroul Județean Teleorman 

IV. FILIALA SUD-VEST OLTENIA, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, având în subordine: 

1. Biroul Județean Vâlcea 

2. Biroul Județean Dolj 

3. Biroul Județean Gorj 

4. Biroul Județean Mehedinți 

5. Biroul Județean Olt 

V. FILIALA VEST, cu sediul în municipiul Reșița, având în subordine: 

1. Biroul Județean Caraș-Severin 

2. Biroul Județean Arad 

3. Biroul Județean Hunedoara 

4. Biroul Județean Timiș 

VI. FILIALA NORD-VEST, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, având în subordine: 

1. Biroul Județean Cluj 

2. Biroul Județean Bihor 

3. Biroul Județean Bistrița-Năsăud 

4. Biroul Județean Sălaj 

5. Biroul Județean Satu Mare 

6. Biroul Județean Maramureș 

VII. FILIALA CENTRU, cu sediul în municipiul Brașov, având în subordine: 

1. Biroul Județean Brașov 

2. Biroul Județean Alba 

3. Biroul Județean Covasna 

4. Biroul Județean Harghita 

5. Biroul Județean Mureș 
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6. Biroul Județean Sibiu 

VIII. FILIALA BUCUREȘTI-ILFOV, cu sediul în municipiul București, având în subordine: 

1. Biroul Municipal București 

2. Biroul Județean Ilfov 

3. Biroul Județean Călărași 

4. Biroul Județean Giurgiu 

5. Biroul Județean Ialomița. 

 

Activitatea structurilor teritoriale ale AEP este coordonată de Departamentul coordonarea și 

monitorizarea activităților în teritoriu, care are următoarea structură: Direcția pentru managementul 

structurilor teritoriale, în componența căreia funcționează Biroul statistici și sinteze și Serviciul recrutare 

experți electorali și operatori de calculator. 

 

Atribuții principale ale birourilor județene ale AEP: 

✓ îndrumă, monitorizează autoritățile administrației publice locale cu privire la actualizarea 

Registrului electoral și la modul de îndeplinire a atribuțiilor privind pregătirea, organizarea și desfășurarea 

alegerilor și referendumurilor, ce le revin potrivit legii; 

✓ organizează activitățile de selecție și instruire a experților electorali și operatorilor de 

calculator; 

✓ asigură desemnarea și înlocuirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a 

locțiitorilor acestora, conform legii și normelor aplicabile; 

✓ desfășoară activitățile de îndrumare, monitorizare și control, stabilite de lege în competența 

Autorității, prin personalul stabilit prin ordin al președintelui Autorității; 

✓ implementează la nivel local programele Autorității de formare, instruire și educație în materie 

electorală; 

✓ monitorizează starea logisticii electorale și a sediilor secțiilor de votare; 

✓ furnizează informații pentru elaborarea documentațiilor necesare emiterii avizelor conforme 

privind delimitarea secțiilor de votare din țară și stabilirea sediilor acestora; 

✓ furnizează date, evidențe, situații, statistici, nomenclatoare, documentare foto pentru realizarea 

de monografii ale unităților administrativ-teritoriale; 

✓ monitorizează întocmirea și tipărirea listelor electorale; 

✓ gestionează evidențele experților electorali, ale operatorilor de calculator, ale președinților 

birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora, la nivelul la care funcționează; 

✓ constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale, în condițiile legii; 

✓ desfășoară activitatea de relații cu publicul și de registratură, la nivelul la care funcționează.   

 

Atribuții principale ale filialelor AEP: 

✓ coordonează, îndrumă, monitorizează și evaluează activitatea birourilor județene din 

subordine; 

✓ asigură legătura funcțională între birourile județene aflate în coordonare, pe de o parte, și 

DCMAT, pe de altă parte; 

✓ efectuează activități de control și coordonează activitățile de control,  desfășurate de personalul 

din birourile județene, conform legii; 

✓ realizează activitățile de selecție și instruire a experților electorali, a operatorilor de calculator, 

a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora în județul unde își au 

sediul sau în municipiul București, în cazul filialei București-Ilfov, după caz; 

✓ îndrumă și coordonează activitățile de îndrumare a autorităților locale efectuate de birourile 

județene din subordine; 

✓ realizează și coordonează activitățile de desemnare și înlocuire a președinților birourilor 

electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora, realizate de birourile județene, conform legii și 

normelor aplicabile; 
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✓ asigură desemnarea și înlocuirea operatorilor de calculator și coordonează activitățile de 

desemnare și înlocuire a operatorilor de calculator realizate de birourile județene, conform legii și normelor 

aplicabile; 

✓ realizează documentația necesară emiterii avizelor conforme privind delimitarea secțiilor de 

votare din țară și stabilirea sediilor acestora; 

✓ realizează monografii privind unitățile administrativ-teritoriale, constând în evidențe, situații, 

statistici, nomenclatoare, documentare foto, hărți etc. necesare în evaluarea, monitorizarea și planificarea 

operațiunilor electorale, pe care le pun la dispoziția compartimentelor de specialitate ale Autorității; 

✓ organizează întâlniri de lucru și instruiri ale personalului din cadrul birourilor județene aflate 

în coordonarea filialei; 

✓ sprijină, coordonează, îndrumă, monitorizează și evaluează desfășurarea activităților specifice 

desfășurate de îndrumare și control electoral, la nivelul birourilor județene aflate în coordonare; 

✓ realizează, coordonează, îndrumă, monitorizează și sprijină activități specifice de instruire a 

operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare; 

✓ coordonează, îndrumă, monitorizează și evaluează modalitatea de îndeplinire a atribuțiilor 

legale în pregătirea și organizarea alegerilor și referendumurilor de către autoritățile administrației publice 

locale din aria de competență; 

✓ efectuează și coordonează în aria de competență teritorială activitățile de îndrumare și instruire 

a prefecților, primarilor, secretarilor unităților administrativ-teritoriale, precum și a altor categorii de 

persoane din administrația locală cu privire la atribuțiile care le revin potrivi legii pentru organizarea 

alegerilor și referendumurilor; 

✓ îndrumă, monitorizează și controlează autoritățile administrației publice locale cu privire la 

actualizarea Registrului electoral și la modul de îndeplinire a atribuțiilor privind pregătirea, organizarea și 

desfășurarea alegerilor și referendumurilor, ce le revin potrivit legii; 

✓ organizează activitățile de selecție și instruire a experților electorali, a președinților birourilor 

electorale ale secțiilor de votare din țară și a locțiitorilor acestora, precum și a operatorilor de calculator; 

✓ asigură desemnarea și înlocuirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a 

locțiitorilor acestora, conform legii și normelor aplicabile; 

✓ desfășoară activitățile de îndrumare, monitorizare și control, stabilite de lege în competența 

Autorității, prin personalul stabilit prin ordin al președintelui Autorității; 

✓ implementează la nivel local programele Autorității de formare, instruire și educație în materie 

electorală; 

✓ monitorizează starea logisticii electorale și a sediilor secțiilor de votare; 

✓ furnizează filialelor informații pentru elaborarea documentațiilor necesare emiterii avizelor 

conforme privind delimitarea secțiilor de votare din țară și stabilirea sediilor acestora; 

✓ furnizează filialelor date, evidențe, situații, statistici, nomenclatoare, documente foto pentru 

realizarea de monografii ale unităților administrativ-teritoriale; 

✓ monitorizează întocmirea și tipărirea listelor electorale; 

✓ gestionează evidențele experților electorali, ale operatorilor de calculator, ale președinților 

birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora, la nivelul la care funcționează; 

✓ urmărește modul de delimitare a secțiilor de votare, de stabilire a localurilor secțiilor de vot și 

a sediilor birourilor electorale; 

✓ propune înființarea secțiilor de votare noi sau schimbarea sediilor secțiilor de votare în cazurile 

în care nu se asigură respectarea prevederilor art. 20 - 221 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și 

completările ulterioare; 

✓ controlează modul de păstrare a logisticii electorale între perioadele electorale și poate propune 

proiecte de decizii pentru înlocuirea logisticii electorale care nu respectă standardele stabilite de lege; 

✓ eliberează adeverințe pentru operatorii de calculator privind activitatea desfășurată în vederea 

acordării zilei libere prevăzute de lege; 

✓ urmărește modalitatea de arondare a alegătorilor la secțiile de votare; 

✓ gestionează evidența secțiilor de votare și a sediilor acestora din raza teritorială de competență; 

✓  constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale, în condițiile legii; 
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✓ desfășoară activitatea de relații cu publicul și de registratură, la nivelul la care funcționează; 

✓ sprijină Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale în 

ceea ce privește activitatea de control al finanțării campaniilor electorale și al activității partidelor politice. 

 

Atribuții principale ale DCMAT: 

✓ coordonează, îndrumă, monitorizează și evaluează activitatea filialelor și a birourilor județene 

ale Autorității, potrivit ordinului președintelui Autorității; 

✓ asigură legătura funcțională între filiale și birouri județene, pe de o parte și conducerea 

Autorității și compartimentele Autorității, pe de altă parte;  

✓ asigură informarea departamentelor de specialitate ale Autorității cu privire la graficul 

activităților efectuate de birourile județene și filialele Autorității; 

✓ întocmește, la solicitarea conducerii, informări, sinteze, note, analize și rapoarte, pe diverse 

teme în materie electorală, pe baza datelor transmise de către filiale și birourile județene; 

✓ furnizează, la cererea celorlalte compartimente, date și statistici relevante din domeniul său de 

activitate.   

 

Obiective specifice urmărite în anul de referință: 
o asigurarea bunei colaborări cu autorităţile administraţiei publice locale; 

o organizarea eficientă a acțiunilor de îndrumare și control electoral; 

o asigurarea suportului necesar pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor. 

 

Relația cu autoritățile administraţiei publice locale. Cooperare inter-instituțională 
În anul 2020, activitățile realizate de către personalul din cadrul filialelor Autorității Electorale 

Permanente și al birourilor județene aflate în coordonarea acestora, au vizat în mod deosebit pregătirea, 

organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data de 

27.09.2020, precum şi a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din data de 06.12.2020. 

În acest sens, a fost pus un accent deosebit pe controlul, monitorizarea și verificarea modului de 

respectare a dispoziţiilor legale în materie electorală şi acordarea îndrumării necesare pentru asigurarea 

pregătirii, organizării şi desfăşurării consultărilor electorale cu respectarea legii de către toate instituţiile şi 

autorităţile publice cu atribuţii în materie electorală din toate județele aflate în aria de competență teritorială 

a filialelor instituției, astfel: 

• instituţii ale prefectului; 

• consilii județene; 

• primării; 

• direcții/servicii publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor; 

• servicii/birouri județene pentru imigrări; 

• servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor. 

Personalul filialelor AEP și al birourilor județene a îndrumat, a sprijinit și a monitorizat în mod 

constant activitatea desfășurată de către instituţiile şi autorităţile publice cu atribuţii în materie electorală și 

a pus un accent deosebit pe controlul, monitorizarea și verificarea modului de respectare a dispoziţiilor 

legale în materie electorală şi acordarea îndrumării necesare pentru asigurarea pregătirii, organizării şi 

desfăşurării consultărilor electorale cu respectarea prevederilor legale, astfel: 

• au fost organizate întâlniri/discuții de lucru cu prefecții din județele din aria de competență a 

filialelor și a birourilor județene, ținându-se permanent legătura cu aceștia, prin toate mijloacele de 

comunicare; 

• au fost organizate întâlniri/discuții de lucru cu președinții de consilii județene din județele din 

aria de competență a filialelor și a birourilor județene, ținându-se permanent legătura cu aceștia, prin toate 

mijloacele de comunicare, având în vedere atribuțiile acestora în organizarea alegerilor autorităților 

administrației publice locale; 
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• a fost planificată efectuarea controalelor la primăriile din județele din aria de competență a 

filialelor și a birourilor județene și, cu aceeași ocazie, acordarea de îndrumare electorală la serviciile publice 

comunitare locale de evidenţă a persoanelor; 

• au fost efectuate acțiuni de îndrumare electorală și control la primăriile din județele din aria de 

competență a filialelor și a birourilor județene, însă din cauza situației epidemiologice generate de virusul 

SARS-CoV-2, începând cu data de 16.03.2020 a fost decretată stare de urgență; aceasta s-a prelungit până 

la data de 15.05.2020, după, instaurându-se starea de alertă, ce s-a prelungit succesiv cu câte 30 zile până la 

sfârșitul anului 2020. 

Cu ocazia controalelor efectuate la primării s-au desfășurat întâlniri cu reprezentanți ai serviciilor 

publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, iar pe parcursul anului 2020, personalul din cadrul 

filialelor Autorității Electorale Permanente și al birourilor județene aflate în coordonarea acestora, a ținut 

permanent legătura cu reprezentanții primăriilor, prin toate mijloacele de comunicare (corespondență pe 

mail, telefonic), existând o colaborare permanentă. 

De asemenea, au fost efectuate întâlniri/discuții de lucru cu fiecare dintre direcțiile/serviciile 

publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, la care au participat directorul de filială/șeful de 

birou - în cazul birourilor județene și întâlniri/discuții de lucru cu fiecare din serviciile/birourile județene 

pentru imigrări. Cu aceste ocazii s-a constatat faptul că, în majoritatea județelor, deși primarii au fost 

convocați să își ridice listele electorale complementare, o parte dintre aceștia nu s-au prezentat. De 

asemenea, s-a constatat întocmirea eronată a unor liste electorale, însă datorită colaborării dintre instituții, 

problemele au fost remediate. 

S-au efectuat verificări la fața locului privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească 

localurile secțiilor de votare pentru situațiile în care primarii au solicitat înființarea unor secții de votare ori 

modificarea unor sedii existente. Au fost efectuate verificări la fața locului, acolo unde situația a impus-o 

și, cu ocazia deplasărilor, s-au întocmit procese-verbale de verificare a condițiilor pe care trebuie să le 

îndeplinească localurile secțiilor de votare, între reprezentanții Autorității Electorale Permanente și cei ai 

primăriilor. 

Pe parcursul anului 2020 au fost efectuate deplasări de către personalul filialelor și al birourilor 

județene, la sediile unităților administrativ-teritoriale, pentru efectuarea activităților de îndrumare electorală 

și control, respectiv pentru verificarea la fața locului a condițiilor pe care le îndeplinesc localurile secțiilor 

de votare propuse de către primari, în cazul solicitărilor de înființare a unor secții de votare sau de modificare 

a sediilor secțiilor de votare existente, conform datelor înscrise în Anexa nr. 18, astfel: 
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Îndrumarea şi sprijinirea autorităţilor publice în pregătirea, organizarea şi 

desfăşurarea proceselor electorale 
Personalul cu funcții de conducere din cadrul filialelor Autorității Electorale Permanente a 

coordonat, a îndrumat și a monitorizat în mod permanent activitatea desfășurată de către personalul din 

cadrul filialelor și al birourilor județene aflate în coordonare, referitor la desfășurarea activităților specifice 

de îndrumare și sprijinire a autorităților administrației publice locale în pregătirea, organizarea și 

desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data de 27.09.2020, precum şi a 

alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din data de 06.12.2020. 

Obiectivele principale în ceea ce privește îndrumarea și sprijinirea autorităţilor publice în 

pregătirea, organizarea şi desfăşurarea proceselor electorale au vizat:  

• asigurarea faptului că, în cadrul tuturor primăriilor să existe persoane desemnate de către 

primari să opereze în Registrul electoral, pe baza datelor de autentificare furnizate de către Autoritatea 

Electorală Permanentă; anularea datelor de autentificare pentru persoanele care au fost înlocuite de către 

primari sau, după caz, obținerea unor seturi de date de autentificare pentru persoanele nou desemnate.  

realizări: au fost contactate primăriile pentru a se asigura că există persoane desemnate care să 

efectueze operațiuni sau să actualizeze datele din Registrul electoral; În cazul modificărilor intervenite în 

ceea ce privește persoanele desemnate, s-au primit din partea primarilor adrese prin care s-a solicitat după 

caz: anularea și/sau emiterea unui/unor noi seturi de date de autentificare în Registrul electoral.  

• asigurarea faptului că persoanele nou desemnate beneficiază de instruire din partea 

personalului din cadrul filialelor și al birourilor județene, pentru a putea efectua operațiunile necesare în 

Registrul electoral. 

realizări: s-a acordat, telefonic, în mod permanent, instruire persoanelor nou desemnate care au 

solicitat acest lucru.  

• asigurarea faptului că alegătorii nerepartizați sunt arondați la secțiile de votare în mod automat, 

conform domiciliului existent în actele de identitate si a delimitărilor create în Registrul electoral, precum 

și asigurarea faptului că nu există secții de votare cu mai mult de 2.000 alegători arondați, pentru îndeplinirea 

acestor obiective fiind necesară actualizarea delimitărilor secțiilor de votare, astfel încât alegătorii să fie 

repartizați automat la secțiile de votare conform domiciliului, iar numărul de alegători arondați la o secție 

să nu depășească 2.000 alegători. 

realizări: în perioada de referință, s-a acordat permanent îndrumare reprezentanților primăriilor, 

pentru întocmirea corectă și completă a documentațiilor în vederea obținerii avizului conform al Autorității 

Electorale Permanente pentru modificarea delimitărilor.  
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• asigurarea faptului că alegătorii nerepartizați care nu prezintă în actele de identitate informații 

suficiente privind domiciliul, sunt arondați la secțiile de votare în mod manual, la cea mai apropiată secție 

de votare de domiciliul acestora; 

realizări: în perioada de referință, s-a acordat permanent îndrumare reprezentanților primăriilor, 

pentru întocmirea corectă a solicitărilor de deblocare a Registrului electoral în vederea repartizării manuale 

a alegătorilor la secțiile de votare, repartizarea alegătorilor la secțiile de votare fiind efectuată de către 

reprezentanții primăriilor, sub îndrumarea personalului din cadrul filialelor și/sau a birourilor județene, după 

caz.  

• asigurarea faptului că detaliile generale ale secțiilor de votare sunt corecte, informații ce se 

regăsesc pe publicația privind numerotarea secțiilor de votare, sediile și delimitările acestora.  

realizări: în perioada de referință, urmare a discuțiilor purtate cu persoanele desemnate să 

efectueze operațiuni în Registrul electoral, s-au primit, analizat și soluționat aceste cereri. 

• asigurarea faptului că nu există secții de votare cu mai puțin de 50 de alegători arondați, secții 

care ar putea fi desființate. 

realizări: în perioada de referință, s-au analizat toate secțiile de votare cu un număr mai mic de 50 

de alegători repartizați, unele neputând fi desființate, fiind organizate în localități situate la distanțe mari de 

cea mai apropiată secție de votare din unitatea administrativ-teritorială respectivă. 

• asigurarea condițiilor de exercitare a dreptului de vot, prin înființarea unor noi secții de votare 

dacă situația o impune, în situația în care distanța dintre localul secției de votare si domiciliul alegătorilor 

este mai mare de 3 km, precum și dacă există cel puțin 50 de cereri primite în acest sens din partea 

alegătorilor. 

realizări: în perioada de referință au fost soluționate, după caz, solicitările de înființare a unor 

secții de votare.  

• asigurarea tuturor condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească localurile secțiilor de votare, 

iar în cazul în care localurile existente nu corespund, identificarea de către primari a altor sedii, îndrumarea 

primarilor pentru asigurarea unor localuri care corespund prevederilor legale, pentru întocmirea corectă și 

completă a documentației pentru obținerea avizului conform al Autorității Electorale Permanente pentru 

modificarea sediilor secțiilor de votare.  

realizări: în perioada de referință, s-au primit solicitări pentru modificarea sediilor secțiilor de 

votare, pentru care s-a analizat documentația și s-au verificat la fața locului sediile secțiilor de votare propuse 

de către primari a fi modificate. 

• asigurarea faptului că în Registrul electoral se înregistrează şi actualizează datele de 

identificare ale cetăţenilor români cu drept de vot: se radiază persoanele decedate, puse sub interdicție sau 

condamnate, cu interzicerea exercitării dreptului de a alege, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de către 

dispoziţiile art. 36, art. 37, art. 39 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

realizări: în perioada de referință s-a acordat îndrumare telefonic, în mod permanent, unor 

persoane desemnate, în cazul punerii sub interdicție a persoanelor pentru care s-a primit dispozitivul 

hotărârii judecătorești la locul nașterii, iar domiciliul alegătorului este într-o altă unitate administrativ-

teritorială.  

• asigurarea faptului că persoanele autorizate de către primari înscriu în Registrul electoral 

cererile primite de vot la reședință din țară. 

realizări: în perioada de referință s-a acordat îndrumare telefonic unor persoane desemnate să 

efectueze operațiuni în Registrul electoral, privind procedura de înscriere în Registrul electoral a persoanelor 

care doresc să fie înscrise în listele electorale permanente cu adresa de reședință. 

• asigurarea faptului că se stabilesc și se asigură locurile speciale de afișaj electoral cu 

respectarea prevederilor legale. 

realizări: în perioada de referință s-a acordat îndrumare reprezentanților primăriilor privind 

necesitatea stabilirii și asigurării de către aceștia a locurilor speciale de afișaj electoral pe perioada 

campaniilor electorale, conform dispozițiilor legale. 
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• asigurarea faptului că se aduce la cunoștință publică delimitarea și numerotarea secțiilor de 

votare precum și a sediilor acestora potrivit prevederilor art. 20 alin (5) din Legea nr. 208/2015 privind 

alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare. 

realizări: în perioada de referință s-a acordat îndrumare reprezentanților autorităților 

administrației publice locale privind necesitatea aducerii la cunoștință publică a delimitării și numerotării 

secțiilor de votare precum și a sediilor acestora, potrivit prevederilor art. 20 alin (5) din Legea nr. 208/2015 

privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare. 

• asigurarea faptului că primarii sunt informați cu privire la obligația de a pune la dispoziția 

partidelor politice, alianțelor politice, a alianțelor electorale și a organizațiilor cetățenilor aparținând 

minorităților naționale care participă la alegeri a unui extras din Registrul electoral potrivit prevederilor art. 

49 alin (4) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare. 

realizări: în perioada de referință s-a acordat îndrumare reprezentanților autorităților 

administrației publice locale privind obligația de a pune la dispoziția partidelor politice, alianțelor politice, 

a alianțelor electorale și a organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la 

alegeri a unui extras din Registrul electoral potrivit prevederilor art. 49 alin (4) din Legea nr. 208/2015 

privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare. 

• asigurarea faptului că primarii tipăresc listele electorale permanente din Registrul electoral în 

două exemplare, după generarea pachetelor electorale pentru fiecare scrutin în parte, potrivit prevederilor 

art. 49 alin (1) și (5) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum 

şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

realizări: în perioada de referință s-a acordat îndrumare reprezentanților autorităților 

administrației publice locale privind obligația primarilor de a tipări listele electorale permanente din 

Registrul electoral în două exemplare, după generarea pachetelor electorale pentru fiecare scrutin în parte 

potrivit prevederilor art. 49 alin (1) și (5) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu 

modificările şi completările ulterioare. cu respectarea termenelor prevăzute în programele calendaristice 

aferente celor două tipuri de consultări electorale organizate în anul 2020. 

• asigurarea faptului că la nivelul primăriilor există materiale suficiente de logistică electorală 

pentru dotarea și amenajarea secțiilor de votare: cabine de vot, urne de vot fixe, urne de vot mobile etc; 

realizări: în perioada de referință s-au purtat discuții cu reprezentanții primăriilor în vederea 

asigurării din timp de către aceștia a materialelor de logistică electorală pentru dotarea și amenajarea secțiilor 

de votare: cabine de vot, urne de vot fixe, urne de vot mobile, alte materiale.  

• asigurarea faptului că la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale există un număr 

suficient de experți electorali și operatori de calculator care vor putea fi desemnați pentru fiecare scrutin 

electoral  

realizări: în perioada de referință, personalul filialelor și al birourilor județene ale Autorității 

Electorale Permanente, a purtat discuții cu prefecții, primarii, reprezentanții altor instituții și autorități, în 

vederea acoperirii cu un număr suficient de experți electorali și operatori de calculator care vor putea fi 

desemnați pentru fiecare scrutin electoral.  

 

Activitatea de control electoral. Activitatea de control pe Registrul electoral 
Activitatea de control şi îndrumare electorală în cursul anului 2020 a fost influențată de contextul 

epidemiologic generate de virusul SARS-CoV-2, aceasta desfășurându-se atât la fața locului, cât și prin 

mijloace  de comunicare la distanță. 

Obiectivele urmărite în activitatea de îndrumare și control electoral au vizat în principal: 
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• monitorizarea modului în care autorităţile administraţiei publice locale îndeplinesc atribuţiile 

ce le revin potrivit actelor normative în materie electorală; 

• urmărirea modului de întocmire a listelor electorale permanente; verificarea semnării listelor 

electorale permanente de către persoanele abilitate și a modului de păstrare a registrelor cuprinzând listele 

electorale permanente; 

• obținerea de informații privind solicitările primite din partea alegătorilor privind înscrierea 

acestora în listele electorale permanente cu adresa de reședință la ultimul scrutin; 

• obținerea de informații privind exemplarele anterioare ale listelor electorale permanente 

tipărite pentru consultările electorale și acordarea de îndrumare privind modalitatea de predare spre topire a 

acestora; 

• obținerea de informații privind solicitările primite din partea formaţiunilor politice care au 

participat la alegerile locale și parlamentare privind punerea la dispoziţie, la cererea scrisă şi pe cheltuiala 

acestora, a unui extras din registrul electoral; 

• obținerea de informații privind autorizarea persoanelor care efectuează operaţiuni de 

actualizare în registrul electoral; 

• verificarea modului de efectuare la termen a actualizării datelor înscrise în registrul electoral 

pe baza comunicărilor primite; 

• acordarea de îndrumare privind operațiunile necesare a fi efectuate la nivelul primăriei în 

registrul electoral; 

• verificarea modului în care primarul asigură condiţiile necesare consultării de către alegători a 

informațiilor înscrise în registrul electoral cu privire la propriile date cu caracter personal;  

• urmărirea modului de întocmire a listelor electorale complementare; verificarea semnării 

listelor electorale complementare de către persoanele abilitate și a modului de păstrare a registrelor 

cuprinzând listele electorale complementare; 

• obținerea de informații privind persoanele care efectuează operațiuni în listele electorale 

complementare și autorizarea acestora; 

• verificarea modului în care primarul asigură condiţiile necesare consultării de către alegători a 

informațiilor înscrise în listele electorale permanente cu privire la propriile date cu caracter personal, precum 

și a modului de soluționare a întâmpinărilor împotriva omisiunilor, înscrierilor greşite sau oricăror erori din 

listele electorale complementare; 

• urmărirea modului de întocmire a listelor electorale speciale; verificarea semnării listelor 

electorale speciale de către persoanele abilitate și a modului de păstrare a registrelor cuprinzând listele 

electorale speciale; verificarea comunicării către judecătoria competentă teritorial a unui exemplar al listelor 

electorale speciale, precum și a modificărilor operate în listele electorale speciale; 

• obținerea de informații privind persoanele care efectuează operațiuni în listele electorale 

speciale și autorizarea acestora; 

• verificarea modului în care primarul asigură condiţiile necesare consultării de către alegători a 

informațiilor înscrise în listele electorale speciale cu privire la propriile date cu caracter personal, precum și 

a modului de soluționare a întâmpinărilor împotriva omisiunilor, înscrierilor greşite sau oricăror erori din 

listele electorale speciale; 

• verificarea respectării criteriilor de delimitare a secțiilor de votare, de arondare a alegătorilor 

la secțiile de votare, a altor elemente cuprinse în modalitatea de delimitare și de stabilire a sediilor secțiilor 

de votare, conform prevederilor legale; 

• verificarea modului de păstrare şi gestionare a logisticii electorale folosite la consultările 

electorale anterioare şi realizarea din timp a dotărilor specifice secțiilor de votare; 

• obținerea de informații privind problemele întâmpinate în organizarea și desfășurarea 

consultărilor electorale anterioare; 

• urmărirea modului de respectare a hotărârilor, deciziilor și instrucţiunilor autorității electorale 

permanente; 

• verificarea modului de efectuare a comunicărilor între primărie și serviciul public comunitar 

local pentru evidența persoanelor în vederea obținerii informațiilor necesare actualizării registrului electoral; 
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• analiza demersurilor efectuate pentru punerea în legalitate a persoanelor fără acte de identitate. 

 

Activități desfășurate la nivelul structurilor teritoriale și obiectivele acestora 
Având în vedere situația epidemiologică generată de virusul SARS-CoV-2, activitățile de 

informare și îndrumare electorală s-au desfășurat pe parcursul perioadei de referință și fără deplasări, de la 

nivelul structurilor teritoriale, la solicitările primite telefonic sau prin e-mail, din partea unor instituții 

publice cu atribuții în materie electorală, privind următoarele aspecte: 

• realizarea atribuţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale în materie electorală, 

potrivit actelor normative în vigoare; 

• întocmirea listelor electorale permanente de către primari, conform prevederilor legale, 

semnarea acestor documente de către persoanele abilitate și păstrarea în condiţii corespunzătoare a 

registrelor cuprinzând listele electorale; 

• soluţionarea, conform prevederilor legale, a solicitărilor primite din partea alegătorilor 

privind înscrierea în listele electorale permanente cu adresa de reședință; 

• modalitatea de predare spre topire, către operatorii economici specializaţi, a exemplarelor 

anterioare ale listelor electorale permanente tipărite pentru consultările electorale, în aplicarea dispozițiilor 

art. 70 alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• soluţionarea, conform prevederilor legale, a solicitărilor primite din partea competitorilor 

electorali privind punerea la dispoziţie, la cererea scrisă şi pe cheltuiala acestora, a unui extras din Registrul 

electoral; 

• procedura de autorizare a persoanelor care efectuează operaţiuni de actualizare în Registrul 

electoral; 

• efectuarea în termen legal a actualizării datelor înscrise în Registrul electoral pe baza 

comunicărilor primite; 

• operațiunile necesare a fi efectuate la nivelul primăriei în Registrul electoral; 

• modul în care primarul asigură condiţiile necesare consultării de către alegători a 

informațiilor înscrise în Registrul electoral cu privire la datele cu caracter personal;  

• întocmirea şi actualizarea listelor electorale complementare, semnarea lor de către persoanele 

abilitate, efectuarea de operațiuni în listele electorale complementare numai de către persoanele autorizate; 

• respectarea criteriilor legale de delimitare a secțiilor de votare, de arondare a alegătorilor la 

secțiile de votare și de stabilire a sediilor secțiilor de votare, conform prevederilor legale;  

• modul de păstrare şi gestionare a logisticii electorale folosite la consultările electorale 

anterioare şi realizarea din timp a dotărilor specifice secțiilor de votare; 

• respectarea hotărârilor, deciziilor și instrucţiunilor Autorității Electorale Permanente; 

• modul de efectuare a comunicărilor între primărie și serviciul public comunitar local pentru 

evidența persoanelor în vederea obținerii informațiilor necesare actualizării Registrului electoral; 

• necesitatea punerii în legalitate a persoanelor fără acte de identitate; 

• punerea la dispoziția partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și 

organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri a unui extras din 

Registrul electoral, cuprinzând alegătorii din unitatea administrativ-teritorială, respectiv numele, prenumele, 

data nașterii și domiciliul, precum și secția de votare la care au fost arondați, pe suport electronic sau hârtie, 

în conformitate cu dispozițiile art. 49 alin. (4) din Legea nr. 208/2015; 

•  a fost acordată îndrumare reprezentanților instituţiilor primăriilor din județele arondate care 

au solicitat clarificări privind punerea la dispoziția partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale 

și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri a unui extras din 

Registrul electoral. 

Luând în considerare organizarea și desfășurarea celor două procese electorale din anul 2020, 

personalul filialelor și al birourilor județene a acordat permanent îndrumare primarilor şi secretarilor 

generali ai unităţilor administrativ–teritoriale, dar și în cadrul sesiunilor de instruire organizate pentru cele 

două tipuri de scrutin, conform datelor prezentate în Anexa nr. 18. 
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Suplimentar faţă de activitățile de informare și îndrumare electorală acordate autorităţilor publice, 

personalul filialelor și al birourilor județene ale Autorității Electorale Permanente a acordat permanent 

îndrumare și persoanelor fizice interesate, care au solicitat acest lucru, privind: 

- modalitatea de admitere în corpul experților electorali; 

- modalitatea de examinare a persoanelor care doresc să facă parte din corpul experților 

electorali; 

- modalitatea de desemnare în funcția de președinte ori locțiitor al unui birou electoral de 

circumscripție, ori birou electoral al secției de votare;  

- modalitatea de admitere în baza de date a operatorilor de calculator; 

- datele la care au fost stabilite cele două scrutine, alte informații cu caracter electoral etc.  

 

Controlul și monitorizarea actualizării Registrului electoral 
Activitatea principală ce privește Registrul electoral, desfășurată pe parcursul anului 2020, a vizat 

monitorizarea şi controlarea modului de actualizare al acestuia, de către persoanele autorizate, conform 

prevederilor legale în vigoare, de a efectua operaţiuni în Registrul electoral, la nivelul fiecărei unităţi 

administrativ-teritoriale, în vederea asigurării, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Legea nr. 

208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, a următoarelor 

activități: 

• cu ocazia monitorizării modului de efectuare a operațiunilor în Registrul electoral s-a 

acordat, în mod permanent, îndrumare atât reprezentanţilor unităţilor administrativ–teritoriale cât şi 

persoanelor autorizate cu privire la atribuţiile şi sarcinile ce le revin pentru efectuarea operaţiunilor în 

Registrul electoral, la termenele şi în condiţiile prevăzute de lege. Totodată s-a atras atenția asupra faptelor 

care constituie contravenţii şi a sancţiunilor aplicabile în cazul nerespectării dispoziţiilor legale; 

• s-a acordat, în mod permanent, îndrumare cu privire la înregistrarea şi actualizarea datelor 

de identificare ale cetăţenilor români cu drept de vot: la radierea persoanelor decedate, puse sub interdicție 

sau condamnate, cu interzicerea exercitării dreptului de a alege, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de 

dispoziţiile art. 36, art. 37, art. 39 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu 

modificările şi completările ulterioare, din cadrul unității administrativ-teritoriale, la realizarea 

comunicărilor prevăzute de lege privind datele de identificare a alegătorilor, comunicarea către unitatea 

administrativ-teritorială de domiciliu în vederea radierii în cazul persoanelor puse sub interdicție în 

cazurile şi în condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 39 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului 

şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, 

cu modificările şi completările ulterioare, la arondarea cetăţenilor români cu drept de vot la secţiile de 

votare;  

• au fost analizate periodic rapoartele cu alegători nerepartizați, în vederea repartizării 

acestora la secțiile de votare în cât mai mare măsură în mod automat. În cazul UAT-urilor cu alegători 

nerepartizați ce puteau fi repartizați la secțiile de votare doar în mod manual, întrucât domiciliul înscris în 

actul de identitate nu era complet, nu permitea crearea unei delimitări pentru repartizare automată a acelor 

alegători, personalul filialelor și al birourilor județene ale Autorității Electorale Permanente a procedat la 

transmiterea către Direcția management electoral a solicitării de deblocare a Registrului secțiilor de votare, 

contactarea persoanelor desemnate de primari pentru a efectua operațiuni în Registrul electoral, 

monitorizarea operațiunilor de repartizare a alegătorilor la secțiile de votare, asigurându-se faptul că la 

finalul operațiunilor Registrul secțiilor de votare a fost aprobat; 

• au fost analizate periodic rapoartele cu numărul alegătorilor arondați la secțiile de votare, 

analizându-se atât secțiile de votare cu mai puțin de 50 de alegători arondați cât și secțiile de votare cu mai 

mult de 2000 de alegători arondați. De asemenea, au fost analizate solicitările primite pentru înființarea unor 

noi secții de votare motivate de distanța dintre localul secției de votare si domiciliul din actul de identitate 

al alegătorilor; 
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• au fost analizate solicitările primite pentru înființarea ori desființarea de secții de votare; în 

anul 2020, au fost primite si soluționate solicitările de aviz pentru înființarea unor secții de votare. S-au 

verificat la fața locului secțiile de votare respective, de către personalul structurilor teritoriale ale Autorității 

Electorale Permanente. După primirea avizului AEP,   s-au efectuat operațiunile necesare în Registrul 

electoral, sub supravegherea personalului structurilor teritoriale, până la aprobarea Registrului secțiilor de 

votare și comunicarea aprobării către Departamentul logistică electorală; 

• au fost analizate solicitările primite pentru modificarea sediilor secțiilor de votare si 

soluționate, după caz; 

• în cazul UAT-urilor în care s-a constatat faptul că alegătorii nerepartizați au mențiuni 

complete privind adresa de domiciliu ce ar permite repartizarea lor în mod automat la secțiile de votare 

precum şi în cazul celor care au solicitat modificarea delimitărilor secțiilor de votare, personalul structurilor 

teritoriale ale Autorității Electorale Permanente a procedat la contactarea reprezentanților instituţiilor 

primarilor, în vederea demarării procedurii de actualizare şi modificare a delimitărilor secțiilor de votare, 

conform prevederilor art. 20 alin (3) și art. 21 alin (1) din Legea nr. 208/2015, cu respectarea prevederilor 

Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 6/2014 precum și ale Hotărârii Autorității Electorale 

Permanente nr. 19/2017. Urmare a primirii și verificării documentelor întocmite de reprezentanții UAT-

urilor, personalul din cadrul structurilor teritoriale a transmis către Direcția management electoral, 

propunerea de emitere a avizului conform al Autorității Electorale Permanente; 

• au fost preluate și analizate sesizările primarilor în ceea ce privește imposibilitatea radierii 

unor alegători și a unor erori apărute la conectarea sau operarea în Registrul electoral, sesizări transmise 

către Direcția informatică; 

• s-a acordat îndrumare primarilor unităților administrativ-teritoriale din aria de competență 

a filialelor, respectiv a birourilor județene ale Autorității Electorale Permanente, cu privire la actualizarea 

detaliilor generale ale secțiilor de votare; 

• s-a acordat îndrumare primarilor unităților administrative-teritoriale din aria de competență 

a filialelor, respectiv a birourilor județene ale Autorității Electorale Permanente, cu privire la procedura de 

lucru pentru utilizatorii Registrului electoral, de modificare a parolei de acces, la solicitarea acestora, ori a 

persoanelor noi, desemnate să efectueze operațiuni în Registrul electoral.; 

• s-a acordat îndrumare primarilor unităților administrative-teritoriale din aria de competență 

a filialelor, respectiv a birourilor județene ale Autorității Electorale Permanente, cu privire la aducerea la 

cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării fiecărei secţii de votare, precum şi a sediilor acestora.; 

• au fost preluate, analizate și după caz transmise către sediul central problemele/sesizările 

semnalate de către primarii unităților administrative-teritoriale din aria de competență a filialelor, respectiv 

a birourilor județene ale Autorității Electorale Permanente, atunci când nu s-a putut realiza îndrumarea și 

rezolvarea problemelor la nivel teritorial; 

• s-a acordat îndrumare primarilor unităților administrative-teritoriale din aria de competență 

a filialelor, respectiv a birourilor județene ale Autorității Electorale Permanente, cu privire la realizarea 

listelor electorale permanente; atât la alegerile locale cât și la alegerile parlamentare, s-a comunicat 

permanent cu toate instituţiile primarilor din judeţele arondate filialelor, respectiv birourilor județene ale 

Autorității Electorale Permanente, pentru actualizarea informațiilor din Registrul electoral, în vederea 

generării pachetelor electorale și a tipăririi listelor electorale permanente, în două exemplare originale, 

conform dispozițiilor art. 49 alin. (5) și ale art. 120 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a 

Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu 

modificările şi completările ulterioare, a formularelor tipizate necesare pentru organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor. 

De asemenea, în  urma verificării săptămânale, a situaţiei alegătorilor nerepartizați în Registrul 

electoral, personalul structurilor teritoriale ale Autorității Electorale Permanente a contactat telefonic 

instituțiile primarilor unde s-au constatat cazuri de alegători nerepartizați la secţiile de votare și a acordat 

îndrumare pentru realizarea etapelor procedurale necesare în repartizarea alegătorilor către secţiile de votare 

şi/sau actualizarea, după caz, a delimitării secţiilor de votare, cu respectarea prevederilor Hotărârii AEP nr. 

19/2017.  
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Deficiențe constatate 
Concluziile rezultate în urma acţiunilor de control electoral desfăşurate, precum şi măsurile 

dispuse, au fost consemnate în Procesele-verbale de control şi în Listele de verificare încheiate la sediile 

instituţiilor controlate, precum şi în Raportările săptămânale privind activităţile desfăşurate. 

În urma acţiunilor de control electoral desfăşurate la instituţiile primarilor din judeţele arondate 

structurilor teritoriale ale Autorității Electorale Permanente, s-au constatat deficiențe privind: 

• neoperarea sau nerespectarea termenului de operare în Registrul Electoral (48 ore de la data 

emiterii actului de deces), conform prevederilor art. 37 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

• actualizarea delimitării secțiilor de votare în urma: înființării de noi artere care trebuie a fi 

introduse în delimitare, extinderii numerelor administrative existente în delimitare; 

• păstrarea și depozitarea materialelor de logistică; 

• listele electorale permanente nu cuprind toate elementele prevăzute de lege, conform 

dispozițiilor art. 49 alin. 5 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 

precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

• există primării care nu au predat spre topire operatorilor economici specializaţi listele electorale 

permanente utilizate la scrutinele anterioare; 

• listele electorale permanente nu au fost semnate conform dispozițiilor art. 49 alin. (5) din Legea 

nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare; 

• listele electorale permanente utilizate la ultimele procese electorale nu au putut fi puse la 

dispoziția echipei de control; 

• nu a fost modificată dispoziția privind autorizarea persoanelor desemnate să opereze în 

Registrul electoral, în situația în care una dintre persoanele desemnate inițial și-a încetat raportul de serviciu; 

• imposibilitatea radierii din Registrul electoral și din listele electorale existente a unor alegători 

decedați, din lipsa documentelor oficiale; 

• numărul de alegători arondați unei secții de votare este mai mare de 2.000 de alegători, 

nerespectându-se dispozițiile art. 21 alin. (5) lit. b) și c) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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• imposibilitatea implementării în Registrul electoral  a nomenclatorului stradal al unei unități 

administrativ-teritoriale, întrucât conținea o serie de erori; 

• neîndeplinirea condițiilor legale a imobilelor propuse pentru modificarea sediilor unor secții 

de votare, constatate în urma verificării la fața locului de către personalul din cadrul structurilor teritoriale 

ale Autorităţii Electorale Permanente; 

• diverse deficienţe constatate, ce ar fi putut influența desfăşurarea procesului electoral, după 

caz. 

 

Măsuri și recomandări dispuse 
Pentru aplicarea şi respectarea, în mod permanent, a dispoziţiilor legale, echipele de control au 

dispus următoarele măsuri:  

• Semnarea listelor electorale permanente de primar și secretar conform dispozițiilor art. 49 

alin. (5) din Legea nr. 208/2015. 

Termen de realizare: permanent.  

• Semnarea listei electorale complementare de către primar şi secretar conform dispozițiilor 

art. 21 alin. (3) din Legea nr. 115/2015. 

Termen de realizare: permanent.  

• Semnarea listei electorale speciale de către primar şi secretar și predarea unui exemplar 

original al acestor liste la judecătoria în a cărei rază teritorială se află unitatea administrativ-teritorială 

respectivă, conform dispozițiilor art. 12 alin. (6) din Legea nr. 33/2007. 

Termen de realizare: permanent.  

• Păstrarea listei electorale complementare în registre speciale, cu file detașabile, conform 

dispozițiilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 115/2015. 

Termen de realizare: permanent.  

• Păstrarea registrelor cu listele electorale permanente sau a registrelor cu listele electorale 

speciale în condiţii corespunzătoare. 

Termen de realizare: permanent.  

• Transmiterea către Autoritatea Electorală Permanentă a cazurilor de înlocuire a persoanelor 

autorizate de către primar să efectueze operațiuni în Registrul electoral în cel mult 5 zile lucrătoare de la 

data producerii acestora, conform dispoziţiilor art. 28 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, precum și a cazurilor 

de încetare, respectiv suspendare a raporturilor de serviciu.  

Termen de realizare: permanent.  

• Efectuarea înregistrărilor și radierilor din Registrul electoral la termenele stabilite de art. 37 

și art. 39 din Legea nr. 208/2015. 

Termen de realizare: permanent.  

• Efectuarea de operațiuni în Registrul Electoral sau în listele electorale permanente de 

persoane autorizate conform prevederilor art. 26 și art. 28 din Legea nr. 208/2015. 

Termen de realizare: permanent.  

• Punerea la dispoziţia partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi 

organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, la cererea şi pe 

cheltuiala acestora, a unui extras din Registrul electoral, pe suport electronic sau hârtie, până cel mai târziu 

cu 10 zile înaintea datei alegerilor, dar nu mai târziu de 24 de ore de la solicitare, conform disp. art. 49 alin. 

(4) din Legea nr. 208/2015. 

Termen de realizare: 24 de ore de la solicitare. 

• Respectarea dispozițiilor legale privind actualizarea delimitării secțiilor de votare.  

Termen de realizare: permanent.  

• Respectarea hotărârilor, deciziilor şi instrucțiunilor Autorității Electorale Permanente. 

Termen de realizare: permanent 

 

Echipele de control au atras atenția reprezentanților instituțiilor controlate faptul că neefectuarea 

înregistrărilor şi a radierilor în Registrul electoral sau în listele electorale permanente la termenele stabilite 
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de lege, efectuarea de operaţiuni în Registrul electoral sau în listele electorale permanente de către persoane 

neautorizate precum şi nerespectarea hotărârilor, deciziilor și instrucțiunilor Autorității Electorale 

Permanente constituie contravenţii conform prevederilor art. 98 lit. (a), (b), (c), (j) și (h) din Legea nr. 

208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare şi se 

sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei. 

Totodată s-a atras atenția faptului că păstrarea registrelor cu listele electorale permanente şi listele 

electorale complementare în condiţii necorespunzătoare constituie contravenție, conform dispozițiilor art. 

108 lit. (c) din Legea nr. 115/2015 şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 1.400 lei, potrivit dispozițiilor 

art. 109 din Legea nr. 115/2015. 

Ca urmare a celor constatate în urma verificărilor efectuate, echipele de control au recomandat: 

• Efectuarea de acțiuni pentru informarea alegătorilor cu privire la posibilitatea acestora de a 

verifica înscrierea în Registrul electoral, având în vedere dispozițiile art. 27 şi art. 47 alin. (1) din Legea nr. 

208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Depunerea diligenţelor necesare pentru intrarea în legalitate a alegătorilor înscrişi în listele 

electorale permanente fără mențiuni complete privind adresa de domiciliu, precum și a celor înscriși fără 

mențiuni privind seria şi numărul actului de identitate; 

• Asigurarea din timp a tuturor materialelor de logistică electorală necesare secţiilor de votare 

şi amenajarea sediilor secțiilor în conformitate cu prevederile Hotărârii Autorității Electorale Permanente 

nr. 44/2016, actualizarea delimitărilor secțiilor de votare şi a stabilirii sediilor acestora conform 

Metodologiei stabilite prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 19/2017 și îndeplinirea 

condiţiilor de aducere la cunoştinţă publică a delimitării şi a numerotării secţiilor de votare din ţară, precum 

şi a sediilor acestora în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 

16/2016. 

 

Sancțiuni 

Ca urmare a deficiențelor constatate cu ocazia acţiunilor de control şi îndrumare electorală 

desfăşurate de către personalul din cadrul filialelor și al birourilor județene ale Autorității Electorale 

Permanente, au fost aplicate un număr de 41 sancţiuni contravenţionale, respectiv amendă, avertisment scris, 

persoanelor autorizate să efectueze operațiuni în Registrul electoral.  

Sancțiunile contravenționale au fost aplicate pentru: 

• neefectuarea radierilor în Registrul electoral la termenele stabilite potrivit legii, faptă prevăzută 

de art. 98 lit. b) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și 

pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările 

ulterioare și sancționată de art. 99 alin (1) din același act normativ; 

• refuzul de a pune la dispoziția agenților constatatori prevăzuți documentele și actele necesare 

efectuării controlului, respectiv, listele electorale întrebuințate la procesul electoral organizat anterior datei 

controlului; 

• mutarea sediului secțiilor de votare fără avizul Autorității Electorale Permanente.  

Situația detaliată a sancțiunilor aplicate de către personalul structurilor teritoriale ale Autorității 

Electorale Permanente se regăsește în Anexa nr. 18. 

 

 Managementul resurselor umane implicate în procesul electoral 
Având în vedere prevederile art. 15 și 16 din Legea nr. 208/2015  şi ale Hotărârii Autorității 

Electorale Permanente nr. 11/2015, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul structurilor 

teritoriale s-au desfășurat permanent activităţi de primire, verificare şi înregistrare a cererilor de admitere în 

Corpul experților electorali (CEE) pe baza avizului favorabil sau pe bază de examen, examinare în vederea 

admiterii în corpul experților electorali, actualizare a datelor personale înscrise în Registrul electoral - CEE, 

desemnarea și instruirea persoanelor ce fac parte din CEE, desemnate în funcția de președinte sau locțiitor     

într-un birou electoral al secției de votare.  
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Numărul cererilor primite și înregistrate la nivelul structurilor teritoriale ale Autorității Electorale 

Permanente sunt prezentate în Anexa nr. 18, iar numărul persoanelor examinate și admise, în Anexa nr. 19. 

De asemenea, au fost contactate toate persoanele ce fac parte din CEE, respectiv toate persoanele 

din baza de date a operatorilor de calculator.  

 

Corpul Experților Electorali 

La nivelul anului 2020, au fost înregistrate 476 cereri de înscriere în CEE pe baza avizului 

favorabil, respectiv un număr de 10.679 cereri de admitere în CEE pe bază de examen. 

De asemenea, au fost organizate 532 sesiuni de instruire a președinților birourilor electorale ale 

secțiilor de votare din țară și a locțiitorilor acestora, la care au participat 60.906 persoane. 

Situațiile detaliate privind activitățile ce implică Corpul experților electorali sunt prezentate în 

Anexa nr. 18, respectiv Anexa nr. 19. 

 

Contactarea persoanelor care pot deveni președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de 

votare sau locțiitori ai acestora 

Pe parcursul anului 2020, au fost contactate telefonic, e-mail, sms – aplicația STS, 160.084 

persoane, pentru a asigura desfășurarea în bune condiții a proceselor electorale, pentru 

modificarea/actualizarea datelor personale din Registrul electoral, contactarea experților din baza de date 

pentru a confirma disponibilitatea pentru fiecare proces electoral în parte, a experților desemnați pentru a 

confirma că își îndeplinesc atribuțiile funcției în care au fost desemnați,  atât la alegerile locale cât și la 

alegerile parlamentare, pentru obținerea documentelor și a informațiilor în ceea ce privește vechimea 

experților electorali, cu alte subiecte: date organizare alegeri, informații referitoare la locația în care se 

organizează sesiunile de instruire etc. 

Situațiile detaliate privind contactarea persoanelor care pot deveni președinți ai birourilor electorale 

ale secțiilor de votare sau locțiitori ai acestora sunt prezentate în Anexa nr. 18. 

De asemenea, au fost contactați, prin e-mail și telefonic, reprezentanții instituțiilor administrației 

publice locale cărora li s-a solicitat sprijin în demersul de contactare, informare și selectare a persoanelor 

care îndeplinesc condițiile legale și care sunt interesate să facă parte din Corpul experților electorali. 

 

Primirea, înregistrarea și prelucrarea cererilor de admitere în CEE pe bază de aviz favorabil 

La nivelul anului 2020, au fost înregistrate 476 cereri de înscriere în Corpul experților electorali 

pe baza avizului favorabil, astfel: 
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Primirea, înregistrarea și prelucrarea cererilor de admitere în corpul experților electorali 

pe bază de examen 

La nivelul anului 2020, au fost înregistrate 10.679 cereri de admitere în Corpul experților electorali 

pe bază de examen, astfel: 

 

 
 

Retrageri din CEE 

Pe parcursul anului 2020 au fost depuse 508 de solicitări de retragere/excludere din Corpul 

experților electorali, care au avut diferite cauze: 

• motive de sănătate și vârstă; 

• schimbarea locului de muncă; 

• noul loc de muncă incompatibil cu exercitarea funcției; 

• probleme de interes personal; 

• plecare din țară; 

• săvârșirea de contravenții privind alegerile; 

• înscrierea într-un partid politic. 

Activitățile întreprinse în vederea creșterii profesionalismului experților electorali au fost: 

• reamintirea prevederilor legale în materie electorală, cu ocazia efectuării controalelor anuale la 

primării, SPCLEP-uri, instituțiile prefectului, în situația în care angajații acestora fac parte din Corpul 

experților electorali; 

• oferirea de consultanță telefonică și prin poșta electronică experților electorali cu privire la 

actualizarea legislației în materie electorală. 

 
Operatorii de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare 

La nivelul structurilor teritoriale ale Autorității Electorale Permanente au fost întreprinse 

următoarele acțiuni privind persoanele care doresc să devină operatori ai birourilor electorale ale secțiilor 

de votare din țară: 

• au fost contactați personal, prin e-mail și telefonic, reprezentanții administrației publice 

locale și li s-a solicitat să identifice și să propună persoane care dețin competențe de bază în tehnologia 

informației, interesate să participe, în calitate de operatori de calculator în secțiile de votare;  

• au fost identificate unitățile administrativ-teritoriale în care numărul operatorilor de 

calculator al biroului electoral al secției de votare a fost deficitar, fiind contactaţi și reprezentanții unităților 

administrativ-teritoriale în vederea identificării persoanelor care doresc să devină operatori de calculator ai 

birourilor electorale ale secțiilor de votare și transmiterii documentelor necesare înscrierii acestora; 
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• au fost contactați telefonic, prin sms și e-mail operatorii de calculator în vederea actualizării 

datelor de identificare ale acestora. De asemenea, au fost contactați operatorii care au fost desemnați prin 

tragere la sorți în calitate de operator de calculator al biroului electoral al secției de votare, în vederea 

confirmării participării la sesiunile de instruire organizate pentru alegerea autorităților administrației publice 

locale din data de 27 septembrie 2020 și  pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din data de 06 

decembrie 2020. 

 
Procesarea cererilor în aplicația „registrul de evidență a cererilor depuse de persoanele care 

doresc a fi operatori de calculator 

La nivelul anului 2020 s-a înregistrat, în aplicația Registrul electoral, Secțiunea: Operatori – 

Registru Cereri, un număr total de 16.365 cereri din partea persoanelor interesate să participe în organizarea 

şi desfăşurarea alegerilor în calitate de operatori de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare 

și au fost admise un număr de 12.390 persoane în baza de date a operatorilor de calculator.  

În perioada de referință, au fost contactate 109.494 de persoane din baza de date a operatorilor de 

calculator, în vederea actualizării datelor de contact, pentru a confirma disponibilitatea pentru fiecare proces 

electoral în parte, pentru obținerea documentelor și a informațiilor necesare sau alte informații referitoare la 

locația în care se organizează sesiunile de instruire etc. 

 

Alte activități 
Personalul DCMAT  a participat în anul de referință  la o conferință și la o misiune online de 

observare a alegerilor. 

 

III.6. Departamentul coordonarea organismelor electorale (DCOE) 

 
✓ coordonează activitățile tehnico-organizatorice ale birourilor electorale centrale; 

✓ coordonează activitățile tehnico-organizatorice ale personalului tehnic auxiliar desemnat în 

cadrul birourilor electorale centrale; 

✓ propune desemnarea persoanelor care operează cererile pentru înscriere cu adresa de domiciliu 

sau reședință din străinătate ale alegătorilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate în Registrul 

electoral; 

✓ face propuneri privind desemnarea reprezentanților Autorității în birourile și oficiile electorale 

și în comisiile tehnice; 

✓ coordonează activitatea reprezentanților Autorității în oficiile electorale și birourile electorale; 

✓ elaborează ghiduri, instrucțiuni, materiale de informare sau instruire pentru personalul 

autorităților și instituțiilor cu atribuții în organizarea și desfășurarea alegerilor, experții electorali, membrii 

birourilor electorale și ai oficiilor electorale și operatorii de calculator; 

✓ elaborează instrucțiunile și materialele de informare pentru alegătorii prin corespondență; 

✓ coordonează activitățile de organizare a votului în străinătate, aflate în competența Autorității. 

 

Obiective specifice urmărite în anul de referință: 
o Procese electorale organizate eficient: coordonarea, monitorizarea și sprijinirea activității 

reprezentanților AEP și a personalului tehnic auxiliar desemnați în cadrul birourilor electorale de 

circumscripție și a personalului tehnic auxiliar desemnat în cadrul Biroului Electoral Central; 

o Management integrat al alegerilor şi referendumurilor: monitorizarea, analiza, evaluarea şi 

planificarea strategică a operaţiunilor electorale în vederea realizării unui management integrat al 

alegerilor şi referendumurilor; 

o Autorităţi şi oficiali electorali bine informați: elaborarea de ghiduri, instrucţiuni, pliante şi 

materiale de informare şi instruire privind alegerile şi referendumurile pentru autorităţile administraţiei 

publice centrale şi autorităţile locale implicate în pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a 
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referendumurilor, membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum şi pentru misiunile 

diplomatice şi oficiile consulare; 

o Selecţia şi formarea experţilor electorali, precum şi a operatorilor de calculator ai birourilor 

electorale ale secţiilor de votare: elaborarea de standarde, proceduri, strategii şi programe privind selecţia 

şi formarea experţilor electorali, precum şi a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor 

de votare; 

o Formarea membrilor birourilor electorale, a personalului tehnic auxiliar al acestora şi a 

persoanelor din administraţia publică centrală şi locală cu atribuţii în materie electorală: elaborarea de 

programe şi proiecte privind formarea membrilor birourilor electorale, a personalului tehnic auxiliar al 

acestora şi a persoanelor din administraţia publică centrală şi locală cu atribuţii în materie electorală; 

o Facilitarea exercitării dreptului de vot de către alegătorii cu domiciliul/reședința în 

străinătate: operarea în Registrul electoral a cererilor pentru înscriere cu adresa de domiciliu sau reşedinţă 

din străinătate ale alegătorilor români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate; stabilirea sediilor secţiilor 

de votare din străinătate, pe baza cererilor de înregistrare a alegătorilor cu domiciliul sau reşedinţa în 

străinătate, precum şi a propunerilor Ministerului Afacerilor Externe; 

o Selecţia, instruirea şi desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din 

străinătate şi a operatorilor de calculator ai acestora: organizarea, împreună cu instituţiile competente, a 

procedurilor de selecţie, instruire şi desemnare a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare 

din străinătate şi a operatorilor de calculator ai acestora. 

 

Activități desfășurate între perioadele electorale 
În perioada 13 februarie 2020 – 30 martie 2020, DCOE a inițiat un studiu privind evaluarea 

activității desfășurate de către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și 

locțiitorii acestora la alegerile pentru Președintele României din noiembrie 2019. Chestionarul a fost 

transmis către 1.670 de președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitori ai acestora, 

înregistrându-se o rată de răspuns de 32,39%.  

În urma centralizării rezultatelor, opinia majoritară a fost că modul de organizare și desfășurare a 

scrutinului prezidențial în afara țării a fost bun și foarte bun. Astfel, dintre cei 541 de președinți ai birourilor 

electorale ale secțiilor de votare și locțiitori ai acestora care au completat chestionarul până în data de 30 

martie 2020, au acordat note de zece (44,9%), nouă (27%) și opt (19,6%) modului de organizare a procesului 

electoral. Un alt aspect important rezultat a constat în faptul că majoritatea respondenților au menționat că 

organizarea scrutinului electoral în străinătate ar trebui realizat pe parcursul a două zile și nu a trei cum 

prevedea legislația electorală. Urmare a celor constatate, legislația electorală a fost modificată astfel încât 

alegerile pentru Senat și Camera Deputaților să se desfășoare pe parcursul a două zile.  

Având în vedere faptul că DCOE elaborează proceduri sau metodologii privind selecția și 

formarea experților electorali și a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare și 

analizând oportunitatea creșterii numărului experților electorali și a operatorilor de calculator din țară prin 

identificarea și selecția persoanelor care doreau să participe la procesul electoral printr-o implicare activă în 

pregătirea și desfășurarea alegerilor din anul 2020, a fost elaborată o strategie de recrutare a persoanelor 

care doreau să aibă calitatea de expert electoral sau operator de calculator în cadrul birourilor electorale ale 

secțiilor de votare din țară. 

Scopul demarării unei astfel de acțiuni a constat în diseminarea informațiilor specifice înscrierii 

în Corpul experților electorali și operatorilor de calculator în vederea identificării unui număr suficient de 

mare de persoane care îndeplineau condițiile legale și care erau interesate să aibă calitatea de expert electoral 

sau operator de calculator în cadrul birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară. 

De asemenea, s-a mai urmărit sporirea participării sociale şi politice a cetățenilor prin 

reprezentarea lor în structurile electorale şi prin oferirea accesului la informație electorală, creșterea 

interesului față de alegeri precum şi dezvoltarea unei culturi electorale. 

Pentru realizarea obiectivelor stabilite, la nivelul DCOE, începând cu 17.02.2020, au fost elaborate 

și înaintate către departamentele de specialitate mai multe propuneri de realizare a platformei de examinare 

online, cât și materiale de instruire inițială și continuă a potențialilor experți electorali. În acest sens, la 

nivelul DCOE au fost elaborate: 
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• Manualul expertului electoral care are la bază legislația electorală în vigoare și care conține 

informații extrem de utile despre modul de organizare și desfășurare a activității experților electorali; 

• Materialul actualizat ce conține setul de întrebări privind examinarea experților electorali; 

• Materialul de informare cu privire la condițiile de admitere în Corpul experților electorali; 

• Materialul de recrutare - Afiș A4/A5 privind recrutarea; 

• Material video privind recrutarea experților electorali și a operatorilor de calculator.  

Având în vedere cap. II pct. 1 din Legea nr. 202/2020 pentru modificarea și completarea unor acte 

normative în materie electorală, potrivit căruia termenul de înregistrare ca alegător prin corespondență a 

început la data de 1 aprilie 2020 și a expirat cu 45 de zile înaintea datei votării, la data de 22 octombrie 

2020, pentru desfășurarea în condiții optime a procesului de vot  în străinătate și pentru a facilita înscrierea 

alegătorilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate în Registrul electoral, cu opțiunea votului prin 

corespondență sau la o secție de votare, au fost elaborate și înaintate către departamentul de specialitate din 

cadrul Autorității Electorale Permanente propunerile de modificare a platformei votstrainatate.ro. Acestea 

au vizat, în special, actualizarea modului de înregistrare a alegătorilor în Registrul electoral. 

În urma actualizărilor realizate conform prevederilor legale în vigoare, la nivelul DCOE a fost 

elaborată Metodologia de gestionare a cererilor înregistrate pe www.votstrainatate.ro de către alegătorii 

care doresc să voteze în străinătate cu opțiunea votului la secție sau prin corespondență și prezentarea 

funcționalităților Registrului electoral în baza căreia, până la data de 22 octombrie 2020, au fost analizate 

cererile depuse de alegătorii români. 

În vederea organizării alegerilor pentru Senat și Camera 

Deputaților și ținând cont de art. 21 alin. (3) din Legea nr 288/2015, cu 

modificările și completările ulterioare, Autoritatea Electorală 

Permanentă și Ministerul Afacerilor Externe au organizat și derulat 

campania de informare a cetățenilor români cu drept de vot cu domiciliul 

sau reședința în străinătate privind modalitatea de exercitare a dreptului 

de vot prin corespondență.  

Având în vedere faptul că, potrivit Legii nr. 208/2015, cu 

modificările și completările ulterioare și Legii nr. 288/2015, cu 

modificările și completările ulterioare, termenul de înregistrare cu 

opțiunea votului la secție sau prin corespondență începe cu data de 1 

aprilie a anului în care au loc alegeri parlamentare la termen, AEP și 

MAE au organizat și derulat campanii de informare a cetățenilor români 

cu drept de vot cu domiciliul sau reședința în afara țării privind 

modalitatea de exercitare a dreptului de vot prin corespondență. Ținând 

cont de prevederile legale menționate, a fost creat grupul de lucru 

comun AEP – MAE care a avut ca atribuții principale realizarea unui plan strategic privind derularea 

campaniei de informare a alegătorilor cu domiciliul sau reședința în străinătate cu privire la votul prin 

corespondență și implementarea activităților identificate în planul menționat.  

Reprezentanții DCOE au avut o contribuție semnificativă în ceea ce privește elementele de 

identitate vizuală specifice campaniei. În acest sens, a fost stabilită atât tema campaniei de informare, cât și 

direcțiile de acțiune. 

Pentru organizarea votului la secție în străinătate, la nivelul DCOE, începând cu luna iulie 2020,            

s-a inițiat un dialog cu Ministerul Afacerilor Externe în sensul întocmirii unei situații privind posibilitatea 

organizării secțiilor de votare în sediile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României, precum 

și în sediile organizate în afara acestora, cu ocazia alegerilor Senatului și a Camerei Deputaților din anul 

2020. Situația comunicată a avut la bază informațiile obținute în urma discuțiilor purtate de reprezentanții 

misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României cu reprezentanții statelor unde își desfășoară 

activitatea. 

De asemenea, pentru transmiterea cât mai eficientă a informațiilor către alegătorii români cu 

domiciliul sau reședința în străinătate, s-a solicitat sprijin în ceea ce privește promovarea site-ului 

www.votstrainatate.ro către comunitățile de români din străinătate folosind canalele de comunicare de la 

nivelul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României.  
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Totodată, pentru identificarea provocărilor în ceea ce privește organizarea de procese electorale în 

timpul pandemiei provocate de COVID-19 și evaluarea celor mai bune soluții pentru depășirea dificultăților 

întâmpinate în această perioadă de autoritățile cu atribuții în domeniul electoral, în luna mai 2020 a fost 

inițiat un dialog cu reprezentanții Comisiei Electorale Naționale a Republicii Coreea. În acest sens, 

principalele aspecte dezbătute au constat în: 

• modul de organizare și durata de funcționare a secțiilor de votare (durata votării, distanța 

dintre membri, măsuri de igienă și siguranță); 

• modalitatea de exercitare a dreptului de vot de către persoanele infectate cu SARS-CoV-2 

sau suspecte a fi infectate; 

• modalitatea de exercitare a dreptului de vot de către persoanele neinfectate; 

• materiale sanitare oferite votanților care s-au prezentat la secție (măști de protecție, mănuși 

de unică folosință, dezinfectant etc); 

• modul de organizare a alegătorilor prezenți la secția de votare în situația în care s-au format 

cozi; 

• numărul de alegători arondați unei secții de votare; 

• modul de verificare a actelor de identitate (măsuri luate pentru păstrarea distanței); 

• tipuri de materiale de informare puse la dispoziția alegătorilor in secția de votare. 

 

Activități desfășurate în perioadele electorale  
 

Coordonarea activităţilor tehnico-organizatorice ale personalului tehnic auxiliar al Biroului 

Electoral Central constituit pentru alegerile locale din 2020 
Potrivit dispozițiilor art. 121 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, personalul tehnic auxiliar al Biroului 

Electoral Central a fost asigurat de către Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Afacerilor Interne 

și Institutul Național de Statistică, coordonat de funcţionari ai Autorităţii Electorale Permanente, desemnaţi 

în acest sens, potrivit reglementărilor aplicabile acestora. 

Prin Ordinul nr. 483/31.07.2020, președintele AEP a desemnat angajații Autorităţii Electorale 

Permanente care și-au desfășurat activitatea în aparatul tehnic de lucru al Biroului Electoral Central 

constituit la alegerile locale din anul 2020. 

De asemenea, Ministerul Afacerilor Interne și Institutul Național de Statistică au comunicat 

Biroului Electoral Central personalul detașat pe perioada desfășurării activității. 

Personalul tehnic auxiliar desemnat a asigurat permanenţa în cadrul Biroului Electoral Central și 

și-a desfăşurat activitatea cu respectarea dispoziţiilor Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 

2/BEC/03.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale 

constituite pentru alegerile locale din anul 2020, precum şi a normelor de conduită profesională prevăzute 

de lege.  

Programul de lucru cu publicul al Biroului Electoral Central a avut cel puţin 8 ore, în fiecare zi a 

săptămânii, acesta fiind fixat între orele 09:00 – 18:00. Relația cu publicul și accesul la informațiile de 

interes public s-a asigurat, de regulă, prin telefon și alte mijloace electronice. 

În zilele în care s-au împlinit termene, Biroul Electoral Central și-a încheiat programul de lucru 

cu publicul la ora 24:00. 

Principalele atribuţii realizate de personalul tehnic auxiliar, sub coordonarea DCOE, în aplicarea 

dispoziţiilor art. 19 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 2/BEC/03.08.2020 au fost: 

▪ asigurarea înregistrării și arhivării documentelor, precum și secretariatul ședințelor (41);  

▪ asigurarea relației cu publicul, precum și accesul la informațiile de interes public, conform 

legislației aplicabile;  

▪ analiza semnelor electorale depuse de partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale 

si organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale (217); 

▪ efectuarea operațiunilor materiale de centralizare a listelor complete de candidați depuse de 

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

naționale; 
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▪ scanarea tuturor adreselor ce au constituit mapele de ședință și transmiterea acestora pe e-mail 

către membrii Biroului Electoral Central în vederea consultării informațiilor anterior desfășurării ședințelor;  

▪ încărcarea mapelor de ședință într-un server dedicat, precum și a oricăror materiale necesare 

desfășurării ședințelor atât la sediul BEC cât și în sistem videoconferință; 

▪ stabilirea structurii site-ului Biroului Electoral Central;  

▪ încărcarea în folderul dedicat, INFORMATICĂ, a tuturor materialelor necesare publicării pe 

site-ul www.bec.ro;  

▪ în ziua votării, acordarea de îndrumare cetăţenilor care au solicitat informații cu privire la 

modalitatea de exercitare a dreptului de vot; 

▪ în ziua votării, acordarea de sprijin şi îndrumare birourilor electorale, la solicitarea telefonică 

a acestora, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege; 

▪ efectuarea operațiunilor materiale privind centralizarea rezultatelor alegerilor, precum şi 

operaţiunile materiale de predare - primire a materialelor electorale; 

▪ îndeplinirea altor sarcini dispuse de biroul electoral. 

Având în vedere adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 648564/DGRIP/29.07.2020, 

înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 10195/29.07.2020, în aplicarea prevederilor 

Hotărârii Guvernului nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și 

desfășurări a alegerilor locale din anul 2020, pe baza comunicărilor transmise de departamentele și 

direcțiile generale ale AEP, personalul din cadrul DCOE a întocmit 12 informări săptămânale privind stadiul 

pregătirii alegerilor locale din anul 2020, informări care au avut în vedere, cu prioritate, următoarele aspecte:  

▪ activități în domeniul legislativ (inclusiv hotărâri și decizii ale Biroului Electoral Central, 

corespondență relevantă către birourile electorale și alte acte); 

▪ coordonarea sistemului informațional electoral național (inclusiv mentenanţa Registrului 

electoral, funcționarea SIMPV, centralizarea rezultatelor votării, infrastructura Biroului Electoral Central); 

▪ activităţi tehnico - organizatorice ale personalului auxiliar al Biroului Electoral Central; 

▪ activitatea reprezentanţilor Autorităţii în birourile electorale (inclusiv personalul tehnic 

auxiliar); 

▪ relația cu autoritățile locale implicate în organizarea alegerilor; 

▪ corpul experților electorali (recrutare, admitere, desemnarea și instruirea preşedinților biroului 

electoral al secţiei de votare şi a locţiitorilor acestora); 

▪ operatorii de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare (recrutare, testare, 

desemnare, instruire); 

▪ logistica electorală; 

▪ administrarea Registrului secţiilor de votare (acordarea avizului conform pentru modificarea 

delimitării, schimbarea sediului și înființarea sau desființarea unor secții de votare, aducerea la cunoștință 

publică); 

▪ campanii de informare, broşuri legislative şi ghiduri specifice în materie electorală. 

Informările au fost transmise Ministerului Afacerilor Interne pe durata întregii perioade electorale 

(30 iulie – 16 octombrie 2020). 

Relaţia cu mass-media a Biroului Electoral Central s-a asigurat, sub coordonarea președintelui, 

prin intermediul purtătorului de cuvânt desemnat din cadrul personalului DCOE desemnat ca personal tehnic 

auxiliar al Biroului Electoral Central care, în ziua votării, a prezentat comunicate privind prezența la vot a 

populației. 

Pentru ducerea la îndeplinire a atribuțiilor stabilite prin Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 

1/12.09.2020, coordonatorul tehnico – organizatoric numit din cadrul personalului DCOE, a asigurat 

organizarea ședințelor prin coordonarea activităților de pregătire a materialelor și distribuirea acestora către 

membrii Biroului Electoral Central. 

 

Monitorizarea şi sprijinirea activității personalului desemnat de Autoritatea Electorală 

Permanentă în aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie constituite pentru 

alegerile locale din anul 2020 

http://www.bec.ro/
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În vedea sprijinirii activităţii birourilor electorale judeţene, în aplicarea dispoziţiilor art. 121 alin. 

(1) – (21) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a fost emis Ordinul 

Preşedintelui Autorității Electorale Permanente nr. 527/2020 privind desemnarea personalului Autorității 

Electorale Permanente care își va desfășura activitatea în aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale 

de circumscripție județeană, constituite la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din 

anul 2020.  

Personalul tehnic auxiliar desemnat a asigurat permanenţa în cadrul biroului electoral judeţean și 

și-a desfăşurat activitatea cu respectarea dispoziţiilor Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 

2/BEC/03.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale 

constituite pentru alegerile locale din anul 2020, precum şi a normelor de conduită profesională prevăzute 

de lege, conform graficului stabilit de comun acord cu reprezentanţii instituţiei prefectului. 

Principalele atribuţii realizate în aplicarea dispoziţiilor art. 19 din Hotărârea Biroului Electoral 

Central nr. 2/BEC/03.08.2020 au fost: 

▪ realizarea lucrărilor de secretariat ale biroului electoral; 

▪ asigurarea înregistrării și arhivării documentelor, precum și secretariatul ședințelor biroului 

electoral;  

▪ asigurarea redactării proceselor-verbale de ședință, a deciziilor, hotărârilor și a oricăror alte 

acte emise de biroul electoral; 

▪ elaborarea proiectelor de hotărâri şi puncte de vedere la solicitarea biroului electoral;  

▪ asigurarea relației cu publicul a biroului electoral, precum și accesul la informațiile de interes 

public, conform legislației aplicabile;  

▪ efectuarea operațiunilor materiale de înregistrare și verificare a dosarelor de candidatură; 

▪ centralizarea listelor complete de candidați depuse de partidele politice, alianțele politice, 

alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale; 

▪ contactarea telefonică a operatorilor de calculator desemnaţi de Autoritatea Electorală 

Permanentă în vederea convocării la sesiunile de instruire organizate în colaborare cu Direcţia Judeţeană de 

Telecomunicaţii Speciale; 

▪ contactarea telefonică a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorii 

acestora în vederea convocării la sesiunile de instruire organizate; 

▪ în ziua votării, acordarea de îndrumare cetăţenilor care au solicitat informații cu privire la 

modalitatea de exercitare a dreptului de vot; 

▪ în ziua votării, acordarea de sprijin şi îndrumare preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor 

de votare şi operatorilor de calculator, la solicitarea telefonică a acestora, pentru îndeplinirea atribuţiilor 

prevăzute de lege; 

▪ efectuarea operațiunilor materiale privind centralizarea rezultatelor alegerilor, precum şi 

operaţiunile materiale de predare - primire a materialelor electorale; 

▪ îndeplinirea altor sarcini dispuse de președintele biroului electoral. 

DCOE a elaborat un set de reguli unitare pentru întocmirea documentației rezultată din activitatea 

desfășurată de către personalul AEP desemnat  în cadrul birourilor electorale ca membri sau personal tehnic 

auxiliar. Instrucțiunile au fost aprobate de Președintele AEP și comunicate prin e-mail către toate structurile 

teritoriale. 

În sensul celor de mai sus, la nivelul fiecărui județ, reprezentanții AEP au întocmit un raport 

săptămânal privind activitatea desfășurată în cadrul biroului electoral de circumscripție care, împreună cu 

arhivele scanate ale documentelor a fost comunicat către Departamentul coordonarea organismelor 

electorale, pe e-mail, în fiecare zi de luni, pentru săptămâna anterioară. 

La finalul scrutinului, reprezentanții AEP au întocmit un raport final care a cuprins participarea la 

scrutin, modul de desfășurare a scrutinului, abaterile și neajunsurile, inclusiv de ordin legislativ, constatate 

și rezultatul consultării. 

Urmare celor menționate, reprezentanții Autorității Electorale Permanente, au întocmit și 

comunicat către Departamentul coordonarea organismelor electorale 504 raportări săptămânale și 42 de 

rapoarte finale privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale 

din data de 27 septembrie 2020. 
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Ghiduri, instrucțiuni și materiale de informare și instruire pentru alegerile locale din anul 

2020 

Având în vedere dispozițiile art. 9 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 577/2020, MAI, 

cu sprijinul AEP, a organizat instruirea prefecților și a subprefecților cu privire la organizarea și desfășurarea 

alegerilor locale din anul 2020. În acest sens, la nivelul DCOE a fost realizat materialul Instruirea prefecţilor 

şi a subprefecților cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale din anul 2020, acesta fiind 

diseminat prin intermediul structurii de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne către toate 

instituțiile prefectului. 

La scurt timp, Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul logistic al instituțiilor prefectului, a 

organizat instruirea primarilor și a secretarilor generali ai comunelor, orașelor, municipiilor și ai sectoarelor 

municipiului București cu privire la sarcinile ce le reveneau în vederea organizării și desfășurării în bune 

condiții a alegerilor locale.  

Structurile teritoriale ale Autorității Electorale Permanente au acordat sprijin instituţiilor 

prefectului în vederea organizării instruirii primarilor şi a secretarilor generali ai comunelor, oraşelor 

municipiilor și ai sectoarelor municipiului București. Materialul Instruirea primarilor şi secretarilor generali 

ai unităților administrativ-teritoriale, realizat la nivelul DCOE, s-a axat pe principalele sarcini şi măsuri 

tehnice ce trebuiau duse la îndeplinire de primarii și secretarii generali, potrivit actelor normative în vigoare 

şi a programului calendaristic aprobat prin H.G. nr. 576/22.07.2020 pentru realizarea acţiunilor necesare 

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, fiind utilizat în cadrul a 121 sesiuni de instruire 

organizate atât online, cât și fizic. 

Conform prevederilor art. 12 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 577/2020, AEP a luat măsuri 

pentru informarea și instruirea membrilor birourilor electorale și a realizat materialul Instruirea președinților 

birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora cu privire la sarcinile ce le reveneau în 

vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice 

locale din anul 2020. Materialul a fost transmis structurilor teritoriale AEP, fiind prezentat în cadrul a 313 

sesiuni de instruire organizate atât online, cât si fizic și publicat pe paginile de internet ale instituţiilor 

prefectului, la secţiunea dedicată alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale. 

De asemenea, personalul DCOE a contribuit la realizarea materialului Reglementări privind 

alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2020, acesta fiind tipărit în 23.100 exemplare 

și distribuit, prin grija instituțiilor prefectului, către 18.794 birouri electorale ale secțiilor de votare, 3.286  

birouri electorale de circumscripție, comunală, orășenească, municipală și 42 de birouri electorale de 

circumscripție județeană și a municipiului București. De asemenea, materialul menționat mai sus și Ordinul 

comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 1594/140/16.09.2020 privind stabilirea 

unor măsuri și acțiuni de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a procesului 

electoral au fost publicate pe pagina de internet a Autorității Electorale Permanente și comunicate către toți 

președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora. Materialul a fost structurat în 

mai multe părți distincte, esențiale pentru desfășurarea activității. Prima parte a broșurii a cuprins Ghidul 

birourilor electorale ale secțiilor de votare, iar cea de-a doua parte a cuprins extrase din actele normative 

în vigoare în baza cărora și-au desfășurat activitatea: 

• Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru 

modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali (extras); 

• Legea 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 (extras); 

• Hotărârea Guvernului României nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare 

bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul 2020 (extras); 

• Hotărârea Guvernului României nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare 

pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020 (extras); 
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• Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 81/2020 privind aplicarea unitară a unor prevederi 

legale în materia exercitării dreptului de vot la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din 

anul 2020; 

• Hotărârea Guvernului României nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 

României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea mă surilor care se aplică pe durata 

acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (extras). 

În ceea ce privește măsurile privind informarea și/sau instruirea membrilor birourilor electorale, 

menționăm faptul că la nivelul DCOE a fost realizat un material video de informare cu privire la măsurile 

de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a procesului votării la alegerile 

locale din data de 27 septembrie 2020. Clipul video a fost realizat de AEP și promovat în parteneriat cu 

Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Sănătății în două variante, una în limba română și una în limba 

maghiară, ilustrând măsurile și acțiunile privind exercitarea dreptului de vot la alegerile locale din anul 

2020. Materialul a fost difuzat atât la radio, cât și la TV, putând fi vizionat prin accesarea linkului: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xmg58BL_uI4&t=4s . 

 

Selecția și recrutarea experților electorali și a operatorilor de calculator din țară pentru 

alegerile locale din anul 2020 

Pentru a consolida  corpul experților electorali astfel încât să fie acoperit necesarul de președinți 

ai birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitori ai acestora, a fost elaborată Strategia de selecție a 

experților electorali și a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare. Pentru 

ducerea la îndeplinire a obiectivelor stabilite în cadrul strategiei, au fost elaborate materiale în acord cu 

legislația electorală în vigoare. Acestea au constituit o sursă de informare și învățare atât pentru persoanele 

deja admise în Corpul experților electorali, cât și pentru persoanele care s-au înscris la examenul de admitere 

în Corpul experților electorali. Pentru a veni în sprijinul persoanelor interesate, la nivelul DCOE au fost 

elaborate: 

• Manualul expertului electoral care are la bază legislația electorală în vigoare și care conține 

informații extrem de utile despre modul de organizare și desfășurare a activității experților electorali; 

• Materialul actualizat ce conține setul de întrebări privind examinarea experților electorali; 

• Materialul de informare cu privire la condițiile de admitere în Corpul experților electorali; 

• Materialul de recrutare - Afiș A4/A5 privind recrutarea; 

• Material video privind recrutarea experților electorali și a operatorilor de calculator.  

Materialele menționate mai sus au fost publicate pe http://www.roaep.ro/instruire/corpul-

expertilor-electorali/ și pe toate platformele de social media utilizate de Autoritatea Electorală Permanentă. 

  

Coordonarea activităţilor tehnico - organizatorice ale personalului auxiliar al Biroului 

Electoral Central constituit pentru alegerile parlamentare din anul 2020 

Potrivit dispozițiilor art. 11 alin. (10) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările 

ulterioare, aparatul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central a fost asigurat de către Autoritatea Electorală 

Permanentă și Ministerul Afacerilor Interne, iar statisticienii necesari, de către Institutul Național de 

Statistică, fiind coordonat de funcţionari ai Autorităţii Electorale Permanente, desemnaţi în acest sens, 

potrivit reglementărilor aplicabile acestora. 

Prin Ordinul nr. 615/09.09.2020, la propunerea DCOE, președintele Autorităţii Electorale 

Permanente a desemnat angajații instituției care să-și desfășoare activitatea în aparatul tehnic de lucru al 

Biroului Electoral Central constituit la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020. De 

asemenea, Ministerul Afacerilor Interne și Institutul Național de Statistică au comunicat Biroului Electoral 

Central personalul detașat pe perioada desfășurării activității. 

Personalul tehnic auxiliar desemnat a asigurat permanenţa în cadrul Biroului Electoral Central, 

desfășurându-și activitatea cu respectarea dispoziţiilor Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 

1/12.09.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare a birourilor şi oficiilor 

electorale constituite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputatilor din anul 2020, precum şi a normelor 

de conduită profesională prevăzute de lege.  

https://www.youtube.com/watch?v=Xmg58BL_uI4&t=4s
http://www.roaep.ro/instruire/corpul-expertilor-electorali/
http://www.roaep.ro/instruire/corpul-expertilor-electorali/
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Programul de lucru cu publicul al Biroului Electoral Central a avut cel puţin 8 ore, în fiecare zi a 

săptămânii, acesta fiind fixat între orele 09,00 - 18,00. Relația cu publicul și accesul la informațiile de interes 

public s-a asigurat, de regulă, prin telefon, e-mail și alte mijloace electronice. În zilele în care s-au împlinit 

termene privind activități care au ținut de competența sa, Biroul Electoral Central și-a încheiat programul 

de lucru la ora 24,00. 

Principalele atribuţii realizate de personalul tehnic auxiliar, sub coordonarea DCOE, în aplicarea 

dispoziţiilor art. 27 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 1/12.09.2020 au fost: 

▪ asigurarea înregistrării și arhivării documentelor, precum și secretariatul ședințelor; 

▪ scanarea tuturor adreselor ce au constituit mapele de ședință și transmiterea acestora pe e-mail 

către membrii Biroului Electoral Central în vederea consultării informațiilor anterior desfășurării ședințelor;  

▪ încărcarea mapelor de ședință într-un server dedicat, precum și a oricăror materiale necesare 

desfășurării ședințelor atât la sediul BEC cât și în sistem videoconferință; 

▪ stabilirea structurii site-ului Biroului Electoral Central;  

▪ încărcarea în folderul dedicat, INFORMATICĂ, a tuturor materialelor necesare publicării pe 

site-ul www.bec.ro;  

▪ prelucrarea și anonimizarea datelor cu caracter personal din cuprinsul lucrărilor soluționate 

pentru publicarea pe site-ul BEC; 

▪ analiza semnelor electorale depuse de partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale 

si organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale; 

▪ efectuarea operațiunilor materiale de centralizare a listelor complete de candidați depuse de 

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

naționale; 

▪ în ziua votării, acordarea de îndrumare cetăţenilor care au solicitat informații cu privire la 

modalitatea de exercitare a dreptului de vot; 

▪ în ziua votării, acordarea de sprijin şi îndrumare birourilor electorale, la solicitarea telefonică 

a acestora, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege; 

▪ efectuarea operațiunilor materiale privind centralizarea rezultatelor alegerilor, precum şi 

operaţiunile materiale de predare - primire a materialelor electorale; 

▪ îndeplinirea altor sarcini dispuse de biroul electoral. 

Pentru ducerea la îndeplinire a atribuțiilor stabilite prin Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 

1/12.09.2020, șeful DCOE, desemnat coordonatorul tehnico-organizatoric al BEC din cadrul personalului 

tehnic auxiliar a asigurat organizarea celor 51 de ședințe prin coordonarea activităților de pregătire a 

materialelor și distribuire a acestora către membrii BEC. 

Având în vedere adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 19925/15.09.2020, înregistrată la 

Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 18683/16.09.2020, referitoare la Informarea săptămânală privind 

stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, în aplicarea 

prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 754/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei 

organizări și desfășurări a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, pe baza 

comunicărilor transmise de departamentele și direcțiile generale ale AEP, pe durata întregii perioade 

electorale, la nivelul DCOE s-a întocmit și s-a transmis Ministerului Afacerilor Interne (Comisia tehnică 

centrală) un număr de 15 informări săptămânale privind stadiul pregătirii alegerilor pentru Senat și Camera 

Deputaților din anul 2020, informări care au avut în vedere, cu prioritate, următoarele aspecte:  

▪ activități în domeniul legislativ (inclusiv hotărâri și decizii ale Biroului Electoral Central, 

corespondență relevantă către birourile și oficiile electorale și alte acte); 

▪ coordonarea sistemului informațional electoral național (inclusiv mentenanţa Registrului 

electoral, funcționarea SIMPV, centralizarea rezultatelor votării, infrastructura Biroului Electoral Central); 

▪ activităţi tehnico - organizatorice ale personalului auxiliar al Biroului Electoral Central; 

▪ activitatea reprezentanţilor Autorităţii în birourile și oficiile electorale (inclusiv personalul 

tehnic auxiliar); 

▪ relația cu autoritățile locale implicate în organizarea alegerilor; 

▪ votul prin corespondență; 

http://www.bec.ro/
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▪ corpul experților electorali (recrutare, admitere, desemnarea și instruirea preşedinților biroului 

electoral al secţiei de votare şi a locţiitorilor acestora); 

▪ operatorii de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare (recrutare, testare, 

desemnare, instruire); 

▪ logistica electorală; 

▪ administrarea Registrului secţiilor de votare (acordarea avizului conform pentru modificarea 

delimitării, schimbarea sediului și înființarea sau desființarea unor secții de votare, aducerea la cunoștință 

publică); 

▪ campanii de informare, broşuri legislative şi ghiduri specifice în materie electorală. 

 

Monitorizarea şi sprijinirea activității personalului desemnat de Autoritatea Electorală 

Permanentă în aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie constituite pentru 

alegerile parlamentare din anul 2020 

Ținând cont de prevederile art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 754/2020, potrivit cărora 

componența nominală a comisiei tehnice județene sau a municipiului București a fost stabilită de prefect, 

prin ordin, pe baza propunerilor formulate de conducătorii instituțiilor/ societăților prevăzute în anexa nr. 

2 la actul normativ menționat, la nivelul DCOE a fost elaborată și supusă aprobării lista persoanelor propuse, 

din cadrul structurilor teritoriale ale Autorităţii Electorale Permanente, pentru a face parte din comisiile 

tehnice județene pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru Senat și Camera 

Deputaților din anul 2020 și Comisia tehnică a municipiului București pentru coordonarea activităților de 

organizare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020. Pentru desemnarea persoanelor 

propuse a fost emis Ordinul Preşedintelui Autorității Electorale Permanente nr. 618/2020 privind 

desemnarea reprezentanților Autorității Electorale Permanente în comisiile tehnice județene și a 

municipiului București, constituite cu ocazia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020. 

De asemenea, în baza dispozițiilor art. 13 alin. (1) - (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, la nivelul DCOE a fost elaborată și supusă aprobării lista persoanelor din cadrul 

structurilor județene ale Autorității Electorale Permanente propuse pentru a face parte ca membri din 

birourile electorale de circumscripție constituite la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de 

6 decembrie 2020. 

În sensul celor de mai sus, a fost emisă  Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 15/2020 

privind desemnarea reprezentanților Autorității Electorale Permanente în birourile electorale de 

circumscripție constituite la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020.  

Actul administrativ menționat a fost comunicat birourilor electorale de circumscripţie şi 

reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente desemnați prin grija DCOE. 

În vedea sprijinirii activităţii birourilor electorale de circumscripție judeţeană, în aplicarea 

dispoziţiilor art. 109 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, a fost emis 

Ordinul Preşedintelui Autorității Electorale Permanente nr. 637/ 2020 privind desemnarea personalului 

Autorității Electorale Permanente care își va desfășura activitatea în aparatul tehnic auxiliar al birourilor 

electorale de circumscripție județeană, al Biroului electoral de circumscripție a municipiului București și 

al Biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința in afara țării, 

constituite la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020. 

Personalul tehnic auxiliar desemnat a asigurat permanenţa în cadrul birourilor electorale judeţene, 

și-a desfăşurat activitatea cu respectarea dispoziţiilor Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 1/12.09.2020 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare a birourilor şi oficiilor electorale 

constituite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputatilor din anul 2020, precum şi a normelor de conduită 

profesională prevăzute de lege, conform graficului stabilit de comun acord cu reprezentanţii instituțiilor 

prefectului. 

Principalele atribuţii realizate în aplicarea art. 27 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 

1/12.09.2020  au fost: 

▪ realizarea lucrărilor de secretariat ale biroului electoral; 

▪ asigurarea înregistrării și arhivării documentelor, precum și secretariatul ședințelor biroului 

electoral;  
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▪ elaborarea proiectelor de hotărâri/decizii şi puncte de vedere la solicitarea biroului electoral;  

▪ asigurarea relației cu publicul a biroului electoral, precum și accesul la informațiile de interes 

public, conform legislației aplicabile;  

▪ efectuarea operațiunilor materiale de înregistrare și verificare a dosarelor de candidatură; 

▪ centralizarea listelor complete de candidați depuse de partidele politice, alianțele politice, 

alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale; 

▪ contactarea telefonică a operatorilor de calculator desemnaţi de Autoritatea Electorală 

Permanentă în vederea convocării la sesiunile de instruire organizate în colaborare cu Direcţia Judeţeană de 

Telecomunicaţii Speciale; 

▪ contactarea telefonică a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor 

acestora în vederea convocării la sesiunile de instruire organizate; 

▪ în ziua votării, acordarea de îndrumare cetăţenilor care au solicitat informații cu privire la 

modalitatea de exercitare a dreptului de vot; 

▪ în ziua votării, acordarea de sprijin şi îndrumare preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor 

de votare şi operatorilor de calculator, la solicitarea telefonică a acestora, pentru îndeplinirea atribuţiilor 

prevăzute de lege; 

▪ efectuarea operațiunilor materiale privind centralizarea rezultatelor alegerilor, precum şi 

operaţiunile materiale de predare - primire a materialelor electorale; 

▪ îndeplinirea altor sarcini dispuse de biroul electoral. 

 

Alte activităţi desfăşurate: 

▪ s-a acordat sprijin și îndrumare cetăţenilor care au solicitat informații cu privire la modalitatea 

de selectare/desemnare a operatorilor de calculator şi cu privire la modalitatea de selectare şi desemnare a 

președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare şi a locțiitorilor acestora; 

▪ s-a acordat sprijin și îndrumare competitorilor electorali care au solicitat informații cu privire 

la organizarea alegerilor, documentele necesare înregistrării candidaturilor și mandatarilor financiari, 

precum şi cu privire la modul de desfăşurare a campaniei electorale. 

Pentru desfășurarea procesului electoral în condiții optime, reprezentanții Autorității Electorale 

Permanente au acordat sprijin biroului electoral judeţean pentru organizarea, în colaborare cu instituţia 

prefectului, de sesiuni comune de instruire pentru preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de 

votare şi a locţiitorilor acestora, precum și a operatorilor de calculator desemnați, au participat la 

întocmirea listelor de prezenţă precum şi la distribuirea materialelor. În cadrul sesiunilor de instruire au fost 

comunicate către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitorii acestora, următoarele 

documente: 

▪ extrasul din Procesul - verbal încheiat între Autoritatea Electorală Permanentă şi BECJ, cu 

ocazia desemnării acestora, individualizat pentru fiecare secţie de votare şi pentru fiecare 

preşedinte/locţiitor; 

▪ procesul – verbal întocmit de BECJ cu ocazia completării biroului electoral al fiecărei secţii de 

votare; 

▪ modelul procesului – verbal de consemnare a rezultatelor votării la nivelul secţiei de votare. 

Reprezentanţii AEP au înmânat fiecărui participant extrasul din Decizia AEP privind desemnarea 

în calitate de operator de calculator în biroul electoral al secţiei de votare, au prezentat importanța Sistemului 

informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal în procesul electoral, 

principalele atribuţii ce revin operatorilor de calculator în birourile electorale ale secţiilor de votare şi 

activităţile necesare a fi desfăşurate în preziua şi în ziua votării, precum şi după încheierea votării, până la 

predarea materialelor electorale către BECJ. 

Urmare a imposibilităţii de exercitare a atribuțiilor sau a neregulilor constatate în activitățile 

desfășurate, în baza deciziilor adoptate de BECJ, s-a procedat la înlocuirea preşedinţilor birourilor electorale 

ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora.  

Pe întreaga perioadă de desfăşurare a activităţii, reprezentanţii Autorității Electorale Permanente 

în birourile electorale de circumscripție judeţeană au fost îndrumați de personalul Departamentului 

coordonarea organismelor electorale astfel încât activitatea să se desfășoare cu profesionalism. Aceștia au 



 

161 

 

avut o colaborare și o comunicare constructivă atât cu judecătorii desemnaţi din cadrul tribunalelor judeţene, 

cât și cu reprezentanții competitorilor electorali și au monitorizat respectarea cu stricteţe a măsurilor pentru 

desfăşurarea în siguranţă a procesului electoral stabilite între M.S. și M.A.I. prin Ordinul comun al 

ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 2009/166/2020 privind stabilirea unor măsuri și 

acțiuni de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a procesului electoral 

din țară la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020. 

Pentru ducerea la îndeplinire a atribuțiilor legale, la nivelul DCOE a fost elaborat un plan de 

monitorizare a activității personalului Autorității Electorale Permanente desemnat ca personal tehnic 

auxiliar sau membri în birourile electorale. Astfel, prin Nota privind activitatea desfășurată de către angajații 

Autorității Electorale Permanente desemnați a face parte din cadrul birourilor electorale de circumscripție 

județeană, a municipiului București și a biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu 

domiciliul în afara țării, constituite pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020, ca 

membri sau personal tehnic auxiliar, aprobată de Președintele Autorității Electorale Permanente, au fost 

desfășurate următoarele activități: 

▪ monitorizarea modificărilor legislative de natură electorală și aducerea la cunoștința biroului 

electoral de circumscripție din care fac parte; 

▪ monitorizarea site-ului Biroului Electoral Central https://parlamentare2020.bec.ro/ cu scopul 

de a informa biroul electoral de circumscripție din care face parte cu privire la documentele emise de BEC; 

▪ urmărirea punerii în aplicare de către biroul electoral de circumscripție a documentelor emise de 

BEC; 

▪ participarea la ședințele biroului electoral de circumscripție din care fac parte; 

▪ întocmirea unei arhive electronice, care a cuprins ordinea de zi a ședinței, documentele analizate în 

ședință (scanate); răspunsurile elaborate/hotărârile adoptate pentru fiecare document analizat în 

ședință, după caz. 

De asemenea, a fost întocmit un raport săptămânal privind activitatea desfășurată în cadrul biroului 

electoral de circumscripție care, împreună cu arhivele scanate ale documentelor, a fost comunicat către 

Departamentul coordonarea organismelor electorale, pe e-mail, în fiecare zi de luni, pentru săptămâna 

anterioară.  

Având în vedere prevederile art. 63 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările 

ulterioare, potrivit cărora prefectul transmite Autorității Electorale Permanente macheta fiecărui tip de 

buletin de vot, din circumscripția electorală respectivă, în vederea avizării conforme a acestora, 

Departamentul coordonarea organismelor electorale a elaborat un material care să sprijine activitatea de 

avizare a machetelor buletinelor de vot desfășurată de personalul din cadrul structurilor teritoriale ale 

Autorității Electorale Permanente.  

Materialul menționat a cuprins o sinteză a condițiilor prevăzute în Hotărârea Autorității Electorale 

Permanente nr. 17/2020 pentru aprobarea modelelor, a dimensiunilor și a condițiilor de tipărire a buletinelor 

de vot folosite pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților și a fost distribuit către toate structurile 

teritoriale prin intermediul filialelor Autorității Electorale Permanente. De asemenea, pe toată durata 

procesului electoral, personalul DCOE a acordat îndrumare și suport reprezentanților Autorității Electorale 

Permanente din cadrul structurilor teritoriale desemnați ca personal tehnic auxiliar sau membri în birourile 

electorale. 

La finalul scrutinului, reprezentanții Autorității Electorale Permanente au întocmit un raport final 

care a cuprins participarea la scrutin, modul de desfășurare a scrutinului, abaterile și neajunsurile, inclusiv 

de ordin legislativ, constatate precum și rezultatul consultării. 

Având în vedere prevederile art. 24 din Regulamentul de organizare şi functionare a birourilor şi 

oficiilor electorale constituite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputatilor din anul 2020, birourile 

electorale de circumscripție și oficiile electorale și-au încetat activitatea în data de 17.12.2020. Urmare a 

celor menționate, la nivelul DCOE au fost analizate și centralizate 630 de raportări săptămânale și 43 de 

rapoarte finale privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 

2020 (inclusiv pentru străinătate), transmise de reprezentanții Autorității Electorale Permanente. 
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Ghiduri, instrucțiuni și materiale de informare și instruire pentru personalul autorităților 

și instituțiilor cu atribuții în organizarea și desfășurarea alegerilor, experții electorali și membrii 

birourilor electorale  

Având în vedere dispozițiile art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 754/2020 privind stabilirea 

măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților 

din anul 2020, potrivit cărora Ministerul Afacerilor Interne, cu sprijinul Autorității Electorale Permanente, 

a avut atribuția de a  instrui prefecții și subprefecții cu privire la organizarea și desfășurarea alegerilor pentru 

Senat și Camera Deputaților din anul 2020 și ținând cont de faptul că Autoritatea Electorală Permanentă, cu 

sprijinul logistic al instituțiilor prefectului, a avut atribuția de a instrui primarii și secretarii generali ai 

comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București cu privire la sarcinile ce le reveneau 

în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din 

anul 2020, DCOE a elaborat materiale suport de informare și instruire prin intermediul cărora au fost 

transmise atribuțiile legale cu privire la organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Senat și Camera 

Deputaților din 6 decembrie 2020. 

Astfel, în ceea ce privește instruirea prefecților și 

subprefecților, la nivelul DCOE a fost elaborat un 

material de instruire care a avut rolul de a transmite într-

un mod cât mai structurat atribuțiile pe care le-au avut 

instituțiile prefectului cu privire la organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor pentru Senat și Camera 

Deputaților din anul 2020. Materialul a fost diseminat 

prin intermediul structurii de specialitate din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne către toate prefecturile 

din țară și a fost publicat pe pagina web a AEP.   

Totodată, ținând cont de atribuțiile DCOE de 

a elabora materiale de informare sau instruire pentru 

autoritățile administrației publice centrale și autoritățile 

locale implicate în pregătirea, organizarea și desfășurarea 

alegerilor, a fost elaborat materialul Instruirea primarilor 

şi secretarilor generali ai unităților administrativ-

teritoriale cu privire la sarcinile ce le revin în vederea 

organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor 

pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020. Scopul 

realizării acestuia a fost de a veni în sprijinul primarilor și 

secretarilor generali în vederea ducerii la îndeplinire într-

un mod corect a atribuțiilor în ceea ce privește organizarea 

și desfășurarea alegerilor parlamentare. Materialul a fost 

comunicat către structurile teritoriale ale AEP în vederea 

utilizării în cadrul instruirilor, fiind publicat pe pagina web 

a Autorității Electorale Permanente. Structurile de 

specialitate la nivel local ale Autorității Electorale 

Permanente au acordat sprijin instituţiilor prefectului 

pentru organizarea instruirii primarilor şi a 

secretarilor generali ai comunelor, oraşelor şi 

municipiilor, au prezentat materialul suport de 

instruire şi au insistat pe principalele sarcini şi măsuri 

tehnice pe care trebuie să le ducă la îndeplinire, 

potrivit actelor normative în vigoare şi a programului 

calendaristic. 

 Pentru informarea și instruirea membrilor 

birourilor electorale, conform prevederilor art. 12 

alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 754/2020, la 
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nivelul DCOE a fost realizat materialul Instruirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare 

și a locțiitorilor acestora cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării și desfășurării în bune 

condiții a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020. 

Materialul a fost transmis structurilor teritoriale ale Autorității Electorale Permanente, fiind 

prezentat în cadrul a aproximativ 220 sesiuni de instruire organizate atât fizic, cât și online,  și publicat pe 

paginile de internet ale instituţiilor prefectului, la secţiunea dedicată alegerilor pentru Senat și Camera 

Deputaților din anul 2020.  

De asemenea, personalul DCOE a contribuit la elaborarea broșurii REGLEMENTĂRI privind 

alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020  și a asigurat tipărirea și distribuirea a 40.000 de 

exemplare către toți președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora, birourile 

electorale de circumscripție județeană și către celelalte instituții implicate în organizarea alegerilor. 

Distribuirea broșurilor s-a realizat cu sprijinul instituțiilor prefectului. Un alt element de noutate este acela 

că, la alegerile parlamentare din anul 2020, a fost creat un material video privind instruirea președinților 

birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară. Scopul realizării acestui material a constat în 

transmiterea informațiilor privind atribuțiile din cadrul secțiilor de votare astfel încât președinții birourilor 

electorale ale secțiilor de votare, locțiitorii acestora și alți membri interesați să aibă acces la informații în 

orice moment.  

Acesta a fost comunicat către aproximativ 40.000 (37.604 persoane desemnate inițial și înlocuirile 

ulterioare) persoane desemnate ca președinți și locțiitori, prin intermediul mesajelor de tip sms și publicat 

pe canalul YouTube al Autorității Electorale Permanente unde a înregistrat 42.888 vizualizări. Pentru o 

prezentare cât mai detaliată și completă a atribuțiilor pe care le-au avut președinții birourilor electorale ale 

secțiilor de votare din țară la nivelul DCOE au fost realizate, de asemenea, cinci videoclipuri destinate 

membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare ilustrând modul de organizare a activității din cadrul 

biroului electoral al secției de votare. Acestea au fost publicate pe canalul de YouTube al Autorității 

Electorale Permanente și sunt prezentate detaliat în tabelul de mai jos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalii privind materialele video 
Nr. 

crt. 

Tip material Observații 

1.  Material video privind activitățile 

biroului electoral al secției de 

votare din preziua alegerilor – 5 

decembrie 2020 

1 material video – durata 10’05” 

Materialul a fost comunicat către aproximativ 40.000 (37.604 persoane 

desemnate inițial și înlocuiri) persoane desemnate ca președinți și 

locțiitori prin intermediul mesajelor de tip sms și publicat pe canalul 

YouTube al Autorității Electorale Permanente unde a înregistrat 

111.373 vizualizări. 

2.  Material video privind activitățile 

biroului electoral al secției de 

votare din ziua alegerilor – 

intervalul orar 6:00- 07:00 - 6 

decembrie 2020 

1 material video -  durata 03’56” 

Materialul a fost comunicat către aproximativ 40.000 (37.604 persoane 

desemnate inițial și înlocuiri) persoane desemnate ca președinți și 

locțiitori prin intermediul mesajelor de tip sms și publicat pe canalul 
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YouTube al Autorității Electorale Permanente unde a înregistrat 32.890 

vizualizări. 

3.  Material video privind activitățile 

biroului electoral al secției de 

votare din ziua alegerilor – 

intervalul orar 7:00- 21:00 - 6 

decembrie 2020 

1 material video - durata 05’37” 

Materialul a fost comunicat către aproximativ 40.000 (37.604 persoane 

desemnate inițial și înlocuiri) persoane desemnate ca președinți și 

locțiitori prin intermediul mesajelor de tip sms și publicat pe canalul 

YouTube al Autorității Electorale Permanente unde a înregistrat 29.918 

vizualizări. 

4.  Material video privind activitățile 

biroului electoral al secției de 

votare din ziua alegerilor – 

încheierea votării - 6 decembrie 

2020 

1 material video -  durata 08’03” 

Materialul a fost comunicat către aproximativ 40.000 (37.604 persoane 

desemnate inițial și înlocuiri) persoane desemnate ca președinți și 

locțiitori prin intermediul mesajelor de tip sms și publicat pe canalul 

YouTube al Autorității Electorale Permanente unde a înregistrat 32.467 

vizualizări. 

5.  Material video referitor la 

procedura de completare a 

proceselor-verbale privind 

consemnarea rezultatelor votării 

la alegerile parlamentare din anul 

2020. 

1 material video -  durata 11’14” 

Materialul a fost comunicat către aproximativ 40.000 (37.604 persoane 

desemnate inițial și înlocuirile) persoane desemnate ca președinți și 

locțiitori prin intermediul mesajelor de tip sms și publicat pe canalul 

YouTube al Autorității Electorale Permanente unde a înregistrat 45.013 

vizualizări. 

 

Pentru aducerea la cunoștința publicului a 

măsurilor stabilite prin ordinul comun al Ministerului 

Afacerilor Interne și Ministerului Sănătății, la nivelul 

DCOE a fost realizat un videoclip care să ilustreze 

Măsurile și acțiunile privind exercitarea dreptului de vot la 

alegerile parlamentare din anul 2020 în limba română și 

limba maghiară. 

Materialul a fost publicat 

pe canalul YouTube al 

Autorității Electorale 

Permanente având o 

durată de 1.06 minute și a fost adus la cunoștința publicului atât prin 

intermediul rețelelor de social media, cât și prin intermediul televiziunilor 

și radioului.  

De asemenea, pentru o înțelegere cât mai clară a regulilor necesar 

a fi respectate de alegători în procesul de exercitare a dreptului de vot astfel 

încât să evite infectarea cu virusul COVID -19, la nivelul DCOE s-a 

realizat afișul ce descrie Regulile pentru prevenirea infectării cu virusul 

COVID 19. Macheta afișului a fost publicată pe Registrul electoral în 

vederea tipăririi de către primari. În ceea ce privește instruirea 

președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și a 

locțiitorilor acestora și pentru votul prin corespondență, la nivelul DCOE au fost realizate mai multe 

materiale al căror scop a fost de a le consolida și actualiza cunoștințele în materie electorală dobândite atât 

în cadrul instruirii online cât și din practică. 
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Materialul suport pentru instruirea președinților birourilor electorale pentru votul prin 

corespondență și a locțiitorilor acestora a fost utilizat în cadrul instruirii online organizate împreună cu 

Serviciul de Telecomunicații Speciale și CN Poșta Română SA. În cadrul acestei instruiri s-au prezentat și 

clarificat aspecte legislative privind modul de organizare și desfășurare a procesului de înregistrare și 

centralizare a votului prin corespondență. 

Materialul suport pentru instruirea președinților 

birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și a 

locțiitorilor acestora a fost prezentat în cadrul instruirilor 

online realizate împreună cu Serviciul de Telecomunicații 

Speciale și Ministerul Afacerilor Externe și a fost completat, 

cu materialul video privind activitățile specifice din cadrul 

undei secții de votare din străinătate. Materialul a fost 

comunicat către toți cei 7.433 participanți prin intermediul e-

mail-ului  de confirmare a participării la sesiunea de instruire 

și a fost publicat pe canalul de YouTube al Autorității 

Electorale Permanente unde a înregistrat 16.148 vizualizări. 

Autoritatea Electorală Permanentă a venit în sprijinul 

alegătorilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate și 

a pus la dispoziția acestora Instrucțiunile privind exercitarea dreptului de 

vot prin corespondență. Materialul a  fost comunicat către 

CN Poșta Română S.A. în vederea inserării în interiorul 

celor 35.808 plicuri cu materialele necesare exercitării 

dreptului de vot prin corespondență și a fost publicat pe 

pagina www.votstrainatate.ro. Pentru a veni în sprijinul 

alegătorilor români care au optat să-și exercite dreptul de 

vot prin corespondență, la nivelul DCOE a fost realizat un 

clip video menit să ilustreze tehnica votării prin 

corespondență pas cu pas. Videoclipul informativ privind 

tehnica votării prin corespondență a fost publicat pe 

pagina de Facebook a instituției și pe canalul de YouTube, 

înregistrând 26.025 vizualizări; acest tutorial video a fost transmis alegătorilor prin corespondență pe 

adresele de e-mail furnizate la înregistrare. 

Ținând cont de prevederile art. 114 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările 

ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă și Ministerul Afacerilor Externe au avut atribuția de a informa 

cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate cu privire la modalitatea de înregistrare în 

Registrul electoral, condițiile de votare în străinătate, precum și la locurile de desfășurare a votării în 

străinătate. În sensul celor menționate a fost realizat Ghidul alegătorului la o secție de votare din străinătate 

al cărui scop a constat în prezentarea tehnicii votării la secție pas cu pas, astfel încât alegătorul român cu 

domiciliul sau reședința în străinătate să aibă cunoștințele necesare pentru exercitarea dreptului de vot. De 

asemenea, pentru informarea alegătorilor români cu domiciliul sau reşedinţa în afara țării a fost elaborat, 

împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, Ghidul alegătorului prin corespondență, acesta cuprinzând 

prezentarea tehnicii votării prin corespondență. 

 

Corpul experților electorali din străinătate  

În vederea desemnării ca președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate au 

solicitat informații sau au formulat cereri de admitere în Corpul experților electorali din străinătate 63 de 

cetățeni români. 

După verificarea documentelor și solicitarea de completări, acolo unde a fost cazul, au fost 

adoptate următoarele decizii: 

• Decizia nr. 30/29.07.2020 privind admiterea în CEE din străinătate pe baza de aviz a trei 

persoane 

http://www.votstrainatate.ro/
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• Decizia nr. 66/14.09.2020 privind admiterea în CEE din străinătate pe baza de examen a unei 

persoane 

• Decizia nr. 115/28.10.2020 privind admiterea în CEE din străinătate pe baza de examen a unui 

număr de 5 persoane. 

Având în vedere adoptarea Legii nr. 202/2020 pentru modificarea și completarea unor acte 

normative în materie electorală, care modifică, printre altele, art.17 din Legea nr. 208/2015, cu modificările 

și completările ulterioare în sensul că președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate 

și locțiitorii acestora sunt desemnați la propunerea șefilor misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare, 

precum și adoptarea, în 28 octombrie 2020, a Hotărârii nr. 19/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind 

desemnarea membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat 

și Camera Deputaților unde se regăsește modelul cererii pentru desemnarea în biroul electoral al secției de 

votare din străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, cererile primite după această dată au 

fost  transmise la misiunea diplomatică sau oficiul consular cel mai apropiat din țara de domiciliu/reședință 

a solicitantului. 

 

Votul prin corespondență la alegerile parlamentare din anul 2020 

La nivelul DCOE a fost creată și gestionată adresa de e-mail 

contact@votstrainatate.ro prin intermediul căreia s-a asigurat îndrumarea a peste 

2.220 de alegători cu domiciliul sau reședința în străinătate. Totodată, pentru 

soluționarea aspectelor sesizate de către alegători, la nivelul DCOE s-a menținut 

o comunicare continuă cu CN Poșta Română SA și Biroul electoral nr. 43 pentru 

cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării. În plus, DCOE a 

asigurat redirecționarea către cele două entități a 236 petiții formulate de 

alegătorii prin corespondență. 

Pe portalul https://www.votstrainatate.ro/ au fost înregistrare 39.244 

cereri pentru votul prin corespondență, dintre care 35.808 cereri au fost 

aprobate, acestea îndeplinind toate condițiile legale.  

Primul alegător s-a înscris cu opțiunea votului prin corespondență în 

data de 01.04.2020. 

 

Situație comparativă a cererilor de înscriere în Registrul electoral cu opțiunea votului prin 

corespondență 

Nr. 

crt. 
Cereri 

Cereri de vot prin corespondență 

Anul 2016 Anul 2019 Anul 2020 

1 Aprobate 8.889 35.917 35.808 

2 Depuse 9.241 41.003 39.244 

 

Pentru soluționarea cererilor de înregistrare în Registrul electoral a alegătorilor români cu 

domiciliul sau reședința în străinătate ca alegători prin corespondență, la nivelul DCOE a fost elaborată o 

metodologie de lucru, aprobată prin Ordin al Președintelui Autorității Electorale Permanente. Având în 

vedere raportul invers proporțional dintre numărul de cereri depuse și numărul angajaților Departamentului, 

pentru finalizarea în termen a procesului de înregistrare în Registrul electoral a alegătorilor români cu 

domiciliul sau reședința în străinătate ca alegători prin corespondență, începând cu data de 23.09.2020, 

activitatea a fost susținută  și de personal din cadrul altor compartimente ale Autorității Electorale 

Permanente, în baza Ordinului Președintelui AEP nr. 629/2020. 

Pentru o procesare corectă a cererilor înregistrate în Registrul electoral a alegătorilor români cu 

domiciliul sau reședința în străinătate ca alegători prin corespondență, personalul celorlalte structuri a fost 

instruit la nivelul DCOE prin prezentarea criteriilor de aprobare menționate în Metodologia de gestionare a 

cererilor înregistrate pe www.votstrainatate.ro de către alegătorii care doresc să voteze în străinătate cu 

opțiunea votului la secție sau prin corespondență și prezentarea funcționalităților Registrului electoral.  

https://lege5.ro/Gratuit/gm4tamjyg4zq/hotararea-nr-19-2020-pentru-stabilirea-unor-masuri-privind-desemnarea-membrilor-birourilor-electorale-ale-sectiilor-de-votare-din-strainatate-la-alegerile-pentru-senat-si-camera-deputatilor?pid=326449174#p-326449174
https://lege5.ro/Gratuit/gm4tamjyg4zq/hotararea-nr-19-2020-pentru-stabilirea-unor-masuri-privind-desemnarea-membrilor-birourilor-electorale-ale-sectiilor-de-votare-din-strainatate-la-alegerile-pentru-senat-si-camera-deputatilor?pid=326449174#p-326449174
https://lege5.ro/Gratuit/gm4tamjyg4zq/hotararea-nr-19-2020-pentru-stabilirea-unor-masuri-privind-desemnarea-membrilor-birourilor-electorale-ale-sectiilor-de-votare-din-strainatate-la-alegerile-pentru-senat-si-camera-deputatilor?pid=326449174#p-326449174
https://lege5.ro/Gratuit/gm4tamjyg4zq/hotararea-nr-19-2020-pentru-stabilirea-unor-masuri-privind-desemnarea-membrilor-birourilor-electorale-ale-sectiilor-de-votare-din-strainatate-la-alegerile-pentru-senat-si-camera-deputatilor?pid=326449174#p-326449174
https://lege5.ro/Gratuit/gm4tamjyg4zq/hotararea-nr-19-2020-pentru-stabilirea-unor-masuri-privind-desemnarea-membrilor-birourilor-electorale-ale-sectiilor-de-votare-din-strainatate-la-alegerile-pentru-senat-si-camera-deputatilor?pid=326449174#p-326449174
mailto:contact@votstrainatate.ro
https://www.votstrainatate.ro/
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Dintre cele 35.808 cereri aprobate, 29.641 de alegători au optat pentru trimiterea plicurilor cu votul 

prin corespondență în țară și 6.167 de alegători au optat pentru transmiterea la misiunea diplomatică. 

Referitor la diferența de 3.436 cereri depuse, menționăm faptul că 1.008 cereri nu au îndeplinit 

toate condițiile necesare pentru aprobare, deoarece a lipsit un act de identitate valabil, eliberat de statul 

român, actul identitate a fost expirat, a lipsit documentul de ședere, documentul de ședere a fost neconform 

Ordinului MAE nr. 1627/2019 privind documentele care atestă reședința în străinătate a cetățenilor români 

în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele României din 

anul 2019 și pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 

2020, cu modificările și completările ulterioare. 

De asemenea, pentru 2.144 cereri nu s-a confirmat faptul că adresa de e-mail era validă. 

Confirmarea adresei de e-mail s-a realizat prin accesarea link-ului primit la adresa completată de către 

alegător. Subliniem importanța completării de către alegători a unei adrese de e-mail valide, deoarece 

mesajul privind înregistrarea plicului exterior la biroul electoral competent se transmite pe această cale, 102 

cereri au fost anulate de către persoanele care le-au depus, iar în 182 de cazuri au fost înregistrate cereri 

multiple depuse de același alegător. În acest caz, a rămas valabilă ultima cerere depusă. 

 

Situația centralizată pe țări a cererilor de vot prin corespondență 

 

Nr. Crt. Țara Număr cereri de vot prin 

corespondență 

1 Great Britain (UK) 9226 

2 Germany 5773 

3 Italy 3378 

4 Spain 3338 

5 France 2769 

6 Belgium 1924 

7 Netherlands 1865 

8 Switzerland 1781 

9 Austria 1495 

10 United States of America 1227 

11 Ireland 1026 

12 Canada 904 

13 Denmark 821 

14 Luxembourg 485 

15 Sweden 448 

16 Moldova 405 

17 Norway 338 

18 Greece 173 

19 Afghanistan 172 

20 Czech Republic 164 

21 Portugal 139 

22 Finland 127 

23 Hungary 112 

24 Poland 108 

25 Australia 98 

26 Cyprus 84 

27 United Arab Emirates 83 

28 Israel 78 
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29 Japan 69 

30 Chile 62 

31 Malta 50 

32 Slovakia 44 

33 Singapore 42 

34 New Zealand (Aotearoa) 33 

35 Turkey 32 

36 Mexico 30 

37 Qatar 21 

38 Slovenia 21 

39 Serbia 21 

40 Bulgaria 19 

41 Iceland 18 

42 Russian Federation 15 

43 Brazil 12 

44 Korea (South) 11 

45 Estonia 10 

46 Croatia (Hrvatska) 10 

47 Lithuania 8 

48 Swaziland 8 

49 Saudi Arabia 8 

50 Malaysia 7 

51 Morocco 7 

52 China 7 

53 Hong Kong 7 

54 Peru 7 

55 Ukraine 6 

56 Indonesia 5 

57 Thailand 4 

58 Macao 4 

59 Monaco 4 

60 Reunion 4 

61 Bahrain 4 

62 Kazakhstan 4 

63 South Africa 4 

64 Martinique 4 

65 Tunisia 4 

66 Kenya 3 

67 India 3 

68 Oman 3 

69 Cayman Islands 3 

70 Philippines 3 

71 Kuwait 3 

72 Egypt 3 

73 Andorra 3 

74 Argentina 3 
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75 Colombia 3 

76 Anguilla 3 

77 French Guiana 2 

78 Montenegro 2 

79 Sri Lanka 2 

80 Ethiopia 2 

81 Democratic Republic of the 

Congo 

2 

82 Angola 2 

83 Albania 2 

84 Cambodia 2 

85 Jordan 2 

86 Dominican Republic 1 

87 Cape Verde 1 

88 Cote D'Ivoire (Ivory Coast) 1 

89 Myanmar 1 

90 Iran 1 

91 Bermuda 1 

92 Svalbard and Jan Mayen 1 

93 Congo 1 

94 Haiti 1 

95 Benin 1 

96 Gibraltar 1 

97 Azerbaijan 1 

98 Mali 1 

99 Sudan 1 

100 Belize 1 

101 Mozambique 1 

102 Saint Vincent and the 

Grenadines 

1 

103 Vanuatu 1 

104 Lebanon 1 

105 Panama 1 

106 Trinidad and Tobago 1 

107 Bangladesh 1 

108 Dominica 1 

109 Costa Rica 1 

 

DCOE a analizat macheta buletinului de vot pentru votul prin corespondență, a acordat avizul 

conform în vederea tipăririi buletinelor de vot și a comunicat Instituției Prefectului – Municipiul București 

numărul necesar al buletinelor de vot prin corespondență pentru Senat, precum și pentru Camera Deputaților 

din anul 2020. Astfel, pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență, Autoritatea Electorală 

Permanentă, prin DCOE, a asigurat tipărirea de către Instituția Prefectului Municipiului București și 

predarea către CN Poșta Română S.A. a 35.808 buletine de vot pentru Senat și 35.808 buletine de vot pentru 

Camera Deputaților. 
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 În situația în care buletinele de vot pentru votul prin corespondență au lipsit din plicul transmis 

sau au fost deteriorate în așa măsură încât nu au putut fi folosite, DCOE a asigurat postarea machetelor 

acestora pe www.votstrainatate.ro, de unde alegătorii au avut posibilitatea de a le descărca și tipări.  

Urmare a adresei CN Poșta Română S.A. prin care au fost transmise, spre aprobare, procedurile 

utilizate de CN Poșta Română S.A. pentru transportul, primirea și înregistrarea documentelor de vot prin 

corespondență de birourile electorale pentru votul prin corespondență cu sediul în țară la alegerile pentru 

Senat și Camera Deputaților din anul 2020 și ținând cont de analiza acestora de către departamentele de 

specialitate din cadrul Autorității Electorale Permanente, Departamentul coordonarea organismelor 

electorale a propus aprobarea procedurilor utilizate de CN Poșta Română S.A. pentru transportul, primirea 

și înregistrarea documentelor de vot prin corespondență de birourile electorale pentru votul prin 

corespondență cu sediul în țară la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, potrivit 

ultimelor modificări.  

În data de 11 noiembrie 2020 a fost finalizată operațiunea de transmitere prin e-mail a 

notificărilor referitoare la expedierea materialelor electorale și a numărului de expediere (AWB). 

Notificările menționate au fost transmise către 35.650 de cetățeni români care au fost înscriși în listele 

electorale pentru votul prin corespondență, din 106 țări. 

Precizăm că singura țară către care nu au fost transmise plicurile prin Poșta Română, urmând ca 

acestea să fie transmise prin intermediul Ministerului Apărării Naționale, a fost Afganistan, unde au figurat 

înscrise în listele electorale permanente pentru votul prin corespondență pentru alegerile parlamentare din 

data de 6 decembrie 2020, 158 de persoane. 

Potrivit Normelor metodologice pentru votul prin corespondență privind alegerile pentru Senat și 

Camera Deputaţilor din anul 2020, expedierea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin 

corespondență către alegatori s-a realizat, în funcție de țările de destinație, prin: 

▪ trimitere înregistrată de corespondență internațională prioritară cu confirmare de primire (AR); 

▪ trimitere Express Mail Service (EMS). 

Având în vedere contextul internațional generat de pandemia de COVID-19, inclusiv frecvența 

redusă a curselor de transport, pentru o mai bună informare asupra timpilor de circulație a plicului ce urma 

a fi returnat către România/reprezentanța diplomatică sau consulară, alegătorii au fost îndrumați să consulte 

site-urile administrațiilor poștale naționale din țara în care se află sau să solicite aceste informații direct de 

la un oficiu poștal. 

 

Organizarea birourilor electorale pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare 

din anul 2020 

 Tragerea la sorți computerizată pentru desemnarea președinților birourilor electorale pentru votul 

prin corespondență și a locțiitorilor acestora pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din data de 

6 decembrie 2020 a avut loc în data de 21 noiembrie 2020, în ședință publică, la sediul Biroului electoral de 

circumscripție nr. 43 pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării. 

Tragerea la sorți a fost efectuată de reprezentantul DCOE, iar rezultatul a fost consemnat într-un 

proces-verbal, publicat pe https://www.roaep.ro/instruire/lista-proceselor-verbale-privind-desemnarea-

presedintilor-birourilor-electorale-pentru-votul-prin-corespondenta-constituite-pentru-alegerea-senatului-

si-a-camerei-deputatilor-din-06-decembrie-2020-si/. 

De asemenea, în data de  21 noiembrie 2020, la sediul AEP, a avut loc, în ședință publică, tragerea 

la sorți a operatorilor de calculator ai birourilor electorale pentru votul prin corespondență din țară pentru 

alegerea Senatului și Camerei Deputaților din anul 2020. În urma tragerii la sorți au fost desemnați 9 

operatori de calculator ai birourilor electorale pentru votul prin corespondență (câte 3 pentru fiecare birou 

electoral pentru votul prin corespondență) 

Comisia pentru desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale pentru votul prin 

corespondență din țară a fost condusă de Mircea Preoțescu, șeful DCOE, în calitate de președinte. 

La ședința publică, alături de membrii comisiei pentru desemnarea operatorilor a participat și un 

membru al delegației Biroului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului al OSCE (OSCE/ODIHR) 

http://www.votstrainatate.ro/
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care a efectuat o misiune specială de evaluare a modului de organizare a alegerilor parlamentare din anul 

2020. 

Ședința publică a fost transmisă pe canalul de YouTube al AEP, iar rezultatul tragerii la sorți a 

fost consemnat într-un proces-verbal, publicat pe https://www.roaep.ro/instruire/wp-

content/uploads/2020/11/Proces%20verbal%20desemnare%20operatori%20BEVC.pdf. În urma 

desemnării, personalul DCOE a contactat telefonic fiecare operator. Până la începerea procesului de scanare 

a plicurilor exterioare, au fost efectuate 7 înlocuiri ale operatorilor de calculator.  

De asemenea, în data de 28.11.2020, a fost organizată o sesiune de instruire în sistem de 

videoconferință pentru președinții birourilor electorale pentru votul prin corespondență, locțiitorii acestora 

și operatorii de calculator desemnați. Instruirea privind partea legislativă a fost realizată de reprezentanții 

Deprtamentului coordonarea organismelor electorale, iar aspectele privind funcționalitatea tabletei de către 

reprezentanții Serviciului de Telecomunicații Speciale. De asemenea, reprezentantul CN Poșta Română SA 

a oferit clarificări privind programul de predare a plicurilor exterioare. 

Numărul plicurilor care s-au întors în termen corespunde numărului total al alegătorilor care au 

votat prin corespondență, prevăzut la punctul b3 din procesele – verbale încheiate de Biroul electoral de 

circumscripție nr. 43 pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării cuprinzând totalizarea 

voturilor valabil exprimate, atât pentru Camera Deputaților, cât și pentru Senat, și anume 21.860 alegători. 

Conform prevederilor art. 14 alin. (7) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările 

ulterioare, plicurile exterioare sigilate livrate după expirarea termenului au fost anulate fără a mai fi 

desigilate. Numărul plicurilor exterioare și interioare anulate de birourile electorale pentru votul prin 

corespondenţă este prevăzut la punctul d2 din procesele – verbale cuprinzând totalizarea voturilor valabil 

exprimate, atât pentru Camera Deputaților, cât și pentru Senat, fiind 1.652 plicuri. 

Pe https://www.votstrainatate.ro/, alegătorii au avut posibilitatea de a verifica înregistrarea 

plicului exterior transmis la biroul electoral competent. Dacă plicul exterior nu a sosit până la data de 3 

decembrie, ora 23:59, alegătorii au primit un e-mail de informare, cu mențiunea de a se deplasa la cea mai 

apropiată secție de votare din țara de reședință sau de domiciliu, pentru a-și exercita dreptul de vot.  

Având în vedere protocolul de colaborare încheiat între Autoritatea Electorală Permanentă și CN 

Poșta Română S.A. și văzând obligațiile specifice ale CN Poșta Română S.A., stabilite de Legea nr. 

288/2015, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 673/2019 privind votul prin 

corespondență și ținând cont de faptul că, potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (2) din H.G. 673/2019, Autoritatea 

Electorală Permanentă are obligația de a achita plata către CN Poșta Română S.A., în urma efectuării 

recepției de către reprezentanți ai instituției, Departamentul coordonarea organismelor electorale a propus 

aprobarea înființării Comisiei de recepție a serviciilor tipografice de confecționare a documentelor necesare 

exercitării dreptului de vot prin corespondență și a produselor și serviciilor poștale privind transmiterea și 

primirea tuturor documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență de către alegătorii 

ale căror cereri au fost aprobate, la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020. 

Comisia de recepție, numită prin Ordinul Președintelui AEP nr. 1343/21.12.2020, din cadrul cărei 

a făcut parte și reprezentantul DCOE în calitate de membru, a fost convocată la data de 23.12.2020 și și-a 

desfășurat activitatea la sediul Autorității Electorale Permanente. 

Comisia a analizat contractul înregistrat la AEP sub nr. 492/06.11.2020, încheiat între Autoritatea 

Electorală Permanentă și CN Poșta Română S.A, Hotărârea Guvernului nr. 673/2019 privind votul prin 

corespondență, factura nr. 5500/23.12.2020 și borderourile de predare - primire Categoria de trimiteri 

corespondență comercială răspuns internațional CCRI, înregistrate în luna decembrie 2020. 

Raportul de predare plicuri întârziate către AEP menționează un număr de 7.091 de trimiteri, 

consemnate în borderouri, sosite după termen în luna decembrie. Comisia a constatat un număr suplimentar 

de 73 de trimiteri pe baza Proceselor - verbale cu trimiteri neconforme. Astfel, numărul total de trimiteri 

este 7.164. 

Pe baza constatărilor consemnate, comisia de recepție, în unanimitate de păreri, a admis recepția 

cantitativă și calitativă a serviciilor tipografice necesare exercitării dreptului la vot prin corespondență cu 

ocazia desfășurării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, furnizate de către CN Poșta 

Română S.A care corespund cu prevederile contractului înregistrat la AEP sub nr. 492/06.11.2020, încheiat 

între Autoritatea Electorală Permanentă și CN Poșta Română S.A. 

https://www.roaep.ro/instruire/wp-content/uploads/2020/11/Proces%20verbal%20desemnare%20operatori%20BEVC.pdf
https://www.roaep.ro/instruire/wp-content/uploads/2020/11/Proces%20verbal%20desemnare%20operatori%20BEVC.pdf
https://www.votstrainatate.ro/
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Stabilirea sediilor secțiilor de votare din străinătate la alegerile parlamentare din anul 2020 

Potrivit art. 42 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

coroborat cu punctul 15 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 745/2020 pentru aprobarea calendarului 

acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, 

în data de 21 septembrie 2020 a fost finalizată înscrierea alegătorilor care au dorit să voteze în străinătate la 

alegerile parlamentare, cu opțiunea votului la secție.  

Până la data limită, pe portalul https://www.votstrainatate.ro/ au fost depuse 3.939 de cereri pentru 

votul la secție, dintre care, în urma analizei de către personalul DCOE a corectitudinii datelor înscrise în 

formulare și a valabilității actelor de identitate anexate, 3.240 cereri au fost aprobate. Pentru finalizarea 

procesului de înregistrare în Registrul electoral a alegătorilor români cu domiciliul sau reședința în 

străinătate cu opțiunea votului la secție, la nivelul DCOE a fost elaborată o Metodologie de gestionare a 

cererilor înregistrate pe www.votstrainatate.ro de către alegătorii care doresc să voteze în străinătate cu 

opțiunea votului la secție sau prin corespondență și prezentarea funcționalităților Registrului electoral, 

aprobată prin Ordin al Președintelui Autorității Electorale Permanente.  

 

Situația centralizată pe țări a cererilor de vot la secție 

 

Nr. Crt. Tara Numar cereri de vot la secție 

1 Great Britain (UK) 816 

2 Germany 421 

3 Spain 385 

4 Italy 322 

5 Netherlands 282 

6 Moldova 216 

7 France 196 

8 Belgium 191 

9 Austria 116 

10 Switzerland 115 

11 Ireland 114 

12 Denmark 86 

13 United States of 

America 

84 

14 Sweden 72 

15 Luxembourg 63 

16 Norway 61 

17 Czech Republic 45 

18 Canada 37 

19 Poland 35 

20 Finland 28 

21 Hungary 27 

22 United Arab Emirates 22 

23 Cyprus 16 

24 Greece 14 

25 Malaysia 14 

26 Qatar 13 

27 Portugal 12 

28 Russian Federation 11 

29 Bulgaria 9 

30 Kuwait 9 

31 Australia 7 

32 Turkey 6 

33 Singapore 6 

34 Korea (South) 5 

https://www.votstrainatate.ro/
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35 Israel 5 

36 New Zealand (Aotearoa) 5 

37 Saudi Arabia 5 

38 Malta 5 

39 China 4 

40 Slovakia 4 

41 Japan 4 

42 Iceland 3 

43 Lebanon 3 

44 Ukraine 3 

45 Philippines 3 

46 Serbia 3 

47 Jordan 3 

48 Morocco 2 

49 Afghanistan 2 

50 Kenya 2 

51 Tunisia 2 

52 Mexico 2 

53 Thailand 2 

54 Hong Kong 2 

55 Peru 1 

56 French Guiana 1 

57 Algeria 1 

58 Estonia 1 

59 Virgin Islands (British) 1 

60 Saint Vincent and the 

Grenadines 

1 

61 Monaco 1 

62 Cuba 1 

63 India 1 

64 Belarus 1 

65 Oman 1 

66 Macedonia 1 

67 Slovenia 1 

68 Albania 1 

69 Chile 1 

 

Având în vedere faptul că, potrivit prevederilor art. 23 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu 

modificările și completările ulterioare, coroborat cu punctul 19 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 

745/2020, în termen de cel mult 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 42 alin. (2) din Legea 

nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, cel mai târziu la data de 25 septembrie 2020, 

Autoritatea Electorală Permanentă a comunicat Ministerului Afacerilor Externe localitățile din străinătate 

în care trebuiau înființate secții de votare potrivit art. 23 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și numărul acestora, Autoritatea Electorală Permanentă a comunicat 

Ministerului Afacerilor Externe lista localităților menționate la art. 23 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu 

modificările și completările ulterioare. 

În urma analizei, din totalul de 3.240 de cereri aprobate, 2.319 alegători au fost arondați la 12 

secții de votare, rămânând 921 de alegători nearondaţi, aceștia urmând a fi arondați la secțiile de votare 

înființate la propunerea Ministerului Afacerilor Externe. 

Primul alegător s-a înscris cu opțiunea votului la secție în data 01.04.2020. 
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Situație comparativă a cererilor de înscriere în Registrul electoral cu opțiunea votului la secție 

 
Nr. 

crt 

Cereri Cereri de vot la secție 

Anul 2016 Anul 2019 Anul 2020 

1 Aprobate 4.197 33.807 3.240 

2 Depuse 4.401 38.944 3.939 

 

Menționăm faptul că arondarea alegătorilor a fost realizată în baza metodologiei de lucru privind 

stabilirea sediilor secțiilor de votare din străinătate, înființate potrivit art. 23 alin. 3 din Legea nr. 208/2015, 

cu modificările și completările ulterioare, aceasta fiind aprobată de președintele Autorității Electorale 

Permanente. 

 

Situația centralizată pe țări a localităților unde s-a propus înființarea unei secții 

 

Nr. 

crt 

Țara Localitatea unde s-a propus 

înființarea unei secții 

Număr 

cereri 

1.  Belgia Bruxelles 165 

2.  Franța Paris 166 

3.  Germania Stuttgart 188 

4.  Germania Bonn 155 

5.  Italia Roma 101 

6.  Italia Milano 145 

7.  Olanda Haga 246 

8.  Marea Britanie Londra 434 

9.  Marea Britanie Manchester 212 

10.  Moldova Chișinău 193 

11.  Spania Madrid 151 

12.  Spania Barcelona 163 

 

Având în vedere adresa Ministerului Afacerilor Externe prin care au fost comunicate propunerile 

misiunilor diplomatice și oficiilor consulare privind sediile secțiilor de votare din străinătate la alegerile 

pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, finalizate la data de 16 noiembrie 2020, conform 

prevederilor art. 23 alin. (1) - (4) din Legea nr. 208/2015, cu completările și modificările ulterioare, și ținând 

cont de dispozițiile art. 23 alin. (6) din aceeași lege, potrivit cărora propunerile înaintate erau însoțite de 

sinteza consultărilor cu misiunile diplomatice și oficiile consulare, sinteza consultărilor cu persoane care 

reprezintă cetățeni români aflați în străinătate și criteriile utilizate pentru selecția acestora, notă justificativă 

privind cazurile în care nu vor mai fi organizate secții de votare organizate la alegeri anterioare, dacă era 

cazul, notă logistică privind fiecare local de vot, conform modelului stabilit de Autoritatea Electorală 

Permanentă, informațiile furnizate de autoritățile străine competente privind numărul cetățenilor români cu 

domiciliul, reședința sau alte forme de înregistrare în străinătate, defalcat pe state,  Departamentul 

coordonarea organismelor electorale a analizat documentele anexate la propunerile misiunilor diplomatice 

și oficiilor consulare privind sediile secțiilor de votare din străinătate și, urmare a analizei Notelor logistice 

privind îndeplinirea condițiilor pentru funcționarea secțiilor de votare din străinătate, a identificat anumite 

aspecte care ar fi putut duce la disfuncționalitatea procesului de votare în străinătate, aspecte pe care 

Autoritatea Electorală Permanentă le-a comunicat Ministerului Afacerilor Externe, în vederea clarificării. 

Urmare a celor menționate, Ministerul Afacerilor Externe a comunicat faptul că situațiile existente 

în notele logistice prevăzute de art. 23 alin. (6) lit. d) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările 

ulterioare, reprezentau starea sediilor secțiilor de votare la momentul completării documentului, urmând ca 

misiunile diplomatice/oficiile consulare să ia măsuri ca deficiențele identificate să fie remediate până la 

începerea procesului de votare, în vederea asigurării condițiilor minimale de funcționare a secțiilor de 

votare, aceasta nefiind starea finală a sediilor identificate. 

De asemenea, având în vedere Notele justificative privind cazurile în care nu vor mai fi organizate 

secții de votare organizate la alegerile anterioare, urmare a situației epidemiologice, creșterea alarmantă a 
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numărului de cazuri, prezența scăzută la urne influențată de stadiul pandemiei de COVID – 19, politicilor 

federale specifice, refuzului autorităților de a se organiza secții de votare (Malta, Nigeria), ratei foarte mici 

de prezență la vot a cetățenilor români la alegerile anterioare, lipsa solicitărilor din partea comunității, efortul 

logistic și de personal care nu poate fi susținut, închiderii granițelor (R.P.D. Coreeană), încheierea misiunilor 

militare (Mali), deteriorarea climatului de securitate (Venezuela) și ținând cont de prevederile art. 23 alin. 

(7) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, Departamentul coordonarea 

organismelor electorale a propus emiterea hotărârii Autorității Electorale Permanente privind stabilirea 

sediilor a 748 secții de votare din străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020. 

La data de 18 noiembrie 2020 a fost adoptată Hotărârea AEP nr. 26/2020 privind aprobarea listei 

sediilor secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, 

precum și unele măsuri pentru buna organizare a acestora.  

Ulterior, văzând adresele Ministerului Afacerilor Externe prin care s-a comunicat faptul că, urmare 

a apariției unor situații cu caracter obiectiv, este necesară operarea unor modificări la Anexa Hotărârii 

Autorității Electorale Permanente nr. 26/2020, atât în ceea ce privește îndreptarea unor erori materiale, cât 

și schimbarea adreselor unor secții de votare, în urma verificărilor efectuate asupra documentațiilor 

justificative, DCOE a propus modificarea unor sedii ale secțiilor de votare din străinătate, hotărârea AEP 

menționată fiind modificată prin alte trei hotărâri AEP. 

 

Situația comparativă a secțiilor de votare din străinătate 

 

 

 

Numărul secțiilor de votare organizate în străinătate în perioada 2007-2020 

 

Nr. 

crt. 

TIP ALEGERI Număr secții de votare organizate în străinătate pe ani                                           

  

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Anul 

2009 

Anul 

2012 

Anul 

2014 

Anul 

2016 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

Anul 

2020 

1 

 referendum demitere 

președinte 
186 

                

2  alegeri parlamentare   221               

3  alegeri europarlamentare     190             

4 

alegeri prezidențiale și 

referendum (turul I)     
294 

            

4 alegeri prezidențiale turul II     294             

6 alegeri parlamentare       306           

7 alegeri europarlamentare         190         

8 alegeri prezidențiale turul I         294         

221 306
417

748
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9 alegeri prezidențiale turul II         294         

10 alegeri parlamentare           417       

11 referendum național             378     

12 

alegeri europarlamentare și 

referendum               
441 

  

13 alegeri prezidențiale (turul I)               835   

14 alegeri prezidențiale (turul II)               835   

15 alegeri parlamentare                 748 

 

Dotarea secțiilor de votare din străinătate 

DCOE a colaborat cu personalul MAE pentru stabilirea dotărilor și a materialelor necesare 

amenajării secțiilor de votare. Astfel, pentru desfășurarea scrutinului din străinătate din 5 și 6 decembrie 

2020, au fost necesare 2.600.000 buletine de vot pentru Camera Deputaților, 2.600.000 buletine de vot 

pentru Senat, 6.400 de ștampile cu mențiunea VOTAT și 2.460.000 de timbre autocolante. 

 

Buletine de vot transmise la secțiile de votare din străinătate în perioada 2007-2020 

 
An Scrutin Număr secții de 

votare în 

străinătate 

Buletine de vot 

trimise în străinătate 

2007 referendum demitere președinte 186 640.000 

2008 alegeri parlamentare 221 620.000 

2009 alegeri europarlamentare 190 393.808 

2009 alegeri prezidențiale și referendum (turul I) 294 595.564 

2009 alegeri prezidențiale turul II 294 597.389 

2012 alegeri parlamentare 306 446.947 

2014 alegeri europarlamentare 190 299.941 

2014 alegeri prezidențiale turul I 294 597.624 

2014 alegeri prezidențiale turul II 294 797.712 

2016 alegeri parlamentare 417 996.965 

2018 referendum național 378 1.000.000 

2019 alegeri europarlamentare și referendum 441 1.333.050 

2019  alegeri prezidențiale (turul I) 835 4.483.907 

2019 alegeri prezidențiale (turul II) 835 4.608.175 

2020 alegeri parlamentare 748 2.600.000 

 

Selecția, instruirea și desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare 

din străinătate și a membrilor - operatori de calculator ai acestora 

În data de 21 noiembrie 2020 a fost finalizat procesul de desemnare a 748 președinți ai birourilor 

electorale ale secțiilor de votare din străinătate și a 748 locțiitori ai acestora. Ulterior desemnării, au fost 

înlocuite 106 persoane. 

Ținând cont de faptul că, potrivit art. 17 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și locțiitorii 

acestora au fost desemnați de către Autoritatea Electorală Permanentă la propunerea șefilor misiunilor 

diplomatice și ai oficiilor consulare, pentru realizarea desemnării, la nivelul DCOE, pe adresa de e-mail 

desemnare.strainatate@roaep.ro, șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare au comunicat 

mailto:desemnare.strainatate@roaep.ro
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propunerile privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și a 

locțiitorilor acestora la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, în conformitate cu art. 2 alin. (1) din 

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 19/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind desemnarea 

membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat și Camera 

Deputaților. În baza verificărilor efectuate privind criteriile legale pe care trebuie să le îndeplinească 

președintele biroului electoral al secției de votare și locțiitorul acestuia, DCOE a elaborat propunerile 

privind persoanele care să îndeplinească funcțiile menționate anterior.  

De asemenea, pentru clarificarea aspectelor apărute s-a menținut o comunicare continuă cu 

reprezentanții misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare prin intermediul datelor de contact puse la 

dispoziția DCOE de către Ministerul Afacerilor Externe.  

Urmare a celor de mai sus, 1.602 persoane au fost desemnate  (1.496 desemnări inițiale și 106 

înlocuiri) ca președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate sau locțiitori ai acestora, 

dintre aceștia, 1.259 au fost desemnați, prin decizie a Autorității Electorale Permanente, ca membri-

operatori în cadrul birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate. 

Totodată, DCOE a gestionat procesul de centralizare a listelor cuprinzând reprezentanţii 

formaţiunilor politice care au dorit să îndeplinească calitatea de membru-operator de calculator al biroului 

electoral al secției de votare58 și a avut o colaborare continuă cu reprezentanții partidelor politice și Serviciul 

de Telecomunicații Speciale. În baza procedurii stabilite împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale 

au fost comunicate listele centralizate ale reprezentanților formațiunilor politice în birourile electorale ale 

secțiilor de votare din străinătate care au dorit să îndeplinească calitatea de membru - operator.  

Pentru instruirea membrilor - operatori de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare 

din străinătate, personalul DCOE a susținut 120 sesiuni de instruire la care au participat 7.433 persoane, pe 

parcursul a 21 de zile, în intervalul 11.11.2020 – 04.12.2020.  

Menționăm faptul că, în medie, au fost organizate câte 6 sesiuni de instruire pe zi, iar durata unei 

instruiri a fost de 3 ore, însumând 360 de ore de instruire.  

Reprezentanții Autorității Electorale Permanente au participat la toate sesiunile de instruire 

organizate la sediul Serviciului de Telecomunicații Speciale. Întreaga instruire a avut drept scop însușirea 

cunoștințelor specifice procesului din cadrul unei secții de votare, fiind structurată în 3 părți distincte: 

▪ prezentarea funcționalităților tabletei – susținută de STS; 

▪ prezentarea prevederilor legale referitoare la modul de organizare și desfășurare a 

procesului electoral în cadrul secției de votare din străinătate – susținută de AEP; 

▪ sesiune de întrebări – participare comună STS, AEP, MAE. 

De asemenea, în ceea ce privește modul de realizare a instruirilor, precizăm faptul că au fost 

elaborate materiale de instruire care să ofere informații cât mai detaliate despre activitatea din cadrul secției 

de votare, după cum urmează: 

▪ material în format PowerPoint – publicat pe pagina web a Autorității Electorale Permanente 

și comunicat către Ministerul Afacerilor Externe în vederea transmiterii către misiunile diplomatice. De 

asemenea, materialul a fost transmis participanților în timp real prin intermediul canalului online de 

comunicare de tip chat. 

▪ material video privind activitățile specifice din cadrul unei secții de votare din străinătate. 

Acesta a fost comunicat către participanți prin intermediul invitației de participare la sesiunea de instruire 

transmisă de STS. 

▪ interacțiune directă prin intermediul sesiunii de întrebări. 

 

Soluționarea petițiilor și cererilor de informații de interes public 
La nivelul DCOE au fost soluționate 365 de cereri, reclamaţii, sesizări și propuneri, precum și 6 

cereri de informații de interes public. 

 
58 Au transmis liste de reprezentanți următoarele formațiuni politice: PMP, PNL, PSD, PRO ROMÂNIA, ROASIT, 

UDMR și USR PLUS. 
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Alte activități 

Personalul DCOE a participat în anul de referință  la 12 conferințe, seminarii, mese rotunde, 

reuniuni de lucru și activități de consolidare a relațiilor instituției cu organizații internaționale și instituții 

omoloage, precum și la o misiune online de observare a alegerilor. 

 

III.7. Departamentul cooperare internațională (DCI) 

 
Atribuții principale: 

✓ promovează în plan intern şi internaţional imaginea Autorităţii; 

✓ face propuneri de colaborare și cooperare internațională cu organisme care au activitate în 

domeniul electoral; asigură stabilirea și menținerea legăturii cu acestea; 

✓ face propuneri de monitorizare/observare a proceselor electorale din alte state precum și la 

misiuni de asistență electorală sub egida unor organizații internaționale sau în nume propriu; 

✓ întocmește documentația, inclusiv programul, delegațiilor străine și asigură însoțirea acestora 

pe toată durata șederii acestora în Romania, potrivit legii; 

✓ organizează conferințe, seminare, congrese naționale și internaționale în materie electorală; 

✓ gestionează relația Autorităţii cu mass-media; 

✓ asigură accesul la informațiile de interes public, conform legii și normelor aplicabile; 

✓ acreditează, în cazul îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege, observatorii electorali și 

reprezentanții mass-media precum și organizațiile neguvernamentale și instituțiile mass-media, conform 

legii; 

✓ la solicitarea cetățenilor români care doresc să candideze la alegerile pentru Parlamentul 

European sau la alegerile locale în alt stat membru al Uniunii Europene, eliberează adeverințe care atestă că 

nu au fost lipsiți de dreptul de a fi aleși în România sau că o asemenea interdicție nu este cunoscută de 

autoritățile române; 

✓ asigură realizarea traducerilor privind diferite aspecte ale problematicii electorale ce urmează 

a fi utilizate în activitatea Autorităţii; 

✓ asigură legătura cu mediul academic și societatea civilă în vederea stabilirii de către 

Autoritate a unor parteneriate pentru realizarea de proiecte, studii, programe, campanii naționale și 

internaționale vizând educația electorală, promovarea participării la vot, dezvoltarea studiilor electorale și 

îmbunătățirea capacității administrative a organismelor electorale prin adecvarea la practicile și standardele 

internaționale. 

 

Obiective specifice urmărite în anul de referință: 

o buna reprezentare a AEP în relația cu partenerii externi; 

o corecta informare a societății civile privind procesele electorale, integritatea și activitatea 

instituției; 

o asigurarea formalităților de constatare a drepturilor de observare a proceselor electorale 

sau de participare la acestea. 

 

 Organizarea și participarea la evenimente, seminare și conferințe în materie 

electorală 
AEP a fost reprezentată, pe parcursul anului de referință, la 40 de evenimente, seminare și 

conferințe organizate la nivel bilateral sau multilateral, cu scopul partajării cunoștințelor în domeniu, 

informării alegătorilor români cu  domiciliul sau reședința în străinătate și întăririi relațiilor cu partenerii 

externi. Acestea pot fi consultate în Anexa nr. 20. 

În cursul anului de referință, AEP a organizat două seminare internaționale în format online, alături 

de structuri internaționale reprezentative, respectiv Institutul pentru Democrație și Asistență Electorală 
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(International IDEA) și Comisia de la Veneția. Seminarele s-au concentrat asupra noilor realități din 

domeniul electoral, determinate de contextul pandemic.  

Prima reuniune online, organizată în parteneriat cu International IDEA, în data de 10 iunie 2020, 

s-a intitulat: ,,COVID-19 și modalitățile speciale de vot: Ce pot face organismele de management electoral 

pentru pregătirea alegerilor?” Obiectivul acestui eveniment online a fost realizarea schimbului de 

informații și bune practici cu privire la utilizarea unei palete mai largi de modalități de vot, prin care, în 

contextul pandemic, să li se ofere alegătorilor alternative la votul în secția de votare. 

Această discuție s-a bazat pe o serie 

de materiale de orientare pe care International 

IDEA le-a elaborat în contextul lucrărilor sale 

privind impactul pandemiei COVID-19 asupra 

democrației. Astfel, reuniunea a reprezentat un 

sprijin de ordin metodologic pentru statele care 

doreau organizarea de alegeri libere și corecte, 

asigurând, în același timp, siguranța 

alegătorilor și a organizatorilor proceselor 

electorale. 

AEP a dezvoltat, de-a lungul 

timpului, o strânsă legătură cu International IDEA. Aceasta a fost consolidată mulțumită desemnării în 

cadrul institutului, începând cu luna martie 2019, a unui expert al Autorității. Colaborarea dintre cele două 

structuri este una dinamică, iar această videoconferință, organizată în parteneriat, a pus bazele unor noi 

tipuri de colaborări interinstituționale.  

Cea de-a doua reuniune online din acest an, organizată de Autoritatea Electorală Permanentă 

alături de Comisia de la Veneția, a avut loc în data de 21 iulie 2020 și s-a intitulat ,,Utilizarea de noi 

tehnologii în procesele electorale”.  

Obiectivul conferinței a fost identificarea 

provocărilor-cheie cu care se confruntă organismele de 

management electoral care organizează alegeri în timpul 

pandemiei. De asemenea, evenimentul și-a propus să 

identifice potențiale soluții menite să surmonteze 

dificultățile impuse de contextul sanitar prin 

implementarea noilor tehnologii în organizarea proceselor 

electorale. 

Evenimentul online a reunit experți şi oficiali 

electorali din partea unor prestigioase organisme de 

management electoral şi organizații internaționale care 

activează în domeniul electoral: Consiliul Europei, 

Asociația Experților Electorali Europeni (ACEEEO), Asociația Mondială a Organismelor Electorale (A-

WEB), Biroul Electoral de Stat al Estoniei și alți invitați din partea organismelor de management electoral, 

parteneri ai Autorității Electorale Permanente, experți independenți, reprezentanți ai partidelor politice și ai 

societății civile. 

De asemenea, de-a lungul acestui an, AEP a organizat două programe internaționale de observare 

a alegerilor din România. Având în vedere evoluțiile crizei internaționale de sănătate și măsurile destul de 

restrictive privind călătoriile, Autoritatea a adresat rețelei diplomatice din România invitația de participare 

la programele de observare a alegerilor. 

Programul electoral de observare a alegerilor locale a avut loc în data de 27 septembrie 2020. 

Au răspuns pozitiv invitației ambasadori și reprezentanți diplomatici din Republica Franceză, Regatul Unit 

al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Thailandei, Republica Tunisiană, Canada, Republica Turcia, 

Ungaria, Georgia, Republica Azerbaidjan, Republica Moldova, Republica Armenia, Republica Indonezia, 

precum și un reprezentant al Organizației Internaționale a Francofoniei. 

Programul electoral de observare a alegerilor pentru Camera Deputaților și Senatului s-a 

desfășurat exclusiv în ziua alegerilor din data de 6 decembrie 2020. Au răspuns pozitiv invitației ambasadori 
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și reprezentanți diplomatici din Republica Franceză, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, 

Regatul Hașemit al Iordaniei, Regatul Thailandei, Republica Tunisiană, Canada, Republica Turcia, Georgia, 

Republica Indonezia, Republica  India, precum și doi reprezentanți din partea Organizației Internaționale a 

Francofoniei. AEP a fost onorată de participarea activă la programul de observare a E.S doamna Raja 

Jhinaoui BEN ALI, ambasadoarea Republicii Tunisiene, a E.S domnul Rahul SHRIVASTAVA, 

ambasadorul Republicii Indiei, a E.S. doamna Laurence AUER, ambasadoarea Republicii Franceze, precum 

și a domnului Pierre de MONTE, magistrat de legătură al Republicii Franceze în România.  

Observatorii internaționali din cadrul celor două programe de observare, alături de reprezentanții 

Departamentului cooperare internațională, au vizitat secții de votare din cadrul a patru localuri de vot din 

diferite sectoare ale capitalei, în diverse momente ale zilei. De asemenea, aceștia au participat la briefinguri 

și sesiuni de întrebări și răspunsuri la sediul Biroului Electoral Central, unde au fost primiți de conducerea 

Autorității Electorale Permanente. 

  

Programul electoral de observare a alegerilor 

locale 

Programul electoral de observare a alegerilor 

pentru Camera Deputaților și Senatului 

 

Precizăm că Autoritatea a luat toate măsurile pentru respectarea regulilor de sănătate publică, atât 

pentru prevenirea infectării participanților, cât și a persoanelor cu care aceștia au interacționat pe durata 

celor două programe de observare electorală. Regulile generale au privit purtarea obligatorie a măștii, 

dezinfectarea mâinilor, păstrarea distanței de 1 m față de ceilalți alegători și respectarea numărului maxim 

de persoane care pot fi prezente în același timp în secția de votare. 

Programele de observare electorală organizate de AEP ȋn aceastӑ perioadӑ au reprezentat ocazii 

excelente pentru schimbul de bune practici ȋn materie electoralӑ, dar și pentru a demonstra care au fost 

răspunsurile ferme asumate în fața provocărilor crizei sanitare. 

 

Relații bilaterale cu organisme de management electoral din alte state 
În anul 2020, au fost derulate o serie de activități specifice în relația cu parteneri din Federația 

Rusă, Ungaria și Republica Moldova.  

În data de 24 ianuarie 2020, președintele Autorității Electorale Permanente a primit vizita 

Ambasadorului Rusiei în România, Excelența Sa, domnul Valery Kuzmin. Principala temă abordată în 

cadrul discuțiilor a vizat perspectiva dezvoltării unei relații de colaborare între autoritățile administrative 

autonome specializate în materia organizării proceselor electorale din cele două ţări, în vederea realizării 

schimbului de experiență și de bune practici. 

În perioada 15 - 16 februarie 2020, o delegație a Comisiei Electorale Centrale a Republicii 

Moldova (CEC Moldova) a efectuat o vizită oficială la AEP, în baza Memorandumului de colaborare semnat 

de cele două instituții în luna noiembrie a anului anterior. În data de 15 februarie 2020, delegația CEC 

Moldova, condusă de președintele instituției, domnul Dorin Cimil, a avut o întrevedere cu președintele AEP, 

domnul Constantin-Florin Mitulețu-Buică și cu șefii departamentelor de specialitate din cadrul Autorității. 

De asemenea, în data de 14 mai 2020 a avut loc o reuniune de lucru cu tema Administrarea 

proceselor electorale în perioada de pandemie, eveniment organizat în format de videoconferință de către 

Autoritatea Electorală Permanentă, alături de CEC Moldova. Evenimentul a avut ca scop evaluarea 
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provocărilor și riscurilor cu care s-au confruntat organismele electorale din cele două țări în activitatea de 

organizare a proceselor electorale, în acest an marcat de pandemie. Republica Moldova a avut programate 

alegerile prezidențiale în luna noiembrie a acestui an, iar în România s-au desfășurat atât alegerile locale, 

cât și cele parlamentare. În cadrul videoconferinței au fost abordate și subiecte legate de colaborarea specială 

dintre cele două instituții, precum și metode de a consolida această relație pe viitor.  

AEP a acționat constant în spiritul intensificării colaborării cu Republica Moldova, inclusiv prin 

punerea la dispoziție a unei secții de votare pentru cele două tururi ale alegerilor prezidențiale din Republica 

Moldova (1 noiembrie 2020 și 15 noiembrie 2020). 

AEP a organizat, în perioada 5-6 mai 2020, o reuniune de lucru cu Biroul Electoral Național al 

Ungariei, în sistem de videoconferință. Obiectivul reuniunii a fost acela de a îmbogăți cooperarea bilaterală 

dintre AEP și instituția omoloagă din Ungaria, prin schimbul de expertiză în domeniul prezenței la vot și al 

înregistrării alegătorilor. În deschiderea evenimentului, președintele AEP și președintele Biroului Electoral 

Național al Ungariei, doamna Ilona Pálffy, au abordat subiecte de actualitate legate de managementul 

electoral și de cooperarea internațională dintre cele două instituții. Întrucât oficialii Biroului Electoral 

Național al Ungariei și-au manifestat un interes deosebit față de experiența și performanțele AEP în 

domeniul tehnologiei electorale, cea de-a doua zi a reuniunii a fost dedicată unor discuții la nivel tehnic 

între reprezentanții celor două organisme. 

 

Parteneriate cu instituții omoloage, cu alte instituții publice, participări în asociații 

internaționale, înfrățiri 
În data de 11 februarie 2020, la sediul AEP, a avut loc ceremonia de semnare a Memorandumului 

de colaborare cu Instanța Superioară Electorală Independentă pentru Alegeri din Tunisia. 

Documentul a fost semnat de președintele Autorității 

Electorale Permanente, și de președintele Instanței Superioare 

Independente pentru Alegeri din Tunisia, Nabil Baffoun. 

La eveniment au luat parte Excelența Sa, doamna ambasador 

Raja Jhinaoui Ben Ali, doamna Angela Sima, manager de de proiect 

în cadrul RoAid și domnul Vajda Zsombor, vicepreședinte al AEP.  

Prin semnarea Memorandumului de colaborare, cele două 

părți și-au propus: 

- promovarea schimbului de experiență și de bune practici în 

organizarea și dezvoltarea tehnică a procesului electoral și a 

managementului acestuia; 

- cooperarea și schimbul de informații referitoare la soluțiile tehnologice aplicate în managementul 

bazelor de date, al înregistrării alegătorilor, în secțiile de votare, în centralizarea rezultatelor, securitatea și 

securizarea proceselor electorale; 

- acordarea de asistență în ceea ce privește schimbul de informații, materiale, expertiză, precum și 

instruirea personalului; 

- facilitarea unor viitoare colaborări cu alte organisme și organizații electorale; 

- elaborarea și distribuirea de materiale specifice proceselor electorale, vizând tehnologia votării, 

informarea și educarea alegătorilor, participarea femeilor, a minorităților și a persoanelor cu dizabilități, 

creșterea participării la vot; 

- sporirea eforturilor de îmbunătățire a gradului de încredere în procesele electorale; 

- organizarea unor vizite de studiu și facilitarea schimbului de experiență.  

 

Activitatea în cadrul organizațiilor internaționale de profil 

AEP face parte din Comitetul Executiv al Asociației Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO), 

insituția revenind în această structură a Asociației59 în data de 24 septembrie 2019, pentru un mandat de trei 

ani, prin votul membrilor Adunării Generale a Asociației, reuniți la Ljubljana, Slovenia.  

 
59 AEP a devenit membru ACEEEO în anul 2004, în perioada 2013 – 2014 a deținut președinția acestei prestigioase 

organizații, iar în perioada 2013-2016 a făcut parte din forul de conducere executiv. 
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AEP este membru al Asociației Mondiale a Organismelor Electorale (A-WEB) încă de la 

înființarea acesteia, în anul 2013 și în componența căreia au intrat  organisme de management electoral din  

peste 100 de țări de pe toate continentele. În perioada 2017-2019, Autoritatea Electorală Permanentă a 

deținut președinția acestei organizații. 

AEP este membru al Rețelei de competențe electorale francofone (RECEF) din luna mai 2016. 

Rețeaua de competențe electorale francofone este o asociație internațională, înființată ca o organizație non-

profit, cu scopul punerii în practică a programelor de cooperare care au în vedere activități de formare, stagii 

practice, schimburi de informații şi studii care să permită împărtășirea de expertize şi experiențe intre 

membrii ei. Țările membre RECEF sunt: Belgia, Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerun,  Canada, Coasta 

de Fildeș, Djibouti, Franța, Gabon, Guineea, Guineea Bisau, Madagascar,  Mali, Mauritania, Niger, 

Republica Centrafricană, Republica Mauritius, Republica Moldova, Republica Democratică Congo, 

România, Rwanda, Senegal, Tchad, Tunisia, Uniunea Comorelor, Togo, Capul Verde, Sao Tome et 

Principe, Haiti. 

 

Participarea la misiuni internaționale de observare a alegerilor 

În anul 2020, Autoritatea Electorală Permanentă a nominalizat reprezentanți care au participat la 

cinci misiuni de observare a alegerilor din alte state, respectiv: 

 
Nr. crt. Eveniment Perioada 

 

Locul 

1. Programul internațional de observare a 

alegerilor parlamentare, organizat de Comisia 

Electorală Centrală a Republicii Azerbaidjan 

06 – 10.02.2020 Baku, Azerbaidjan 

2. Programul internațional de observare a 

alegerilor parlamentare organizat de Comisia 

Electorală pentru Alegeri și Referendum din 

Kârgâzstan 

02 – 05.10.2020 Bishkek, Kârgâzstan 

5. Programul virtual al alegerilor prezidențiale din 

Statele Unite ale Americii 

27.10 – 04.11.2020 Online 

4.  Programul internațional de observare a 

alegerilor prezidențiale din Republica Moldova 

organizat de Comisia Electorală Centrală a 

Republicii Moldova 

30.10 – 02.11.2020 Chișinău, Republica Moldova 

5. Programul de observare a alegerilor generale 

pentru Adunarea Legislativă a statului Statul 

Bihar, Republica India 

05 - 07.11.2020 Online 

 

 

Alte activități din sfera cooperării internaționale 

Imediat după izbucnirea pandemiei de Covid-19, AEP a transmis, în vederea consolidării relațiilor 

cu partenerii internaționali și în semn de solidaritate cu aceștia, 32 de scrisori de compasiune, dintre care 

opt au fost transmise organizațiilor internaționale din domeniul electoral, iar 24 au fost transmise 

organismelor de management electoral din Europa, America, Asia, Africa și Orientul Mijlociu.  

În contextul Memorandumului de colaborare încheiat între AEP și Agenția de Cooperare 

Internațională pentru Dezvoltare (RoAid), în vederea dezvoltării instituționale a autorităților de management 

electoral, AEP a transmis, în luna ianuarie, planificarea activităților de asistență electorală pentru anul 2020. 

Planul prevedea dezvoltarea de parteneriate de asistență electorală cu organismele electorale partenere din 

următoarele țări: Iordania, Republica Moldova, Albania, Filipine, Tunisia, Thailanda, Georgia și Mexic.  

Dat fiind contextul sanitar care a marcat anul 2020 prin izbucnirea pandemiei de Covid-19 în luna 

martie, singura activitate care s-a concretizat a fost semnarea Memorandumului de colaborare cu Instanța 

Superioară Electorală Independentă pentru Alegeri din Tunisia, în luna februarie, celelalte activități 

planificate fiind amânate până când situația globală va permite desfășurarea acestora.  
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Premii obținute 
AEP s-a bucurat de o recunoaștere internațională fără 

precedent la Gala Premiilor Electorale Internaționale din anul 

2020, conferite de Centrul Internațional pentru Studii 

Parlamentare (ICPS)60 pentru activitatea desfășurată în anul 

2019, la care a obținut cinci distincții, după cum urmează: 

  I. Marele premiu acordat celui mai bun organism   

electoral al anului 2019; 

  II. Locul I la categoria Management electoral; 

  și alte trei premii speciale la următoarele categorii: 

 III. Promovarea cooperării la nivel mondial în 

domeniul electoral;  

 IV. Implicarea cetățenilor; 

  V. Ergonomie electorală. 

 

Parteneriate cu societatea civilă 
Autoritatea Electorală Permanentă a încheiat, în data de 18 august 2020, un acord de parteneriat 

cu Uniunea Studenților din România. Acordul a fost semnat la sediul Autorității de către președintele 

instituției, Constantin-Florin Mitulețu-Buică și Alexandru Vasile, președintele Uniunii Studenților din 

România. 

Principalele prevederi ale acordului vizează realizarea de acțiuni comune, consultări și grupuri de 

lucru în vederea promovării reciproce în interesul tuturor studenților români atât din țară, cât și din 

străinătate. Cele două părți semnatare și-au luat angajamentul să se sprijine reciproc în demersurile de 

informare a tinerilor cu privire la activitățile și acțiunile din sfera responsabilităților civice, să iniţieze acțiuni 

și proiecte desfășurate în beneficiul studenților români și să organizeze grupuri de lucru de consultare a 

studenților cu privire la modificarea legislației electorale. 

Autoritatea Electorală Permanentă a încheiat, în data de 15 septembrie 2020, un acord de 

parteneriat cu Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS). Documentul a fost semnat de către 

președintele AEP, Constantin-Florin Mitulețu-Buică și președintele LSRS, Robert Stredie. 

 Prevederile acordului vizează derularea unor acțiuni și proiecte desfășurate în beneficiul 

studenților români din afara țării, consultări pe teme de interes comune, precum și constituirea unor grupuri 

de lucru care au ca obiectiv promovarea drepturilor electorale în rândul acestei categorii de alegători. 

 

Activități în sfera informării opiniei publice 

 
Informarea alegătorilor  

În anul 2020, AEP a emis 216 comunicate de presă. În afara comunicatelor pe tema alegerilor 

pentru autoritățile administrației publice locale, precum și a celor pe tema alegerilor pentru Parlamentul 

României, ale căror titluri și date de publicare vor fi enumerate în secțiunile dedicate fiecărui scrutin în 

parte, AEP a emis 110 comunicate de presă în care au fost abordate subiecte precum numărul de alegători, 

subvențiile acordate partidelor politice, vizitele unor ambasadori la sediul AEP, semnarea acordurilor de 

colaborare între AEP și instituții omoloage, participarea reprezentanților AEP la evenimente internaționale, 

participarea reprezentanților AEP la misiunile de observare a alegerilor, evenimentele internaționale 

organizate de AEP, ș.a. 

Totodată, președintele AEP a acordat peste 120 de interviuri și declarații de presă, majoritatea 

având ca tematică organizarea alegerilor, tehnica votării, înregistrarea alegătorilor din străinătate, sistemele 

informatice specifice, finanțarea campaniilor electorale (prezentate la secțiunea 2 a prezentului Raport). 

În anul 2020, AEP a avut 5.808 de apariții în presă, cele mai multe în mediul online, după cum 

urmează: 

 
60 ICPS este inițiatorul Galei Premiilor Electorale Internaționale, competiție prin intermediul căreia este recunoscută 

la nivel internațional activitatea organismelor de management electoral din întreaga lume. 
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Perioada Număr 

de 

referiri 

la AEP 
în 

materiale 

de presă 

Distribuție Număr 

materiale 

de presă în 

care a fost 

menționat 

președintele 

AEP 

 

Distribuție 

mediul 

online 

presa 

centrală 

 

TV 

 

radio 

 

mediul 

online 

presa 

centrală 

TV 

 

radio 

 

 

01-31.01 

2020 
188 172 7 5 4 45 36 1 4 4 

01-29.02 

2020 
192 171 12 7 2 53 46 4 2 1 

01-31.03 

2020 
223 207 6 5 5 85 82 1 2 - 

01-30.04 

2020 

164 152 8 4 - 41 38 1 2 - 

01-31.05 

2020 

87 79 4 3 1 25 23 - 2 - 

01-30.06 

2020 

278 261 5 9 3 50 44 - 4 2 

01-31.07 

2020 

451 408 11 20 12 128 105 5 14 4 

01-31.08 

2020 

700 644 16 27 13 194 169 3 20 2 

01-30.09 

2020 

1562 1433 24 60 45 358 299 7 36 16 

01-31.10 

2020 

651 587 21 24 19 161 139 9 7 6 

01-30.11 

2020 

488 464 9 9 6 42 33 2 6 1 

01-31.12 

2020 

824 764 11 33 16 234 207 2 20 5 

 

Site-ul AEP a fost permanent actualizat cu informații de interes public, respectiv: știri, 

comunicate de presă, legislație specifică domeniului electoral, hotărârile aprobate de departamentul de 

specialitate  și proiectele de acte normative lansate în dezbatere publică; extrase ale rapoartelor privind 

rezultatele controalelor efectuate la partidele politice; 

declarațiile de avere și interese ale personalului Autorității; 

concursurile organizate pentru ocuparea unor funcții 

publice din cadrul Autorității, situația deplasărilor în 

străinătate și a evenimentelor internaționale organizate de 

AEP, precum și alte informații de interes public prevăzute 

de Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de 

interes public.  

 

Soluționarea solicitărilor de informații de 

interes public 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes 

public, cu modificările și completările ulterioare, AEP a elaborat Raportul anual de evaluare a 

implementării Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, care a fost publicat pe site-ul 

instituției. În anul 2020 au fost primite și soluționate 2.591 de solicitări de informații de interes public61. 

 
61 A se vedea în acest sens Secțiunea I a prezentului raport. 
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Alte activităţi 
Marcarea Zilei Internaționale a Alegerilor 

Autoritatea Electorală Permanentă a marcat 

Ziua Internațională a Alegerilor, în data de 5 februarie 

2020,  printr-o dezbatere pe tema bilanțului activității 

instituției la alegerile din anul 2019 și a pregătirilor 

pentru alegerile locale și parlamentare din anul 2020. 

La eveniment au participat oficiali ai 

Ministerului Afacerilor Interne, ai Serviciului de 

Telecomunicații Speciale, precum și reprezentanți ai 

partidelor politice parlamentare. 

Dezbaterea a fost deschisă de discursul 

președintelui AEP și a fost continuată de șefii 

departamentelor din cadrul instituției, care au prezentat activitatea derulată în anul precedent în vederea 

organizării alegerilor europarlamentare și prezidențiale. 
 

Celebrarea Zilei Autorității Electorale Permanente 

Având în vedere contextul sanitar din anul 2020, Ziua AEP, sărbătorită în data de 29 octombrie, a 

fost marcată în anul de referință prin transmiterea mesajului președintelui AEP prin intermediul mass-

media62. 

Eliberarea adeverințelor privind drepturile electorale  

La solicitarea cetăţenilor români care doresc să candideze la alegerile pentru Parlamentul 

European sau la alegerile locale în alt stat membru al Uniunii Europene, DCI eliberează adeverinţe care 

atestă că aceștia nu au fost lipsiţi de dreptul de a fi aleşi în România sau că o asemenea interdicţie nu este 

cunoscută de autorităţile române. 

Pe parcursul anului 2020, DCI a eliberat 51 de adeverințe cetățenilor români, rezidenți în Italia, 

care au solicitat adeverințele necesare pentru a-și putea înscrie candidatura la alegerile locale din această 

țară. Adeverințele eliberate de AEP atestă faptul că, potrivit evidențelor autorităților române, solicitanții nu 

au nicio interdicție în ceea ce privește exercitarea drepturilor electorale și nici nu se află sub incidența unei 

hotărâri judecătorești definitive prin care să fi fost condamnați la pierderea drepturilor electorale. 
 

Activități desfășurate cu ocazia alegerilor pentru autoritățile administrației publice 

locale din data de 27 septembrie 2020 
Informarea opiniei publice 

În vederea informării eficiente a alegătorilor și a presei, AEP a emis 44 de comunicate de presă, 

cu ocazia alegerilor locale. Lista acestora poate fi consultată în Anexa nr. 21. Toate comunicatele de presă 

au fost publicate pe pagina oficială de Facebook.  

Legătura cu alegătorii și mass-media  

Au fost soluționate peste 2.050 de solicitări de informații de interes public, dintre care aproximativ 

2.000 au fost primite telefonic, iar 50 au fost formulate în scris. Solicitările de informații de interes public 

au vizat procedurile de vot, modalitatea de desemnare a președinților birourilor electorale ale secțiilor de 

votare, procedura de acreditare a observatorilor și a reprezentanților mass-media etc.  

Au fost transmise cinci informări de presă cu privire la procedura de acreditare a asociațiilor și 

fundațiilor din România, a observatorilor internaționali și reprezentanților instituțiilor mass-mediei străine, 

precum și privind accesul jurnaliștilor români în secțiile de votare în baza actului de identitate și a 

legitimației de jurnalist. 

Acreditări și adeverințe 

În vederea observării alegerilor locale, AEP, prin DCI, a eliberat 84 de acreditări, după cum 

urmează: 54 de acreditări pentru asociații și fundații, 15 acreditări pentru instituții mass-media străine și 15 

 
62 Mesajui președintelui AEP poate fi accesat la următorul link: https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-

presa/mesajul-presedintelui-cu-ocazia-zilei-autoritatii-electorale-permanente/  

https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/mesajul-presedintelui-cu-ocazia-zilei-autoritatii-electorale-permanente/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/mesajul-presedintelui-cu-ocazia-zilei-autoritatii-electorale-permanente/
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acreditări pentru observatori internaționali. Precizăm că jurnaliștii români nu au avut nevoie de acreditare, 

aceștia având acces în secțiile de votare și putând asista la operațiunile birourilor electorale din secțiile de 

votare în baza actului de identitate și a legitimației de jurnalist. 

Campania de informare a alegătorilor 

În vederea bunei organizări a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data 

de 27 septembrie 2020, DCI (fost DCIRP) a asigurat în permanență comunicarea cu reprezentanții mass-

media, cooperarea cu instituțiile internaționale care activează în domeniul electoral, precum și cu instituțiile 

omoloage Autorității Electorale Permanente din statele partenere.  

Ținând cont de numărul mare de solicitări primite din partea alegătorilor, a candidaților și a 

colaboratorilor AEP (experți electorali și operatori de calculator), a fost instalată, cu sprijinul Serviciului de 

Telecomunicații Speciale (STS), o centrală telefonică de tip call-center în sediul Autorității Electorale 

Permanente, cu 14 terminale instalate în departamentele-cheie care sunt implicate direct în organizarea 

procesului electoral (Departamentul legislativ, Direcţia generală sistemul informațional electoral național, 

Departamentul de control al finanțării partidelor politice și al campaniilor electorale, Direcția generală 

coordonarea activității în teritoriu, Departamentul suport organizatoric electoral, Direcția generală logistică 

și resurse electorale, Departamentul cooperare internațională și relații publice, Registratura generală).  

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a realizat un clip video de informare cu privire la 

măsurile de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a evenimentelor, 

întrunirilor și acțiunilor aferente campaniei electorale la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020. 

Cele două variante ale clipului video, una în limba română și una în limba maghiară, ilustrează prevederile 

Ordinului comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 1484/130 din 28 august 

2020 privind stabilirea unor măsuri de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în 

siguranță a evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor aferente campaniei electorale. 

Ambele variante ale videoclipului au fost publicate pe canalul de YouTube al AEP și pe pagina 

de Facebook și au beneficiat de promovare plătită prin intermediul Google Ads și Facebook. 

 

  
  

Totodată, AEP a realizat clipul video de informare referitor la măsuri și acțiuni privind exercitarea 

dreptului de vot la alegerile locale din anul 2020, în două variante – limba română și maghiară.  
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Cele două variante ale clipului video ilustrează prevederile Ordinului comun al ministrului 

sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 1594/140/16.09.2020 privind stabilirea unor măsuri și 

acțiuni de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a procesului electoral. 

Atât varianta în limba română a videoclipului, precum și cea în limba maghiară, au fost publicate 

pe canalul de YouTube al AEP și pe pagina de Facebook și au beneficiat de promovare plătită prin 

intermediul Google Ads și Facebook. La solicitarea AEP, Consiliul Național al Audiovizualului a emis către 

radiodifuzori recomandări de preluare a clipurilor de informare privind alegerile locale în afara spațiului 

publicitar. Prin urmare, clipurile de informare au fost difuzate de către instituțiile mass-media naționale. 

Dat fiind contextul generat de pandemia de COVID-19, campania de informare a alegătorilor s-a 

desfășurat cu precădere în mediul online. În acest sens, pe durata perioadei electorale au fost alocați  

aproximativ 15.000 RON în vederea promovării online pe platforma Facebook a informațiilor relevante 

pentru alegători cu privire la organizarea și desfășurarea alegerilor locale. Publicitatea plătită a materialelor 

de promovare a generat peste 1.000.000 de interacțiuni (reach, vizualizări, aprecieri, distribuiri, comentarii) 

și peste 2.000.000 de impresii. Statistica interacțiunilor obținute este prezentată în imaginea de mai jos, 

postările plătite dedicate alegerilor locale fiind cele marcate cu bulină galbenă. Adițional promovării plătite 

pe Facebook a acestor materiale de informare, au fost publicate pe această platformă toate comunicatele de 

presă emise de AEP pe tema alegerilor locale.  

 
Pe pagina de prezentare a site-ului Autorității Electorale Permanente a fost configurată o secțiune 

specială destinată alegerilor locale conținând, în principal, legislația aplicabilă, formulare și cele mai des 

întâlnite întrebări cu răspunsurile aferente.   

În scopul informării corecte și eficiente a alegătorilor, DCI a realizat Îndrumarul alegătorului, care 

a conținut date generale cu privire la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale, precum 

dreptul de a alege și de a fi ales, votarea prin intermediul urnei speciale, documentele de identitate acceptate 

pentru exercitarea votului, etc. De asemenea, a fost realizat și Îndrumarul cetățeanului Uniunii Europene la 

alegerile locale din 27 septembrie 2020, astfel încât 

cetățenii europeni cu domiciliul sau reședința în 

România, care au dorit să își exercite dreptul de a alege 

și/sau de a fi ales, să fie informați corect cu privire la 

regulile și procedurile în vigoare. 

Pentru a asigura spațiul necesar activității de 

relații cu presa a Biroului Electoral Central (declarații de 

presă, proiectarea în timp real a prezenței la vot, a 

rezultatelor provizorii și finale, precum și a oricăror alte 

informații cu privire la desfășurarea scrutinului), a fost 
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achiziționat un cort de evenimente care a beneficiat de iluminare și acces la rețeaua de electricitate.  

De asemenea, au fost achiziționate un video-wall destinat reprezentanților mass-media pentru 

difuzarea în timp real a prezenței la vot, a rezultatelor provizorii și finale, precum și a informațiilor relevante 

legate de desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale, dar și un pop-up spider cu 

siglele Autorității Electorale Permanente și ale Biroului Electoral Central. Au fost organizate, în acest 

context, două întâlniri informale cu reprezentanții mass-media. 

 

Activități desfășurate cu ocazia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților 
Informarea opiniei publice 

În vederea informării eficiente a alegătorilor și a presei cu privire la alegerile pentru Senat și 

Camera Deputaților, AEP a emis 78 de comunicate de presă. Lista acestora poate fi consultată în Anexa nr. 

22. Toate comunicatele de presă au fost publicate și pe pagina oficială de Facebook.  

 Începând cu data de 1 aprilie 2020, termenul legal de la care au început înregistrările pe portalul 

www.votstrainatate.ro, votul în străinătate a intrat în atenţia mass-media astfel: 

 

 
Nr. crt Luna Online Presă centrală TV RADIO 

1. aprilie 144 8 4 1 

2. mai 53 - - 1 

3. iunie 58 2 3 3 

4. iulie 54 8 1 - 

5. august 67 - - - 

6. septembrie 303 7 25 9 

7. octombrie 257 3 9 7 

8. noiembrie 143 7 9 3 

9. decembrie 427 9 33 11 

 

Legătura cu alegătorii și mass-media  

• În ceea ce privește gestionarea solicitărilor primite din partea cetățenilor și a presei, în 

perioada electorală aferentă alegerilor parlamentare, DCI a transmis 20 de răspunsuri la solicitări privind 

alegerea membrilor Senatului și Camerei Deputaților, 5 dintre acestea fiind solicitări în baza Legii nr. 

544/2001 privind liberul acces la informații de interes public. Totodată, au fost furnizate răspunsuri la peste 

2300 de solicitări telefonice. 

• Au fost transmise patru informări de presă cu privire la procedura de acreditare a 

reprezentanților      instituțiilor mass-media, asociațiilor și fundațiilor din România, precum și a 

observatorilor internaționali și a reprezentanților instituțiilor mass-media străine. 

• Conferință de presă comună AEP-MAE - Președintele AEP, Constantin-Florin Mitulețu-

Buică și Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, au susținut, în data de 2 octombrie, la sediul MAE, 

o conferință de presă comună pe tema organizării alegerilor parlamentare în străinătate. 

 

 
 

http://www.votstrainatate.ro/
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Acreditări  

În vederea observării alegerilor parlamentare, AEP a eliberat 194 de acreditări, după cum urmează: 

40 de acreditări pentru asociații și fundații, 29 de acreditări pentru reprezentanți ai mass-media străine și 30 

acreditări pentru observatori internaționali, dintre care 26 au fost reprezentanți din partea Organizației 

pentru Securitate și Cooperare în Europa - Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului 

(OSCE/ODIHR). Pentru instituțiile mass-media interne centrale și locale au fost eliberate 95 de acreditări.  

Precizăm că acreditările s-au eliberat in baza următoarelor acte normative: Hotărârea Autorității 

Electorale Permanente nr. 34/2016 privind procedura de acreditare, precum și pentru aprobarea modelelor 

documentelor de acreditare și ale ecusoanelor persoanelor acreditate la alegerile pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor; Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare și 

Hotărârea Guvernului nr. 744/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților.  

 

 

 

Campania de informare a alegătorilor 

Având în vedere că perioada de înregistrare a alegătorilor români cu drept de vot din străinătate 

pe portalul www.votstrainatate.ro a început în data de 1 aprilie 2020, campania de informare a acestora a 

început la sfârșitul lunii martie 2020. Startul campaniei de informare pe această temă a fost anunțat printr-

un comunicat de presă63. 

Autoritatea Electorală Permanentă a realizat o serie de clipuri video de informare destinate 

alegătorilor, după cum urmează:  

- două clipuri privind promovarea înregistrării pe portalul www.votstrainatate.ro cu opțiunea 

pentru votul prin corespondență; 

- un clip privind procedura de înregistrare ca alegător prin corespondență, versiunile video și 

audio; 

- un clip care ilustrează tehnica votării prin corespondență - în limba română și în limba 

maghiară; 

- un clip privind măsurile de protecție sanitară pe durata campaniei electorale; 

- un clip referitor la măsuri și acțiuni privind exercitarea dreptului de vot – în limba română și 

în limba maghiară; 

- un clip privind exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale (mobile) la alegerile 

parlamentare; 

- un clip privind exercitarea dreptului de vot în țară la alegerile parlamentare. 
                   

 

 

 
63 https://bit.ly/3oRQgHJ.  

http://www.votstrainatate.ro/
http://www.votstrainatate.ro/
https://bit.ly/3oRQgHJ
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Toate materialele video au fost publicate pe canalul de YouTube al AEP și pe pagina de Facebook 

și au beneficiat de promovare plătită prin intermediul Google Ads și Facebook. La solicitarea AEP, Consiliul 

Național al Audiovizualului (CNA) a emis către radiodifuzori recomandări de preluare a clipurilor de 

informare privind alegerile parlamentare în afara spațiului publicitar. Prin urmare, clipurile de informare au 

fost difuzate de către instituțiile mass-media naționale, precum și de către instituțiile mass-media care emit 

internațional.  

Dat fiind contextul generat de pandemia de COVID-19, campania de informare a alegătorilor s-a 

desfășurat cu precădere în mediul online. În acest sens, pe durata perioadei electorale spoturile video au 

beneficiat de publicitate plătită pe Facebook, YouTube și în rețeaua de display Google prin Google ADS, 

în valoare de aproximativ 60.000 de lei. 
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Promovarea plătită a generat peste 1.000.000 de interacțiuni (reach, vizualizări, aprecieri, 

distribuiri, comentarii) și peste 5.000.000 de impresii pe pagina de Facebook și peste 1.500.000 de 

vizualizări ale clipurilor pe YouTube și în rețeaua Google Display. 

 

Facebook  

 

 
Google ADS 

 

Adițional promovării plătite pe Facebook a acestor materiale de informare, au fost publicate pe 

această platformă toate comunicatele de presă emise de AEP pe tema alegerilor parlamentare.  

Autoritatea Electorală Permanentă a participat, în 20 iulie 2020 și 6 august 2020, la cele două 

sesiuni online inițiate de asociații ale românilor din Germania, Elveția și Marea Britanie, având ca obiectiv 

votul prin corespondență la alegerile parlamentare din anul 2020 și mobilizarea diasporei în campania de 

informare și promovare a acestui tip de vot în contextul pandemiei COVID-19. 

Totodată, AEP a încheiat un acord de parteneriat cu Liga Studenților Români din Străinătate 

(LSRS), care vizează, printre altele, sprijinul Ligii în demersurile AEP de promovare și diseminare a 

materialelor de informare pe tema votului prin corespondență în rândul comunităților de români din 

străinătate. 



 

192 

 

Toate materialele de informare au fost transmise de către DCI asociațiilor românești care sunt în 

evidența misiunilor diplomatice solicitând, totodată, sprijinirea eforturilor instituției de promovare a 

platformei www.votstrainatate.ro prin diseminarea acestora în rândul comunităților pe care le reprezintă.  

Campania de informare care a vizat votul în străinătate, derulată de AEP, a fost remarcată de către 

asociațiile civice din străinătate, care au apreciat favorabil eforturile depuse de instituție în vederea 

informării alegătorilor români din străinătate cu privire la modalitățile de votare puse la dispoziția acestora, 

și anume, votul prin corespondență și votul la o secție de votare mai aproape de casă.  

Astfel, în Raportul despre Votul în străinătate la alegerile parlamentare din anul 202064, elaborat 

de către The Diaspora Initiative, Diaspora Civică Berlin, DOR – The Romanian Diaspora și Rezist Zurich, 

au fost introduse graficele de mai jos care reflectă acțiunile întreprinse de AEP și de celelalte instituții în 

contextul campaniei de informare destinate alegătorilor din străinătate în vederea alegerilor parlamentare 

din 5 și 6 decembrie 2020.  

 

 
 

 
Totodată, Expert Forum a remarcat, în Raportul final privind observarea alegerilor parlamentare, 

faptul că AEP a informat în timp util alegătorii cu privire la înregistrarea sau neînregistrarea voturilor prin 

 
64 The Diaspora Initiative, Diaspora Civică Berlin, DOR – The Romanian Diaspora, Rezist Zurich – Votul în 

Străinătate – Alegeri parlamentare 2020, 2021, p. 19-22 - https://www.rezistzurich.com/wp-

content/uploads/2021/02/RAPORT-FINAL-Votul-in-strainatate.pdf  

http://www.votstrainatate.ro/
https://www.rezistzurich.com/wp-content/uploads/2021/02/RAPORT-FINAL-Votul-in-strainatate.pdf
https://www.rezistzurich.com/wp-content/uploads/2021/02/RAPORT-FINAL-Votul-in-strainatate.pdf
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corespondenţă, astfel încât alegătorii ale căror voturi prin corespondenţă nu au fost primite până la 

termenul -limită au putut vota la secţiile de votare65. 

Pe pagina de prezentare a site-ului Autorității Electorale Permanente a fost configurată o secțiune 

destinată alegerilor parlamentare, conținând, în principal, legislația aplicabilă, formulare și cele mai des 

întâlnite întrebări cu răspunsurile aferente.   

În scopul informării corecte și eficiente a alegătorilor, DCI a realizat Îndrumarul alegătorului din 

țară la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din 6 decembrie 2020, care a conținut date generale 

cu privire la alegerile parlamentare, precum dreptul de a alege și de a fi ales, votarea prin intermediul urnei 

speciale, documentele de identitate acceptate pentru exercitarea votului, etc.  

De asemenea, a fost realizat și Îndrumarul alegătorului român cu domiciliul sau reședința în 

străinătate la alegerile parlamentare din anul 2020, astfel încât cetățenii români cu domiciliul sau reședința 

în străinătate, să fie informați corect cu privire la regulile și procedurile în vigoare 

Pentru a asigura spațiul necesar activității de relații cu presa a Biroului Electoral Central (declarații 

de presă, proiectarea în timp real a prezenței la vot, a rezultatelor provizorii și finale, precum și a oricăror 

alte informații cu privire la desfășurarea scrutinului), a fost achiziționat un cort de evenimente care a 

beneficiat de iluminare și acces la rețeaua de electricitate.  

De asemenea, a fost achiziționat un video-wall destinat reprezentanților mass-media pentru 

difuzarea în timp real a prezenței la vot, a rezultatelor provizorii și finale, precum și a informațiilor relevante 

legate de desfășurarea alegerilor parlamentare, dar și un pop-up spider cu siglele Autorității Electorale 

Permanente și ale Biroului Electoral Central.  

  

Cooperarea cu Misiunea Specială a OSCE/ODIHR de evaluare a alegerilor parlamentare  

Organizația pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE)/Biroul pentru Instituții 

Democratice şi Drepturile Omului (ODIHR), a organizat,ca răspuns la invitația României, o misiune de 

experți (orig. eng. - Needs Assessment Mission - NAM), în perioada 14 — 18 septembrie 2020, prin care a 

evaluat perioada pre-electorală și modul în care instituțiile și actorii relevanți au fost implicați în pregătirea 

și organizarea alegerilor parlamentare66.  

În marja acestei misiuni, în data de 15 

septembrie 2020, conducerea AEP a avut o 

întrevedere cu delegația OSCE/ODIHR. Din partea 

AEP au participat la întrevedere președintele 

instituției şi conducătorii  DCOE, DLCERPUE, 

DIPE şi DCFFPCE. Delegația OSCE/ODIHR a fost 

alcătuită din Vladimir Misev, expert superior pentru 

noile tehnologii de vot, și Kseniya Dashutsina, 

expert electoral, noul referent de România. 

În urma misiunii de evaluare a perioadei 

pre-electorale, OSCE/ODIHR a decis organizarea 

unei  Misiuni Speciale de evaluare a alegerilor pentru 

Senat și Camera Deputaților din anul 2020 (orig.eng. Special Election Assessment Mission - SEAM), care 

s-a defășurat în perioada 12 noiembrie – 13 decembrie 2020. 

 
65 Expert Forum – Raport final privind observarea alegerilor parlamentare 5-6 decembrie, 2020, p.6 -  

https://expertforum.ro/wp-content/uploads/2021/01/Raport-observare-final-parlamentare.pdf 
66Raportul Misiunii ODIHR de evaluare (NAM) poate fi consultat la adresa 

https://www.osce.org/odihr/elections/romania/467130 

 

https://www.roaep.ro/prezentare/wp-content/uploads/2020/11/Indrumarul-alegatorului-la-alegerile-parlamentare-din-anul-2020.docx
https://www.roaep.ro/prezentare/wp-content/uploads/2020/11/Indrumarul-alegatorului-la-alegerile-parlamentare-din-anul-2020.docx
https://www.roaep.ro/prezentare/wp-content/uploads/2020/11/Indrumar-alegeri-diaspora-v-finala.pdf
https://www.roaep.ro/prezentare/wp-content/uploads/2020/11/Indrumar-alegeri-diaspora-v-finala.pdf
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În acest context, în data de 12 noiembrie 2020, președintele AEP, domnul Constantin-Florin 

Mitulețu-Buică, a participat la întrevederea inițială cu delegația OSCE/ODIHR. Alături de președintele 

instituției, au participat din partea AEP în data de 12 noiembrie 2020, președintele AEP, şefii DCOE, 

DLCERPUE, DIPE şi directorul Direcției comunicare din cadrul DCI.  

Discuțiile au vizat măsurile speciale luate de autoritățile române în vederea asigurării bunei 

desfășurări a procesului electoral, cu accent pe măsurile de protecție sanitară, demersurile întreprinse în 

vederea instruirii și informării 

participanților la procesul electoral 

(reprezentanți ai autorităților publice, 

președinți ai birourilor electorale ale 

secțiilor de votare, operatori de calculator și 

alegători), regulile aplicabile campaniei 

electorale, cu trimiteri la campania 

electorală în mediul online, precum și 

transparența procesului de centralizare a 

rezultatelor alegerilor.  

Membrii Misiunii Speciale a 

OSCE/ODIHR și-au exprimat aprecierea cu 

privire la eforturile depuse de instituție în vederea organizării alegerilor în contextul dificultăților generate 

de actualul context pandemic, având, de asemenea, în vedere intervalul scurt de timp între alegerile locale 

din luna septembrie și cele parlamentare care vor avea loc în luna decembrie și menționând faptul că 

Autoritatea constituie unul dintre cei mai importanți parteneri de dialog. Președintele Autorității Electorale 

Permanente a afirmat disponibilitatea specialiștilor din cadrul instituției de a mențiune un dialog constant 

cu membrii Misiunii OSCE/ODIHR. 

În data de 11 decembrie 2020, la sediul Autorității, s-a desfășurat întâlnirea finală dintre 

reprezentanții Autorității și delegația OSCE/ODIHR. Instituția a fost reprezentată la întrevedere de către 

vicepreședintele instituției, domnul Zsombor Vajda, secretarul-general adjunct, domnul Sorin-Gabriel 

Lazăr, şi conducătorii DCOE, DLCERPUE, DIPE, DCFFPCE şi DCI.  

Din partea OSCE/ODIHR au participat șefa Misiunii, doamna Marianne Mikko, analistul 

electoral, domnul Jordi Barrat Esteve și analistul pe probleme de legislație, doamna Maria Rosa Mora 

Acuña. 
Discuțiile s-au concentrat pe prezentarea 

raportului preliminar de observare a alegerilor 

parlamentare din anul 2020. Conducătorul misiunii, 

Marianne Mikko, a adresat cuvinte de mulțumire 

conducerii AEP pentru excelenta colaborare, 

receptivitatea și promptitudinea partenerilor din cadrul 

instituției, manifestate pe întreaga durată a Misiunii de 

observare. Totodată, șefa Misiunii a apreciat modul în 

care Autoritatea s-a implicat în buna organizare și 

desfășurare a scrutinului. 

Reprezentanții AEP au adus clarificări cu 

privire la unele aspecte referitoare la desfășurarea 

procesului electoral atât în afara țării, cât și pe teritoriul României și au răspuns la întrebările adresate de 

către experții OSCE/ODIHR. 

Principala recomandare a delegației OSCE/ODIHR a vizat elaborarea unui cod electoral, care să 

reunească actele normative ce compun legislația în domeniul organizării diferitelor tipuri de alegeri în 

România, ceea ce corespunde angajamentului însușit de AEP de a continua îmbunătățirea arhitecturii 

electorale în acord cu valorile, misiunea și viziunea asumate. 

Adițional acestor întâlniri, au existat întrevederi bilaterale între membrii delegației OSCE/ODIHR 

și șefii DCI, șeful DLCERPUE, DIPE și DCFPPCE, aceștia oferind răspunsuri prompte la toate solicitările 

de clarificări cu privire la aspectele din sfera de competență a AEP.   
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Raportul final rezultat în urma Misiunii Speciale de evaluare a alegerilor parlamentare din data de 

6 decembrie 2020, a fost publicat de către OSCE/ODIHR la data de 23 aprilie 202167.  

Raportul relevă faptul că alegerile parlamentare din data de 6 decembrie 2020 au fost organizate 

profesionist, în ciuda provocărilor generate de pandemia de COVID-19, iar libertățile fundamentale au fost 

respectate. Documentul arată, totodată, că în secțiile de votare vizitate de către membrii Misiunii, 

procedurile au fost respectate, iar votarea s-a desfășurat, în general, într-o manieră calmă și ordonată. 

Raportul specific, totodată, că administrația electorală a respectat termenele legale și a gestionat 

eficient aspectele tehnice ale alegerilor și a subliniat transparența și celeritatea de care a dat dovadă pe tot 

parcursul organizării alegerilor parlamentare. 

Un alt element consemnat de către membrii Misiunii face referire la desfășurarea, într-o manieră 

competentă, a campaniei de informare a alegătorilor, context în care au fost elaborate și diseminate, în 

special în mediul online, mai multe tipuri de materiale care au vizat audiențe diferite și care au ilustrat 

procedurile de vot. Totodată, raportul remarcă și elaborarea materialelor de informare în limba maghiară, 

iar spoturile de informare a alegătorilor realizate de AEP au fost difuzate constant ȋn mass-media. 

În ceea ce privește votul prin corespondență, a fost evidențiată promptitudinea AEP în transmiterea 

notificărilor către alegătorii ale căror plicuri nu au ajuns la timp, astfel încât aceștia să se îndrepte spre o 

secție de votare pentru a-și exercita dreptul la vot. 

În mod pozitiv, Raportul subliniază că administrația electoralӑ a oferit alegătorilor posibilitatea de 

a solicita o urnă mobilă, motivat, până la data de 4 decembrie, fie personal, fie electronic. Astfel, deciziile 

au simplificat cerințele și au îmbunătățit accesul alegătorilor la această modalitate de exprimare a votului. 

Misiunea OSCE/ODIHR și-a exprimat încrederea în acuratețea Registrului Electoral gestionat de 

AEP, aspect remarcat în Raportul de evaluare a alegerilor parlamentare din anul 2020. 

Raportul relevă, totodată, că accesul la informații și dreptul de a observa procesul electoral au fost 

respectate întocmai, AEP acreditând 40 de organizații ale societății civile, 3 organizații internaționale și 9 

misiuni diplomatice la alegerile parlamentare din anul 2020. 

 

Alte activități  

Personalul DCI a participat în anul de referință  la 35 conferințe, seminarii, mese rotunde, reuniuni 

de lucru și activități de consolidare a relațiilor instituției cu organizații internaționale și instituții omoloage: 

De asemenea, a participat la 2 misiuni de observare a alegerilor din alte state. Pe parcursul anului de 

referință, personalul DCI a luat parte la două cursuri/programe de formare. 

IV. Compartimentele funcționale cu rol de suport 

 

IV.1. Direcția financiară și salarizare (DFS) 

 

✓ asigură organizarea şi exercitarea controlului intern asupra activităţii financiar-contabile; 

✓ fundamentează şi elaborează proiectul bugetului Autorităţii, având ca sursă de finanţare credite 

bugetare, pe baza propunerilor compartimentelor Autorităţii Electorale Permanente; 

✓ răspunde de respectarea dispoziţiilor legale privind utilizarea fondurilor cuprinse în bugetul de 

venituri şi cheltuieli; 

✓ asigură raportarea angajamentelor bugetare şi legale la departamentul de specialitate din cadrul 

Ministerului Finanţelor Publice; 

✓ publică pe pagina de internet a Autorităţii subvenţiile acordate lunar partidelor politice; 

✓ avizează pentru control financiar preventiv operaţiunile privind deschiderea, repartizarea şi 

modificarea creditelor bugetare; 

 
67Raportul final al Misiunii Speciale OSCE/ODIHR de evaluare a alegerilor parlamentare din anul 2020 poate fi 

consultat, accesând următorul link: https://www.osce.org/files/f/documents/e/4/484835.pdf.  

https://www.osce.org/files/f/documents/e/4/484835.pdf
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✓ avizează pentru controlul financiar preventiv, în faza de angajare, lichidare, ordonanţare şi de 

plată, toate documentele care cuprind sau din care derivă operaţiuni patrimoniale privind modul de 

constituire, administrare şi utilizare a fondurilor prevăzute în bugetul Autorităţii, evoluţia şi modul de 

administrare a patrimoniului, utilizarea şi gospodărirea mijloacelor materiale şi băneşti, cele din care derivă 

drepturi şi obligaţii faţă de persoane juridice sau fizice; 

✓ înregistrează documentele primite pentru acordarea vizei de control financiar preventiv propriu 

în „Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv propriu”; 

✓ asigură obţinerea vizei de control financiar preventiv delegat pentru operaţiunile ce fac obiectul 

acesteia; 

✓ asigură raportarea activităţii de control financiar preventiv propriu la departamentul de 

specialitate din Ministerul Finanţelor Publice; 

✓ actualizează bugetul Autorităţii cu toate influenţele intervenite, respectiv virări de credite, 

rectificări bugetare, suplimentări din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului; 

✓ asigură analiza permanentă a soldurilor din balanţa de verificare; 

✓ asigură întocmirea rapoartele periodice solicitate de ordonatorul de credite, Ministerul 

Finanţelor Publice şi Institutul Naţional de Statistică; 

✓ asigură organizarea evidenţei execuţiei bugetare pe surse de finanţare, conform prevederilor 

legale şi procedurilor interne; 

✓ asigură contabilizarea cronologică şi sistematică a tuturor documentelor contabile legate de 

intrările şi ieşirile din patrimoniu pe surse de finanţare, efectuarea operaţiunilor de evidenţă contabilă ale 

Autorităţii în strictă concordanţă cu prevederile legale; 

✓ asigură evidenţa analitică a activelor fixe, materialelor de natura obiectelor de inventar şi a 

materialelor pe locuri de folosinţă; 

✓ asigură evidenţa cheltuielilor pe surse de finanţare; 

✓ asigură evidenţa creditelor bugetare primite de la bugetul de stat pe capitole şi surse de 

finanţare; 

✓ asigură evidenţa disponibilităţilor băneşti din conturile deschise la trezorerie şi la alte bănci 

comerciale prin verificarea şi prelucrarea zilnică a extraselor de cont în lei şi valută; 

✓ asigură evidenţa patrimoniului public şi privat al Autorităţii, contabilizarea corespunzătoare a 

acestora conform prevederilor legale; 

✓ asigură evidenţierea debitorilor, creditorilor şi a furnizorilor; 

✓ asigură evidenţierea sintetică şi analitică a obiectivelor de investiţii; 

✓ asigură întocmirea jurnalelor prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi 

completările ulterioare: Registrul-jurnal, Registrul-inventar și Cartea mare; 

✓ asigură organizarea evidenţei extracontabile pentru operaţiunile supuse acestui regim de 

evidenţă, a conturilor în afara bilanţului conform prevederilor legale; 

✓ asigură plata cheltuielilor din bugetul Autorităţii pe baza documentelor de angajare, lichidare 

şi ordonanţare aprobate de persoanele împuternicite; întocmeşte instrumentele de plată aferente şi le depune 

în termenele legale pentru efectuarea plăţii; 

✓ asigură verificarea zilnică a registrului de casă şi inventarierea lunară a soldului de casă; 

✓ asigură, în cadrul procedurilor de finanţare din fonduri externe nerambursabile post-aderare, 

activităţile specifice de natură economico-financiară, conform prevederilor legale; 

✓ calculează şi înregistrează în contabilitate amortizarea capitalului imobilizat; 

✓ certifică disponibilul de credite bugetare pe angajamentele bugetare pe tipuri de cheltuieli; 

✓ certifică disponibilul de credite bugetare pe ordonanțările de plată pe tipuri de cheltuieli; 

✓ elaborează documentul privind virarea de credite bugetare conform prevederilor Legii nr. 

500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 

✓ elaborează documentul privind repartizarea/modificarea repartizării pe trimestre a bugetului 

aprobat; 

✓ evidenţiază rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului, consemnate în procese-verbale de 

inventariere care se înregistrează atât în evidenţa tehnico-operativă, cât şi în contabilitate; toate elementele 

de activ şi de pasiv inventariate şi grupate după natura lor, conform posturilor din bilanțul contabil, se 
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înregistrează în registrul-inventar; datele înregistrate în contabilitate şi în bilanţul contabil sunt puse de acord 

cu situaţia reală a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarierii anuale; 

✓ documentația necesară și asigură depunerea acesteia la Ministerul Finanțelor Publice; 

✓ fundamentează deschiderile de credite lunare la titlul cheltuieli de capital, întocmește 

documentația necesară și asigură depunerea acesteia la Ministerul Finanțelor Publice; 

✓ fundamentează deschiderile de credite lunare la titlul fonduri externe nerambursabile, 

întocmește documentația necesară și asigură depunerea acesteia la Ministerul Finanțelor Publice; 

✓ introduce angajamentele bugetare și legale pe titluri de cheltuieli, defalcate pe articole și 

alineate, în modulul ALOP al programului informatic de evidenţă  financiar-contabilă; 

✓ introduce creditele bugetare și de angajament, defalcate pe titluri, articole și alineate bugetare 

în modulul Bugete al sistemului informatic de evidenţă  financiar-contabilă; 

✓ introduce Ordonanțările de plată pe tipuri de cheltuieli în modulul ALOP al programului 

informatic de evidenţă financiar-contabilă; 

✓ înregistrează operaţiunile patrimoniale în evidenţa contabilă sintetică şi analitică privind 

cheltuielile curente şi de capital; 

✓ întocmeşte bilanţul contabil şi contul anual de execuţie a bugetului Autorităţii; 

✓ întocmeşte documentaţia de retragere a creditelor bugetar; 

✓ întocmeşte documentaţia privind propunerile de rectificare bugetară; 

✓ întocmeşte notele contabile pentru operaţiunile patrimoniale, precum şi balanţe de verificare 

sintetice şi analitice pentru operaţiunile aferente activităţilor finanţate din buget; 

✓ întocmește și transmite în sistemul de evidență ForExeBug situațiile financiare, trimestriale și 

anuale; 

✓ întocmește zilnic, listează și predă Registrul de casă împreună cu documentele aferente, pentru 

înregistrarea operațiunilor în modulul Financiar-contabilitate din programul informatic de evidenţă 

financiar-contabilă; 

✓ operează în sistemul de evidență ForExeBug datele privind utilizarea bugetului; 

✓ organizează activitatea casieriei în conformitate cu prevederile legale, asigură efectuarea 

operaţiunilor de încasări şi plăţi în lei şi în valută prin casieria Autorităţii şi asigură legătura cu băncile; 

✓ organizează şi conduce evidenţa şi actualizarea angajamentelor bugetare şi legale; 

✓ răspunde de respectarea dispoziţiilor legale privind utilizarea fondurilor cuprinse în bugetul de 

venituri şi cheltuieli; 

✓ răspunde de ținerea corectă și la zi a evidenței primare privind activitățile de încasări și plăți 

prin casierie; 

✓ transmite în sistemul de evidență ForExeBug datele privind bugetul inițial, modificări, 

rectificări și corectare erori materiale; 

✓ urmăreşte execuţia bugetului, întocmeşte rapoarte periodice cu privire la aceasta şi elaborează 

contul anual de execuţie a bugetului, în vederea prezentării spre aprobare ordonatorului principal de credite, 

potrivit legii; 

✓ urmăreşte reflectarea în contabilitate a debitelor create şi provenite din drepturi de personal, 

bunuri şi servicii, active nefinanciare şi se ocupă de lichidarea acestora; 

✓ vizualizează și descarcă din sistemul de evidență ForExeBug extrasele de cont de la Trezorerie, 

rapoartele lunare de execuție COFOG 3, Notificări/recipise, Balanțe și Bilanț întocmite de sistemul 

ForExeBug; 

✓ întocmește și depune raportarea financiară lunară cu execuția veniturilor și cheltuielilor 

determinate de pandemia de COVID-19, conform reglementările aplicabile. 

 

Execuţia bugetară în anul 2020 
În anul bugetar 2020, Autoritatea Electorală Permanentă a primit credite bugetare în valoare de 

507.541 mii lei;  din sumele alocate au fost efectuate plăţi în valoare de 492.841 mii lei, rezultând un procent 

de realizare de 97,10 %. O sinteză a fondurilor bugetare alocate în anul 2020, pe total instituţie şi detaliat 

pe titluri de cheltuieli, este prezentată în tabelul de mai jos:  
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                                                                                                                                                Mii lei -  
Detaliere Credite bugetare 

alocate 

Procent 

aferent 

fiecărui titlu 

din total 

buget 

Plăţi 

efectuate 

Procent de 

realizare la 

nivel de 

titlu 

bugetar 

Total  507.541 - 492.841 - 

51.01 Autorităţi executive şi 

legislative 

96.381 18,99 81.682 16,66 

Cheltuieli curente 93.546 18,43 79.921 16,22 

Cheltuieli de personal 61.170 12,05 59.035 11,98 

Bunuri şi servicii 31.716 6,25 20.266 4,11 

Transferuri  11 0,01 9 0,01 

Proiecte cu finanțate din fonduri 

externe nerambursabile aferente 

cadrului financiar 2014-2020 

229 0,04 229 0,04 

Alte cheltuieli 420 0,08 382 0,08 

Plăți efectuate în anii precedenți și 

recuperate în anul curent 

  -403 -0,09 

Cheltuieli de capital 2.835 0,56 2.164 0,44 

Active nefinanciare 2.835 0,56 2.164 0,44 

54.01 Alte servicii publice 411.160 81,01 411.159 83,43 

Cheltuieli curente 411.160 81,01 411.159 83,43 

 

Alocarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru partidele politice 

AEP a avut obligaţia pe tot parcursul anului 2020, potrivit dispoziţiilor art. 26 din Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 

campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.10/2016 să acorde subvenţia de la bugetul 

de stat în prima decadă a lunii. 

Pentru anul 2020, suma care a fost alocată de la bugetul de stat pentru subvenţiile care s-a 

acordat partidelor politice potrivit prevederilor art.18 - 20 din Legea nr.334/2006 și ale art. 47 din Legea 

nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, a fost de 252.576.934,41 lei68. 

Suma alocată de la bugetul de stat pentru plata subvenţiilor partidelor politice în anul 2020 a fost 

împărţită între Partidul Social Democrat, Partidul Naţional Liberal, Partidul Alianţa Liberalilor şi 

Democraţilor, Uniunea Salvați România, Partidul Mișcarea Populară, Partidul Pro România, Partidul Forța 

Națională și Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
68 Suma a fost cu 0,02% mai puțin decât în anul 2019 – 252.619.201,13, cu 48,28% mai mare decât în anul 2018 - 

170.341.475,53 lei, cu 740,97% mai mare decât în anul 2017 - 30.033.919,61 lei, cu 1.641,79% mai mare decât în anul 

2016 - 14.500.989,86 lei, cu 3.633,88% mai mare decât în anul 2015 - 6.761.468 lei, cu 4.056,09% mai mare decât în 

anul 2014 – 6.077.273 lei, respectiv 2013 - 6.077.273 lei, cu 3.986,51% mai mare decât în anul 2012 – 6.180.753 lei, 

cu 4.130,41% mai mare decât în anul 2011 - 5.970.514 lei, cu 4.147,01% mai mare decât în anul 2010 - 5.947.168 lei, 

cu 3.523,52% mai mare decât în anul 2009 - 6.970.494,45 lei  şi cu 3.037,21% mai mare decât în anul 2008 – 8.051.000 

lei. A se vedea Anexa nr. 23. 
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Situaţia subvenţiilor de la bugetul de stat pe anul 2020 

 

 

Suma de 252.576.934,41 lei a fost repartizată integral în anul 2020, detalii privind repartizarea pe 

luni regăsindu-se în Anexa nr. 24. 

Pe parcursul anului 2020, acordarea subvenţiei lunare de la bugetul de stat Uniunii Naționale 

pentru Progresul României, determinată potrivit algoritmului de repartizare a subvenţiei prevăzut în 

Normele de aplicare a Legii nr. 334/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, coroborate cu 

prevederile art. 38 alin. (1) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată, s-a suspendat prin Decizia 

Preşedintelui AEP nr. 32 din 31.03.2016, subvențiile lunare fiind păstrate de către AEP în sume de mandat 

potrivit prevederilor art. 24 alin. (5) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare.  
Sume păstrate în sume de mandat de către AEP pe anul 2020, potrivit prevederilor art. 24 alin. 

(5) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare   
 

-lei- 

 Perioada Uniunea Națională pentru Progresul României (lei) 

Ianuarie 21.607,92 

Februarie 21.607,92 

Martie 21.607,92 

Aprilie 36.242,34 

Mai 36.242,34 

Iunie 36.242,34 

Iulie 9.197,66 

August 9.197,66 

Septembrie 87.033,34 

Octombrie 35.142,41 

Noiembrie 
 

Decembrie 
 

Total sume 2020 314.121,85  
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Valoare subvenţie anuală…
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Activitatea referitoare la acordarea subvenţiei presupune următoarele etape: 

- întocmirea formulei de calcul potrivit legii şi rezultatelor alegerilor generale pentru Camera 

Deputaţilor şi Senat şi pentru alegerile generale pentru autorităţile administraţiei publice locale; 

- întocmirea propunerii de angajare a cheltuielilor cu subvenţiile pentru partidele politice şi a 

angajamentului bugetar; 

- întocmirea documentaţiei necesare deschiderii de credite la Ministerul Finanţelor Publice, 

respectiv  - scrisoare către Ministerul Finanţelor Publice de solicitare a deschiderii de credite, Notă 

justificativă, Dispoziţie bugetară, Borderoul privind transmiterea dispoziţiilor pentru deschiderea creditelor 

bugetare la Trezoreria Municipiului  Bucureşti ; 

- prezentarea documentaţiei controlorului delegat al Ministerului Finanţelor Publice pentru 

acordarea vizei de control financiar preventiv delegat; 

- transmiterea documentaţiei la Ministerul Finanţelor Publice necesare deschiderii de credite 

pentru acordarea subvenţiilor partidelor politice; 

- întocmirea ordonanţărilor în vederea efectuării plaţii subvenţiilor; 

- întocmirea ordinelor de plată şi depunerea acestora la Trezoreria Municipiului Bucureşti în 

prima decadă a fiecărei luni; 

- publicarea lunară pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente a situaţiei privind repartizarea 

subvenţiei. 

 

Rambursarea cheltuielilor electorale 
În anul 2020, Autoritatea Electorală Permanentă a rambursat sume în valoare totală de 

158.268.000,00 lei: 

 

Rambursari cheltuieli electorale alegeri prezidențiale 2019 
     

Nr. Crt. Nume partid/ candidat 

Plata 

Suma rambursată Nr 

OP 
Data OP 

0 1 2 3 4 

1 
PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI 

DEMOCRAȚILOR 
482 25.02.2020 4.256.768,32 

2 
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN 

ROMÂNIA 
483 25.02.2020 443.534,50 

3 
PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI 

SOLIDARITATE 
484 25.02.2020 1.899.407,09 

4 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 485 25.02.2020 3.127.283,60 

5 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 486 25.02.2020 4.528.019,52 

6 PARTIDUL PRO ROMÂNIA 487 25.02.2020 11.722.831,67 

7 PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 488 25.02.2020 7.061.632,98 

Total       33.039.477,68 
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Rambursari cheltuieli electorale -instanțe judecătorești 
     

Nr. Crt. Nume partid/ candidat 

Plata 

Suma rambursată Nr 

OP 
Data OP 

0 1 2 3 4 

1 IGNAT ANDREI 489 25.02.2020 28.724,00 

2 OPRESCU ION 1766 28.05.2020 2.890,00 

3 ORZA ADRIAN ROMIȚĂ 1849 04.06.2020 5.900,00 

4 BĂNULESCU IOAN 2401 20.07.2020 2.477,00 

5 VREME DANIELA SIMONA 2400 20.07.2020 1.788,00 

6 
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT-TRAȘA 1 

ALEG.EUROPARLAMENTARE 26.05.2019 
2402 20.07.2020 1.918.743,00 

7 
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT-TRAȘA 2 

ALEG.EUROPARLAMENTARE 26.05.2019 
2759 13.08.2020 1.461.891,03 

8 PENDIUC TUDOR 3113 08.09.2020 9.610,00 

9 CARABELEA ANDREI 3114 08.09.2020 3.720,00 

10 
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA-ALEGERI 

LOCALE 05.06.2016 
4408 27.10.2020 152.291,94 

Total       3.588.034,97 

     

     

Rambursari cheltuieli electorale alegeri locale 2020 
     

Nr. Crt. Nume partid/ candidat 

Plata 

Suma rambursată Nr 

OP 
Data OP 

0 1 2 3 4 

1 
PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI 

SOLIDARITATE 
6569 29.12.2020 3.635.066,38 

2 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 6570 29.12.2020 10.561.178,12 

3 DAN NICUSOR DANIEL 6571 29.12.2020 445.251,69 

4 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 6572 29.12.2020 43.294.242,89 

5 
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN 

ROMÂNIA 
6573 29.12.2020 4.510.993,22 

6 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 6574 29.12.2020 42.752.201,80 

7 PARTIDUL PRO ROMÂNIA 6575 29.12.2020 14.677.405,68 

8 PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 6576 29.12.2020 1.764.147,57 

Total       121.640.487,35 

     

 TOTAL GENERAL 158.268.000,00 
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Alte activităţi 
Personalul DFS a fost implicat în cele două procese electorale care au avut loc în anul 2020, 

fiind desemnat ca personal tehnic auxiliar în cadrul celor două Birouri Electorale Centrale. 

 

IV.2. Direcția generală juridică și resurse umane (DGJRU) 

 
✓ asigură apărarea patrimoniului Autorității și a intereselor sale legitime în fața instanțelor de 

judecată, de toate gradele, la organele de urmărire penală și la alte organe cu atribuții jurisdicționale, prin 

funcționarii publici cu atribuții de consilier juridic, desemnați pe baza împuternicirii de reprezentare semnate 

de președintele Autorității sau de către persoana căreia i s-a delegat dreptul de semnătură ori dreptul de 

reprezentare în fața instanțelor judecătorești; 

✓ propune exercitarea căilor de atac sau renunțarea motivată la exercitarea acestora în litigiile 

în care Autoritatea este parte; 

✓ verifică și avizează sub aspectul legalității actele administrative individuale și actele 

administrative asimilate acestora emise de către președintele Autorității; 

✓ elaborează proiecte de contracte, precum și proiecte de regulamente, de ordine și 

instrucțiuni cu caracter intern; 

✓ face demersurile necesare în vederea recuperării debitelor înregistrate în evidența contabilă; 

✓ transmite spre executare Direcției financiare și salarizare hotărârile judecătorești definitive 

privind obligațiile stabilite în sarcina Autorității în dosarele având ca obiect acțiuni promovate de personalul 

din aparatul propriu; 

✓ asigură managementul resurselor umane în cadrul Autorității, conform legii; 

✓ exercită atribuțiile ce îi revin privind recrutarea, numirea, promovarea și eliberarea din 

funcție a personalului Autorității și a altor categorii de personal care, potrivit legii, este numit prin ordin al 

președintelui, precum și privind gestionarea carierei acestuia; 

✓ efectuează formalitățile necesare realizării procesului de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale ale personalului Autorității; 

✓ întocmește planul de pregătire profesională a personalului Autorități; 

✓ gestionează aplicația informatică REVISAL; 

✓ întocmește statul de funcții și statul de personal ale Autorității; 

✓ alcătuiește, gestionează, păstrează și arhivează dosarele profesionale ale personalului 

Autorității, asigurând confidențialitatea datelor cuprinse în acestea; 

✓ îndeplinește formalitățile necesare privind declarațiile de avere și interese ale personalului 

Autorității, ale membrilor din România în Parlamentul European, precum și ale comisarului european din 

partea României; 

✓ întocmește și transmite raportări statistice potrivit obligațiilor legale în materia resurselor 

umane; 

✓ păstrează și arhivează, potrivit legii și Nomenclatorului arhivistic, dosarele de competența sa, 

registrele și documentele proprii. 

 

Reprezentarea în fața instanțelor judecătorești 
Activitatea a inclus reprezentarea instituției în 161 cauze de  contencios contravențional, dintre 

care: 

- 76 cauze soluționate pe fond: - 68 cauze câștigate și 8 cauze pierdute;  

- 62 cauze soluționate definitiv: 41 cauze câștigate și 21 cauze pierdute;  

- 23 cauze în curs de judecată;             

și  52  de cauze de contencios administrativ, dintre care:  

- 24 cauze soluționate pe fond: - 19 cauze câștigate și 5 cauze pierdute;  

-10 cauze soluționate definitiv: 6 cauze câștigate și 4 cauze pierdute;  
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-18 cauze în curs de judecată. 

Situația centralizată a dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată poate fi consultată în Anexa 

nr. 25. 

 

Asigurarea legalității documentelor emise de preşedintele AEP 
Această activitate a inclus acordarea avizelor de legalitate și întocmirea contractelor și actelor 

adiționale. Astfel, în anul de referință au fost întocmite și avizate pentru legalitate 1.460 de ordine ale 

președintelui Autorității și au fost avizate pentru legalitate 3.242 de documente de alte tipuri.  

La finalul anului 2020, în îndeplinirea dispozițiilor Legii nr. 334/2006, cu modificările și 

completările ulterioare, a fost demarată procedura de rambursare, către competitorii electorali, a sumelor 

aferente cheltuielilor electorale efectuate în campania electorală pentru alegerilor locale din anul 2020, în 

toate circumscripțiile electorale, precum și cele efectuate la nivel central. Cu această ocazie, Direcția juridică 

a asigurat verificarea și avizarea, pentru legalitate, a deciziilor de rambursare, respective de nerambursare, 

emise de DCFPPCE, activitate care continuă și în anul 2021. 

De asemenea, în anul de referință au fost întocmite 160 de contracte și 31 de acte adiționale.  

 

Punerea în executare a sancțiunilor contravenționale 
La nivelul anului 2020 au fost puse în executare 48 de sancțiuni contravenționale.  

 

Recuperarea debitelor înregistrate în evidenţa contabilă a instituţiei   
Pe rolul Tribunalului București figurează un dosar având ca obiect suma de 219.400 lei de 

recuperat de la CASMB. 

 

Formularea răspunsurilor la adrese și alte tipuri de activități 
Alte activități desfășurate de DGJRU, prin Direcția juridică, au vizat: 

- informarea ordonatorului principal de credite cu privire la hotărârile judecătorești definitive 

care au stabilit obligații de plată, în vederea dispunerii măsurilor de plată și de recuperare a acestor sume în 

termenele legale, pe baza referatelor întocmite în acest sens; 

- formularea de răspunsuri la solicitări de puncte de vedere; 

- formularea de răspunsuri la solicitări de informații de interes public, în temeiul Legii nr. 

544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public; 

- asigurarea secretariatului Colegiului Autorității Electorale Permanente; 

- formularea de răspunsuri la plângeri prealabile. 

 

Gestionarea procesului de elaborare a ordinelor de personal 
În anul  2020 au fost întocmite 973 de ordine de personal, dintre care 844 au vizat de raporturi de 

serviciu modificate, 22 - contracte de muncă încheiate şi 13 - încetări a raporturilor de muncă. 

 

Organizarea examenelor de concurs şi de promovare 
În perioada 20.01.2020 – 29.01.2020 s-a reluat concursul pentru ocuparea pe perioadă 

nedeterminată a unor funcții publice parlamentare de execuție, vacante, din cadrul Autorității Electorale 

Permanente, aprobat prin Memorandumul nr. 25363/28.10.2019 . Conducerea comisiei de concurs a fost 

asigurată de secretarul general al Autorității. Concursul a constat în trei etape și anume: 

- analiza dosarelor de candidatură depuse de candidați, în care comisia de examinare a verificat 

dacă acestea îndeplinesc condițiile impuse pentru participarea la concurs; 

- o probă scrisă, în care comisia de examinare a verificat cunoștințele generale și de specialitate 

ale candidaților, pe baza tematicii și a bibliografiei comunicate;  

- interviul, în cadrul căruia comisia de examinare a verificat experiența profesională anterioară 

a candidaților, precum și nivelul de cunoștințe acumulate de aceștia privind activitatea specifică instituției.  
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Dintre cei 51 de candidați declarați admiși la selecția de dosare, 33 de candidați s-au prezentat la 

proba scrisă, 12 candidați au absentat, 2 candidați și-au retras dosarele, iar 4 candidați au depus două dosare 

pentru posturi diferite. 

Dintre cei 33 de candidați prezenți la proba scrisă, 11 candidați au promovat această probă, iar 24 

de candidați nu au obținut minim 70 de puncte la lucrarea scrisă, neîndeplinind condiția de promovare. 

În urma susținerii interviului au fost declarați admiși 11 candidați, aceștia fiind numiți în funcțiile 

publice parlamentare de execuție pentru care au candidat. 

Totodată, în cursul anului 2020 a fost organizat 1 examen de promovare, cu 20 de angajaţi ce 

îndeplineau condiţiile de promovare. 

 Examenul de promovare a constat în trei etape și anume: 

- analiza dosarelor de candidatură depuse de candidați, în care comisia de examinare a verificat 

dacă acestea îndeplinesc condițiile prevăzute de Procedura operațională nr. PO.DGJRU.07 pentru 

participarea la examenul de promovare în funcție; 

- o probă scrisă, subiectele constând în formularea unui set de 20 de întrebări tip grilă, în care 

comisia de examinare a verificat cunoștințele generale și de specialitate ale candidaților, pe baza tematicii 

și a bibliografiei comunicate; 

- interviul, în cadrul căruia comisia de examinare a verificat nivelul de cunoștințe acumulate de 

candidați, acordând punctaje candidaților conform criteriilor de bază stabilite de comisie în planul de 

interviu. 

Pentru examenul pentru promovarea în funcție s-au depus 26 de dosare. 25 de candidați au 

îndeplinit condițiile în vederea participării la examen. 

În urma susținerii examenului, toți cei 25 de candidați au promovat în funcție. 

 

Organizarea şi desfăşurarea evaluării performanțelor profesionale individuale 
Au fost depuse și luate în evidență 332 de fișe de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale. 

 

Realizarea formalităților pentru reîncadrarea personalului Autorității   
În vederea punerii în aplicare a noului ROF al Autorității, adoptat în anul 2020, au fost întocmite 

367 de ordine de reîncadrare și 9 contracte de muncă pentru personalul care era încadrat pe funcție de 

referent parlamentar. 

Totodată, s-a realizat scanarea și arhivarea electronică a tuturor dosarelor de personal, un număr 

de 388 de angajaţi,  și a tuturor ordinelor emise de președintele instituției. 

 

Situația zilelor de concediu de odihnă neefectuate  

Autoritatea Electorală Permanentă îndeplineşte atribuţii complexe raportat la domeniul său de 

activitate, atribuţii care au crescut semnificativ începând cu anul 2015, ca urmare a modificărilor legislaţiei 

primare în materie electorală. Astfel, activităţile specifice unui scrutin general la termen demarează cu 

operaţiunile de pregătire a procesului electoral (cu cel puţin 6 luni înainte de data alegerilor) şi se încheie 

cu rambursarea către competitorii electorali, în condiţiile legii, a sumelor aferente cheltuielilor cu campania 

electorală (în cel mult 90 de zile de la data alegerilor). Aceste activităţi specifice se suprapun activităţilor 

pe care Autoritatea Electorală Permanentă le desfăşoară în mod curent şi, în acelaşi timp, şi cu activităţile 

specifice unui alt scrutin general sau parţial, respectiv referendum naţional sau local, după caz.  

Astfel, în anul 2020, în vederea finalizării controlului privind finanţarea campaniei electorale şi a 

rambursării cheltuielilor electorale aferente alegerilor prezidenţiale din anul 2019, desfăşurării fără sincope 

a activităţii curente şi a îndeplinirii atribuţiilor specifice ce două procese electorale generale din anul 2020, 

o parte dintre salariați nu a putut efectua conform programării, integral sau parțial, concediul de odihnă 

aferent anului 2020, fapt care a generat acumularea unui număr mare de zile de concediu de odihnă 

neefectuat. 
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Astfel, dacă la data de 1 ianuarie 2020 se înregistrau, la nivelul instituției, 8.493 de zile de concediu 

neefectuat (concediu rămas de efectuat din anii 2018 şi 2019), la data de 1 ianuarie 2021 numărul acestora 

crescuse la 10.746 (concediu rămas de efectuat din anii 2019 şi 2020). 

Totodată, în considerarea prevederilor Codului muncii, începând cu data de 1 iulie 2020 numărul 

total al zilelor de concediu de odihnă aferent anului 2018 care nu a mai putut fi acordat a fost de 99, iar de 

la data de 1 iulie 2021 numărul total al zilelor de concediu de odihnă aferent anului 2019 care nu a mai putut 

fi acordat a fost de 309, fără a fi posibilă compensarea în bani a acestora. 

 

Gestionarea declarațiilor de avere şi de interese 

422 de persoane au avut obligaţia depunerii declaraţiilor de avere şi de interese. Totodată s-a 

realizat un ghid sintetic cu privire la modul de completare a declaraţiilor, care a fost adus la cunoştinţă 

personalului Autorităţii şi a fost publicat  pe site-ul instituţiei la secţiunea Legea 544/2001 - subsecţiunea 

„Declaraţii de avere şi interese”.  

 

Asigurarea de consiliere etică prin intermediul consilierului de etică 
În cursul anului 2020 s-a elaborat Codul de conduită etică a personalului Autorităţii Electorale 

Permanente, urmat de informarea personalului şi chestionarea acestuia. 38 de angajaţi au fost instruiţi, 

participând la cursuri care au tratat etica, integritatea şi regimul incompatibilităţilor. De asemenea, s-a 

actualizat Procedura  PO.DGJRU.02 privind consilierea etică şi monitorizarea respectării normelor de 

conduită, a fost creată adresa de e-mail etica@roaep.ro şi s-a elaborat Procedura formalizată privind 

avertizarea în interes public şi protecţia avertizorului în interes public, PS.26, ce formalizează 

corespondenţa la această adresă de e-mail. 

 

Elaborarea Regulamentului intern al Autorității Electorale Permanente  
Regulamentul intern al Autorității Electorale Permanente a fost  stabilit prin Ordinul președintelui 

Autorității Electorale Permanente nr. 739/2020. 

 

Participarea la organizarea și desfășurarea alegerilor din anul 2020 
Tot în cursul anului 2020, personalul DGJRU a fost implicat în cele două procese electorale care 

au avut loc, fiind desemnat ca personal tehnic auxiliar în cadrul celor două Birouri Electorale Centrale, 

respectiv în cadrul birourilor electorale de circumscripție.  

Cu ocazia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, trei angajați ai Direcției juridice au fost 

desemnați ca membri în cadrul birourilor electorale de circumscripție județeană, respectiv de sector a 

municipiului București, în timp ce alte două persoane angajate în cadrul Direcției juridice au fost desemnate 

ca personal tehnic auxiliar în cadrul biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu 

domiciliul sau reședința în afara țării.  

În intervalul cuprins între desemnarea personalului Direcției juridice în cadrul birourilor electorale 

de circumscripție și data încheierii alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat, angajații Direcției juridice 

și-a desfășurat activitatea pe mai multe planuri, acționând la un nivel de înaltă competență și performanță, 

participând atât la ședințele sau activitățile desfășurate în cadrul birourilor în care au fost desemnați ca 

membri, respectiv personal tehnic, cât și la activitatea Direcției juridice. 

Ținând cont de cele două procese electorale desfășurate în anul 2020, precum și de volumul mare 

al lucrărilor repartizate, în acest an Direcției generale juridice și resurse umane, precum și de faptul că o 

parte din angajații acestei direcții generale au fost detașați în cadrul birourilor electorale de circumscripție, 

aceștia au reușit să facă față cerințelor de adaptare la mediul lor profesional, să își îndeplinească cu 

profesionalism sarcinile primite și să respecte termenele legale impuse pentru soluționarea lucrărilor. 

 

Alte activităţi 
În cursul anului 2020 a avut loc, la nivelul DGJRU, misiunea de audit, care a avut drept obiective: 

- verificarea respectării metodologiei specifice privind acordarea de consultanță 

compartimentelor din cadrul AEP; 

mailto:etica@roaep.ro
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- acordarea avizelor consultative de specialitate asupra legalității măsurilor ce urmează a fi luate 

de către AEP; 

- informarea compartimentelor de specialitate cu privire la noutățile și modificările legislative. 

- În urma acestei misiuni, au fost formulate, de către auditori, 10 recomandări, care au fost 

implementate în procent de 100%. 

De asemenea, în anul de referință au fost actualizate procedurile aplicabile la nivelul DGJRU. 

Pe parcursul anului de referință, personalul DGJRU a luat parte la 3 cursuri/programe de formare. 

 

IV.3. Direcția generală administrativă și achiziții publice (DGAAP) 

 
✓ achiziționează, în numele Autorității, produse, servicii sau lucrări necesare bunei desfășurări 

a activităților și proiectelor instituției; 

✓ elaborează Strategia anuală de achiziții publice a Autorității și Programul anual al achizițiilor 

publice pe baza referatelor de necesitate anuală ale tuturor structurilor Autorității; 

✓  întocmește și transmite diferite rapoarte privind achizițiile publice realizate sau care sunt 

planificate a se realiza într-un anumit interval de timp; 

✓ întocmește, pentru achizițiile ce urmează a fi derulate, note justificative, strategii de 

contractare, invitații de participare, documentații de atribuire și proiecte de ordine ale președintelui 

Autorității pentru numirea membrilor comisiilor de evaluare a ofertelor; 

✓  realizează achizițiile directe; 

✓ asigură legătura funcțională, în spiritul legii, cu instituțiile abilitate în domeniul achizițiilor 

publice; 

✓ publică în sistemul electronic de achiziții publice anunțul de intenție/participare/participare 

simplificat/atribuire, după caz; 

✓ publică în sistemul electronic de achiziții publice documentația de atribuire a contractului de 

achiziție publică și solicitările de clarificări, însoțite de răspunsurile aferente; 

✓ asigură, potrivit legii, președinția comisiilor de evaluare a ofertelor economico-financiare 

depuse de operatorii economici în cadrul derulării procedurilor de achiziție publică; 

✓ identifică oferte economico-financiare de pe piață sau prin utilizarea catalogului de 

produse/servicii/lucrări disponibil în cadrul sistemului electronic de achiziții publice în vederea 

achiziționării de produse/servicii/lucrări necesare bunei desfășurări a activităților și proiectelor instituției; 

✓ asigură procurarea documentelor de călătorie pentru deplasările externe, bilete de transport, 

vouchere de cazare, asigurări de călătorie; 

✓ constituie și păstrează dosarele de achiziție publică; 

✓ urmărește modul de executare a contractelor; 

✓ întocmește referatele de necesitate de anualitate și de completare în vederea achiziționării de 

bunuri și servicii cu caracter de regularitate, articole consumabile de birou și pentru terminalele informatice, 

servicii de curățenie, de spălătorie auto, de telecomunicații, de pază, de service auto, precum și pentru oricare 

activitate care are legătură cu funcționarea în condiții optime a instituției; 

✓ organizează activitatea de dotare, de întreținere a sediului Autorității și a bunurilor sale și 

stabilește măsuri pentru folosirea acestora; 

✓ organizează activitatea de protecție, de securitate a muncii - SSM, precum și de prevenire și 

stingere a incendiilor - PSI; 

✓ gestionează magazia Autorității; 

✓ organizează activitatea de protocol la nivelul Autorității; 

✓ ia măsuri pentru asigurarea pazei; 

✓ urmărește modul de utilizare și integritatea bunurilor achiziționate pentru activitatea 

compartimentelor Autorității Electorale Permanente; 

✓ răspunde de recepționarea, gestionarea, depozitarea și păstrarea bunurilor din magazia 

Autorității; 
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✓ asigură organizarea logistică a întâlnirilor de lucru și a sesiunilor de instruire ale personalului 

Autorității; 

✓ asigură coordonarea eficientă a activității parcului auto din dotarea instituției, în funcție de 

nevoile departamentelor Autorității. 

 

Gestionarea parcului auto 
- au fost întocmite toate documentele necesare pentru inițierea procedurilor de achiziții publice 

și anume: referate de necesitate, note, caiete de sarcini etc. 

- s-a realizat metodologia de calcul al consumului de carburanți pentru autoturismele din parcul 

auto al AEP; 

- s-au întocmit Fișele activității zilnice (FAZ) și situația lunară a consumurilor de carburanți; 

- pe parcursul derulării contractelor în vigoare, s-a supravegheat îndeplinirea clauzelor 

contractuale asumate și facilitarea rezolvării tuturor problemelor (service auto, RCA-CASCO, spălătorie 

auto etc.); 

- au fost efectuate reviziile necesare tuturor autoturismelor; 

- s-au efectuat reparațiile și inspecțiile tehnice pentru autovehiculele AEP; 

- au fost completate și verificate foi de parcurs și fișe ale activității zilnice pentru toate cele 25 

de autovehicule din parcul auto al AEP; 

- au fost reînnoite asigurările autovehiculelor pentru circulația acestora pe drumurile publice pe 

o perioada de 12 luni; 

- a fost încheiat contractul de carburanți auto pe bază de card, pentru autoturismele din dotarea 

AEP. 

- au fost alimentate toate autovehiculele din parcul auto respectându-se cotele de consum; 

- s-au întocmit fișe pentru autovehiculele din parcul auto al AEP. 

Organizarea activității de prevenire și stingere a incendiilor (PSI) 
- au fost completate fișele de instructaj în domeniul situațiilor de urgență, pentru întreg 

personalul AEP;  

- a fost efectuat instructajul introductiv general/la locul de muncă pentru persoanele nou 

angajate; 

- a fost propusă președintelui AEP, pe baza adeziunilor angajaților, componența Comitetului de 

securitate și sănătate în muncă, acesta emițând Ordinul nr.120/30.01.2020 privind înființarea Comitetului 

de securitate și sănătate în muncă. 

 

Organizarea activității privind recepția bunurilor, serviciilor și lucrărilor 

achiziționate de AEP 
Prin Ordinul Președintelui AEP nr. 62/10.03.2016 privind numirea comisiei de recepție pentru 

achizițiile publice de produse, lucrări și servicii, la nivelul AEP a fost constituită o comisie ce are ca atribuții  

recepția cantitativă și calitativă a produselor, lucrărilor și serviciilor achiziționate, din care fac parte și 

angajați ai DGAAP. Pe parcursul anului 2020 la nivelul DGAAP au fost derulate un număr de 388 proceduri 

de achiziție publică, ce au generat 629 de procese verbale de  recepție calitativă și cantitativă, pentru fiecare 

procedură în parte. 

 

Organizarea eliberării din magazie a bunurilor 
În anul 2020 magazia AEP a funcționat cu doi gestionari ce au asigurat eliberarea din magazie a 

materialelor de consum, obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe, cu respectarea regulilor și procedurilor 

operaționale în vigoare pe perioada raportată. Pe parcursul anului la nivelul compartimentului magazie au 

fost derulate activități de recepție a materialelor ce au intrat în AEP, inventariere a patrimoniului, casare a 

bunurilor scoase din uz și defecte, precum și acțiuni inopinate de verificare a stocurilor din magazie. În 

activitatea compartimentului magazie au existat rupturi minore de stoc, ce nu au afectat buna desfășurare a 

activității instituției. Acțiunea de inventariere a avut loc în cursul lunii decembrie și a fost  urmată de casarea 

obiectelor de inventar ce au fost scoase din uz sau s-a constatat că sunt defecte. 
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Organizarea și desfășurarea activității de protocol 
S-au organizat din punct de vedere logistic toate întâlnirile de lucru, evenimentele oficiale și 

sesiunile de instruire din anul 2020 pentru întreg personalul AEP.  

 

Elaborarea și actualizarea programului anual al achizițiilor publice și a strategiei 

anuale de achiziții 
În vederea elaborării PAAP, DGAAP a solicitat întocmirea, aprobarea și transmiterea de către 

structurile AEP a referatelor anuale de necesitate care au cuprins totalitatea necesităților de produse/ servicii/ 

lucrări pentru anul bugetar 2020, valoarea estimată a acestora fără TVA și anticipările cu privire la sursele 

de finanțare. 

DGAAP a utilizat ca informații pentru elaborarea PAAP a următoarelor elemente estimative: 

- nevoile identificate la nivel de instituție de produse, servicii și lucrări ca fiind necesar a fi 

satisfăcute ca rezultat al unui proces de achiziție, așa cum rezultă acestea din solicitările transmise de toate 

compartimentele din cadrul AEP; 

- gradul de prioritate a necesităților prevăzute la pct. anterior; 

- valoarea estimată a achiziției corespunzătoare fiecărei nevoi; 

- anticipările cu privire la sursele de finanțare ce urmau a fi identificate. 

 

Achiziționarea de bunuri, servicii sau lucrări, urmărirea modului de executare a 

contractelor și recepția serviciilor sau produselor 
Pe parcursul anului 2020, au fost derulate achiziții directe și proceduri de atribuire după cum 

urmează: 

- 379 achiziții directe 

- 3 proceduri proprii 

- 3 proceduri simplificate 

- 2 licitații deschise 

- 1 negociere fără publicare prealabilă. 

Au fost publicate în SEAP anunțurile de atribuire aferente procedurilor desfășurate de AEP în anul 

2020. Au fost editate și postate în SEAP notificările aferente achizițiilor directe aferente anului 2020.  

A fost oferit suport compartimentelor de specialitate în vederea efectuării plăților. 

Au fost identificate și puse la dispoziție documente pentru diverse operațiuni de control. 

S-a colaborat cu operatorii economici câștigători pentru eficientizarea operațiunilor de 

livrare/prestare și recepție a produselor/serviciilor. 

Pe parcursul anului 2020, la nivelul DGAAP au fost achiziționate toate produsele / serviciile / 

lucrările ce au fost solicitate de compartimentele AEP pentru anul bugetar 2020. 

La nivelul DGAAP au fost derulate un număr de 388 proceduri de achiziție publică, ce au generat 

629 de procese-verbale de  recepție calitativă si cantitativă, pentru fiecare procedură în parte. Contractele 

gestionate la nivelul DGAAP au fost implementate în procent de 100%. 

S-a organizat activitatea de dotare și de întreținere a bunurilor AEP, astfel încât să fie păstrată 

integritatea acestora și utilizarea pentru o perioadă cât mai îndelungată. 

 

Asigurarea funcționării sistemului informatic al structurii centrale, al filialelor și al 

birourilor județene ale Autorității 
Pe parcursul anului 2020 a fost asigurată asistența tehnică, suportul tehnic si mentenanța la sediile 

centrale ale AEP din str. Stavropoleos și str. Carada pentru toate echipamentele IT&C și au fost contabilizate 

un număr de aproximativ 700 de intervenții, ce au constat în: 

- Mutarea angajaților AEP dintr-un birou în altul, ce a impus dezinstalarea tuturor 

echipamentelor din inventarul personal si instalarea lor in noul birou; 

- Reconfigurarea întregii rețele de comunicații de date in cadrul BJ Giurgiu si BJ Buzău, ce a 

implicat următoarele operațiuni: 
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a. Instalare si configurare switch  

b. Instalare si configurare access point 

c. Reconfigurarea rețelei fizice ( montare patch UTP, conectarea tuturor echipamentelor din 

birouri, reconfigurarea imprimantelor, etc ) 

- Asistență tehnică, suport tehnic și mentenanță de la distanță pentru toate echipamentele ITC de 

la Filiale si BJ-uri, aproximativ 500 de intervenții; 

- A fost asigurată asistență tehnică și mentenanță pentru imprimantele din sediile AEP, 

aproximativ 300 de intervenții. 

- Înlocuirea componentelor pentru calculatoare, aproximativ 250 de intervenții; 

- Generarea prelucrarea și tipărirea legitimațiilor angajaților AEP și a personalului Birourilor 

Electorale Centrale, aproximativ 400; 

- Montarea și crearea de patch-uri UTP; 

- Pregătirea echipamentelor IT&C de la BEC pentru cele două evenimente electorale, 

aproximativ 40 de echipamente; 

- Pregătirea echipamentelor IT&C, sistem audio-video, TVwall, pressbox, pentru cortul utilizat 

de presă la cele doua evenimente electorale; 

- Pregătirea și montarea echipamentelor IT&C pentru votul prin corespondență la sediul Poștei 

Române, aferente alegerilor parlamentare, aproximativ 40 de echipamente; 

- Pregătirea echipamentelor de comunicații în vederea implementării unei noi soluții de rețea la 

nivelul tuturor filialelor si BJ-urilor, elaborarea materialelor de instalare a acestora și suport tehnic de la 

distanță în vederea punerii în funcțiune, urmate de reconfigurarea laptopurilor, PC-urilor și a imprimantelor 

aferente cu noile setări de rețea. 

 

Administrarea, mentenanța și înnoirea rețelei informatice și a infrastructurii 

hardware și software necesară activității personalului și funcționării AEP 
 În vederea asigurării administrării, mentenanței rețelei informatice și a infrastructurii hardware și 

software a AEP s-au efectuat următoarele activități: 

- Verificare performanta sistem; 

- Verificare spațiu pe disk, curățare log-uri vechi; 

- Verificare job-uri backup; 

- Acordare acces SFTP la mașinile web (istoric); 

- Activare sesiune redundanta cu GW-DC; 

- Adăugare module PHP server expert electoral & testlocale2020; 

- Adăugare DC în domeniul roaep.ro; 

- Automatizare generare PDF-uri pentru semnaturi.roaep.ro; 

- Concepere interfața web pentru mape.bec.ro; 

- Configurare acces FTP; 

- Configurare Access Point director DGSIEN; 

- Configurare alias intern mail; 

- Configurare cont furnizor extern Sendgrid; 

- Configurare conturi noi VPN; 

- Configurare drepturi pentru serverele de aplicații WEB conform mail-uri; 

- Configurare opțiuni fall-back pentru serverul de DHCP; 

- Configurare și creare servere (aplicații finanțare, REDIS, BJ Giurgiu, BJ Neamt, BJ Prahova, 

Aplicație finanțare Modul 2, Registratura Parlamentare 2020, www2.roaep.ro, exprertelectoral.roaep.ro, 

testlocale2020.roaep.ro) ; 

- Configurare server mail (autoritateaelectorala.ro, mail oficialelectoral.ro, 

registrulelectoral.ro,); 

- Configurare servere de VPN; 

- Configurare sistem de backup pentru Microsite-urile AEP pe perioada alegerilor; 

- Configurare switch CORT PRESA; 

- Creare adrese mail interne; 
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- Creare alias intern; 

- Creare conturi de mail; 

- Creare conturi și profiluri de VPN; 

- Creare interfață WEB pentru mape.bec.ro; 

- Creare liste de distribuție pentru mail-urile interne; 

- Creare mașină virtuala semnaturi.roaep.ro; 

- Creare rețea BEC-Presa; 

- Creare și modificare liste de distribuție de mail; 

- Creare useri noi în AD; 

- Creare, configurare și setare servere; 

- Creare, instalare și configurare mașină virtuala rjoes.roaep.ro; 

- Export din backup mașini virtuale de Alegeri; 

- Expunere în internet exprertelectoral.roaep.ro; 

- Instalare și configurare server VPN INS pentru accesarea SIAP; 

- Migrare mașini virtuale intre DC și HQ; 

- Modificare înregistrări interne DNS; 

- Modificare parametri MySQL server expertelectoral & testlocale2020; 

- Modificare permisiuni pentru server expertelectoral & testlocale2020; 

- Modificare permisiuni pentru server registru fiscal; 

- Procesare lista AWB-uri pentru votul în străinătate; 

- Procesare lista plicuri validate / invalidate pentru votul în străinătate; 

- Reconfigurare routari via VPN; 

- Reconfigurare storage; 

- Reconfigurare WiFi Carada; 

- Repornire și verificare servere; 

- Repunere în funcțiune mașină virtuala alegeri.roaep.ro; 

- Resetare parole VPN; 

- Rezervare DHCP; 

- Rezervare MAC în DHCP; 

- Securizarea microsite-uri Word Press; 

- Setare înregistrări noi în zonele de DNS; 

- Setare permisiuni mașină Registrul Fiscal; 

- Setare server mail finantarepartide.ro pentru a permite arhive criptate; 

- Ștergere utilizatori FTP de pe microsite-urile AEP; 

- Testare firmware nou Acces Points + Roll back la o varianta stabila; 

- Transportare VLAN-uri noi prin infrastructura AEP; 

- Trimiterea campaniilor de mail pentru votul în strătăiate; 

- Update + upgrade pentru serverele de WEB Word Press; 

- Update soluție VPN pentru serverele din județe; 

- Update zone de DNS; 

- Upgrade componente de sistem pentru consola GravityZone; 

- Upgrade de licență pentru consola GravityZone; 

- Verificare conectivitate sistem de control Access; 

- Verificare configurație server email; 

- Verificare servere de mail + creare alias-uri; 

- Verificare și parsare log-uri VPN; 

- Verificare utilități data Center București; 

- Verificare VLAN control Access. 

 

Dotarea cu infrastructură IT (computere, imprimante, scannere, videoproiectoare, 

piese și accesorii, pachete software antivirus, sisteme de operare, de tehnoredactare 

computerizată) a personalului din structurile Autorității 
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Odată cu începerea pandemiei de COVID-10 a fost necesara instalarea și configurarea a 

aproximativ 200 conturi VPN pe calculatoarele angajaților AEP. Au fost instalate softuri, programe și 

licențe la cerere, pentru angajații AEP ce au solicitat astfel de servicii (aproximativ 200 de intervenții). 

Au fost instalate și configurate semnăturile electronice un număr de aproximativ 50 de kit-uri. 

Totodată, în anul 2020 s-au instalat si configurat un număr de aproximativ 500 de calculatoare. 

Alte activități derulate în aceeași sferă au vizat: 

- contractarea unor programe/baze de date legislative pentru activitățile curente ale Autorității, 

- asigurarea securității şi protecției rețelei informatice a Autorității. 

Pe parcursul anului 2020 nu au fost identificate atacuri informatice de natură să influențeze 

activitatea IT&C la nivelul instituției. Evenimentele de acest tip ce au fost contabilizate de angajații DTI au 

fost minore, majoritatea fiind de tipul spam/scam, ce nu au reușit să pătrundă în interiorul rețelei AEP. 

 

Administrarea paginilor de internet și de intranet ale AEP 

Pe parcursul anului 2020 s-au efectuat următoarele activități: 

- S-a asigurat managementul contentului site-urilor AEP (postare, creare secțiuni, pagini, și alte 

mecanisme de afișare a datelor), aproximativ 6000 lucrări din care 1000 declarații de avere, 1000 declarații 

de interese, 500 ordine, 500 postări alegeri locale, 800 postări alegeri parlamentare, 2200 alte postări, 

modificări și pagini generate, 

- S-au efectuat back-up-uri periodice, aproximativ 50, 

- S-au efectuat dezvoltări, modificări necesare menținerii în funcțiune a site-urilor AEP, 

- Au fost efectuate update-uri de sistem și de securitate în vederea menținerii viabilității site-

urilor AEP, 

- S-au evaluat/reevaluat periodic funcționalitățile site-ului și s-au remediat 

erorile/incompatibilitățile prin modificarea codului sursă și gestionarea plug-in-urile 

(dezinstalare/înlocuire), 

- S-au creat utilizatori, s-au generat date de autentificare și au fost actualizate datele a 

aproximativ 400 de conturi în cadrul pagini de intranet a AEP. 

 

IV.4. Direcția generală registratură (DGR) 

 
✓ înregistrează și predă corespondența primită direct sau prin poștă președintelui, 

vicepreședinților secretarului general sau compartimentelor Autorității, după caz, în funcție de domeniul și 

nivelul de competență vizate; 

✓ primește de la compartimentele Autorității corespondența, pentru a fi expediată prin poșta 

specială sau civilă, potrivit procedurilor interne privind circuitul documentelor și normelor tehnice privind 

împachetarea, colectarea, transportul, mânuirea și distribuirea acesteia; 

✓ asigură predarea telegramelor, coletelor, notelor telefonice președintelui Autorității, 

vicepreședinților Autorității, secretarului general sau compartimentelor Autorității, după caz, în funcție de 

domeniul și nivelul de competență vizate;  

✓ gestionează registrul de intrare ieșire a corespondenței; 

✓ răspunde solicitărilor telefonice din partea cetățenilor, organizațiilor, instituțiilor, partidelor 

politice în limita ariei de competență; 

✓ coordonează și răspunde de activitatea arhivistică din cadrul Autorității în conformitate cu 

prevederile legislației arhivistice în vigoare; 

✓ inițiază și organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului arhivistic al Autorități și îl 

actualizează periodic; 

✓ pune documente din arhiva Autorității - pe care o gestionează - la dispoziția solicitanților, în 

condițiile legii; 

✓ propune, organizează și dezvoltă procedura privind circuitul documentelor în cadrul 

Autorității, în format fizic și electronic; 
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✓ asigură suportul logistic pentru organizarea, înregistrarea, evidența și arhivarea documentelor 

la nivelul compartimentelor Autorității; 

✓ preia și gestionează arhiva Biroului Electoral Central, după finalizarea alegerilor și 

referendumurilor, conform legii. 

 

În anul 2020, la nivelul AEP au fost înregistrare un număr de 33.827 documente (31.474 

documente intrate și 9.281 documente ieșite). Au fost înregistrate 3.444 petiții, acestea fiind redirecționate 

către compartimentele de specialitate în termenul prevăzut. 

S-a reușit înregistrarea tuturor lucrărilor intrate în Direcția Generală Registratură, scanarea 

documentelor, precum și realizarea nomenclatorului arhivistic al instituției (care este în proces de modificare 

/completare). 

În anul de referință nu au fost semnalate cazuri de documente care să nu fi fost transmise în 

termenele prevăzute.  

 

IV.5. Serviciul audit public intern (SAPI) 
 

Funcția de audit public intern a fost înființată la nivelul Autorității Electorale Permanente la nivel 

de serviciu, în urma adoptării Hotărârii Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 

2/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente, 

același nivel de organizare fiind prevăzut și de noul Regulament de organizare și funcționare al AEP, adoptat 

în anul 2020. 

Activitatea de audit public intern s-a desfăşurat în subordinea președintelui AEP până la data de 

25.10.2020, asigurându-se independenţa necesară desfăşurării acesteia, fără a exista o delegare de atribuții 

către alt nivel de conducere. 

Începând cu data de 26.10.2020, ulterior adoptării noului ROF, Serviciul audit public intern face 

parte din compartimentele cu rol de suport și se subordonează secretarului general al AEP. Secretarul 

general avizează rapoartele de audit public intern, iar acestea sunt aprobate de către președintele AEP.  

 

Atribuții principale: 

✓ auditează, cel puțin o dată la 3 ani fără a se limita la acestea, următoarele: 

- activitățile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de entitatea publică din momentul 

constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor 

provenite din finanțare externă; 

- plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fonduri comunitare; 

- administrarea patrimoniului, precum și vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de 

bunuri din domeniul privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale; 

- concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităților 

administrativ-teritoriale; 

- constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, 

precum și a facilităților acordate la încasarea acestora; 

- alocarea creditelor bugetare; 

- sistemul contabil și fiabilitatea acestuia; 

- sistemul de luare a deciziilor; 

- sistemele de conducere și de control, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme; 

- sistemele informatice. 

✓ elaborează norme metodologice specifice entității publice în care își desfășoară activitatea, cu 

avizul UCAAPI; 

✓ elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 

ani, și, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern; 
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✓ efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management 

financiar și control ale entității publice sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, 

regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate; 

✓ informează UCAAPI despre recomandările neînsușite de către conducătorul entității publice 

auditate, precum și despre consecințele acestora; 

✓ raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitatea 

de audit intern; 

✓ elaborează raportul anual al activității de audit public intern; 

✓ în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat 

conducătorului entității publice și structurii de control intern abilitate; 

✓ respectă normele, instrucțiunile, precum și Codul privind conduita etică a auditorului intern. 

 

Planificarea activității de audit public intern  
Planul de audit public intern pentru anul 2020 a fost aprobat de către președintele AEP la data de 

04.12.2019. 

În Planul de audit public intern pentru anul 2020 a fost prevăzută realizarea unui număr de 5 

misiuni de asigurare. 

În cursul anului de referință au avut loc trei actualizări ale planului de audit public intern care au 

vizat prelungirea unor perioade de desfășurare a misiunilor de audit public intern, stabilirea numărului de 

auditori precum și eliminarea unei misiuni de audit public intern, deoarece compartimentul ce urma a fi 

auditat a fost desființat.  

 

Misiunile de audit public intern realizate 

Planul anual de audit public a fost realizat în proporție de 80%, deoarece au fost prelungite 

perioadele de auditare pentru unele misiuni, iar ultima din cele 5 misiuni din Plan a fost eliminată deoarece 

compartimentul ce urma a fi auditat a fost desființat. Astfel, au fost realizate următoarele misiuni de 

asigurare: 

1. Direcția generală juridică și resurse umane – „Acordarea de consultanță compartimentelor 

din cadrul Autorității Electorale Permanente”, perioada auditată anii 2018-2019, 

2. Direcția generală administrativă și achiziții publice – „Evaluarea activității administrative 

la nivelul AEP”, perioada auditată anul 2019, 

3. Direcția financiară și salarizare – „Fundamentarea, elaborarea și execuția bugetului anual 

al AEP”, perioada auditată anii 2017-2019, 

4. Direcția generală administrativă și achiziții publice – „Atribuirea și derularea contractelor 

de achiziție publică”, perioada auditată 2018-2019. 

În cursul anului 2020 au fost urmărite un număr de 47 recomandări, cu următoarele rezultate: 

- 38 recomandări implementate, din care: 

• 38 recomandări implementate în termenul stabilit; 

• 0 recomandări implementate după termenul stabilit; 

- 1 recomandare parțial implementată (în curs de implementare), din care: 

• 0 recomandări pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost depășit; 

• 1 recomandări cu termenul de implementare depășit; 

- 8 recomandări neimplementate, din care: 

• 6 recomandări pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost depășit; 

• 2 recomandări cu termenul de implementare depășit. 
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Domeniul Număr de 

recomandări 

implementate 

Număr de recomandări parțial 

implementate 

Număr de recomandări 

neimplementate 

în 

termen

ul 

stabilit 

după 

termenul 

stabilit 

pentru care 

termenul de 

implementar

e stabilit nu a 

fost depășit 

cu termenul 

de 

implementa

re depășit 

pentru care 

termenul de 

implementare 

stabilit nu a 

fost depășit 

cu termenul de 

implementare 

depășit 

Bugetar       1 

Financiar-contabil       

Achiziţiilor publice 13    3  

Resurse umane       

Tehnologia 

informației   

      

Juridic 10      

Fonduri comunitare       

Funcţiile specifice 

entităţii  

      

SCM/SCIM       

Alte domenii  15   1 3 1 

TOTAL 1 = 47 38   1 6 2 

TOTAL 2 = 47 38 1 8 

 

În anul 2020 nu au fost realizate misiuni de consiliere formalizate. 

Misiunile de audit public intern au contribuit la eficientizarea activității compartimentelor 

auditate, prin semnalarea unor nereguli, atât la nivel organizatoric, cât și la nivelul activității acestora.  

Pe baza recomandărilor făcute de auditul intern s-au întreprins o serie de măsuri la nivelul AEP:  

- adoptarea unui nou regulament de organizare şi funcţionare; 

- reorganizarea activității unor compartimente; 

- revizuirea fișelor de post în care să se definească clar atribuțiile și relațiile ierarhice; 

- actualizarea/realizarea unor proceduri operaţionale; 

- actualizarea registrului riscurilor; 

- asigurarea unui cadru general de reglementare a sistemului de control intern managerial în 

acord cu prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018. 

 La nivelul AEP, auditul intern reprezintă o funcţie importantă pentru echipa managerială, fiind 

permanent susţinut în realizarea obiectivelor sale. Datorită calităţii recomandărilor formulate prin misiunile 

de audit intern, a unei comunicări eficiente cu managementul, a acţiunilor întreprinse de structura de audit 

intern pentru a face cunoscut rolul şi importanţa în cadrul instituției, auditul a fost solicitat de management 

pentru furnizarea de asigurări cu privire la gradul de conformitate al activităţilor desfăşurate. 

Responsabilii structurilor auditate au apreciat activitatea de audit prin acceptarea recomandărilor 

şi realizarea demersurilor necesare pentru implementarea acestora. 

 

Asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii activităţii de audit public intern 

În conformitate cu prevederile punctului 2.3.7. din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 

1086/2013, la nivelul structurii de audit public intern din cadrul Autorității s-a emis un Program de 

asigurare şi îmbunătăţire a calităţii pentru anul 2020 (PAIC), înregistrat sub nr. 914/23.01.2020, având ca 

scop facilitarea coordonării acţiunilor implementate la nivelul structurii de audit intern pentru menţinerea şi 

promovarea continuă a calităţii activităţii de audit. PAIC a fost actualizat periodic, ultima actualizare fiind 

realizată în decembrie 2020 pentru anul 2021. 

Obiectivele Programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii, pentru anul 2020, au fost 

următoarele: 

- îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă a nivelului de performanţă a activităţii de audit intern; 

- gestionarea eficientă a riscurilor existente la nivelul funcţiei de audit; 

- îmbunătăţirea imaginii auditului intern în cadrul instituţiei. 
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În anul 2020, auditul intern din cadrul AEP a fost evaluat de către Curtea de Conturi a României, 

în raportul echipei de auditori externi făcându-se referire la activitatea de audit public intern desfășurată la 

nivelul Autorității, fără a fi formulate recomandări cu privire la aceasta. 

Pe parcursul anului de referință, personalul SAPI a luat parte la 3 cursuri/programe de formare. 

 

IV.6. Biroul protecția informațiilor clasificate (BPIC) 
 

✓ elaborează şi supune aprobării conducerii unităţii normele interne privind protecţia 

informaţiilor clasificate, potrivit legii; 

✓ întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării 

instituţiilor abilitate, iar după aprobare, acţionează pentru aplicarea acestuia; 

✓ coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia; 

✓ asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile 

privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii; 

✓ monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul 

de respectare a acestora; 

✓ consiliază conducerea unităţii în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor 

clasificate; 

✓ informează conducerea unităţii despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de 

protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora; 

✓ acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, 

pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate; 

✓ organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate; 

✓ asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la 

informaţii clasificate; 

✓ actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces; 

✓ întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe 

clase şi niveluri de secretizare; 

✓ prezintă conducătorului unităţii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi 

locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, 

după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate; 

✓ efectuează, cu aprobarea conducerii unităţii, controale privind modul de aplicare a măsurilor 

legale de protecţie a informaţiilor clasificate; 

✓ exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii. 

 

Personalul încadrat în BPIC și deținător al certificatului de securitate, clasa secret de stat, nivel 

secret, asigură respectarea unei linii directoare, în mod unitar, la nivelul AEP, în ceea ce privește securitatea 

personalului, fizică și protecția documentelor clasificate. 

Conduita profesional administrativă și demersurile specifice întreprinse de către personalului 

încadrat/funcționarul de securitate s-au bazat permanent pe colaborarea cu Oficiul Registrului Național al 

Informațiilor Secrete de Stat și cu Oficiul de Supraveghere a Secretelor de Stat din cadrul Serviciului Român 

de Informații, din partea cărora s-a primit consultanță de specialitate. 

 

Gestionarea informaţiilor clasificate 

Această activitate cu caracter permanent a inclus elaborarea, luarea în evidenţă, accesarea, 

procesarea, multiplicarea, manipularea, transporta, transmiterea, inventarierea, păstrarea, arhivarea sau 

distrugerea a informaţiilor clasificate. 
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Corespondența cu Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat  

Activitatea a vizat acordarea avizului de acces la informații clasificate secret de stat, nivel secret, 

în conformitate cu Lista funcţiilor care necesită acces la informaţii clasificate (care se actualizează ori de 

câte ori este nevoie). 

 

Eliberarea autorizațiilor de acces la documente clasificate, conform avizelor primite. 

 

Pregătirea personalului din cadrul AEP deținător de autorizații de acces și certificate de 

securitate 

Pregătirea a fost efectuată de funcționarul de securitate, realizându-se diferenţiat, potrivit nivelului 

de secretizare a informaţiilor la care certificatul de securitate sau autorizația de acces permite accesul, fiind 

înscrisă în fişa individuală de pregătire, care se păstrează la BPIC. 

 

Corespondență cu Oficiul de Supraveghere a Secretelor de Stat din cadrul Serviciului 

Român de Informații 

BPIC a solicitat și a primit de la Oficiul de Supraveghere a Secretelor de Stat din cadrul Serviciului 

Român de Informații consultanța de specialitate privind : 

- amenajarea zonei de securitate în cadrul instituției, în deplină concordanță cu exigențele 

politicilor de securitate,  

- elaborarea Programului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate, respectiv a Planului 

de pază și apărare al Autorității Electorale Permanente. 

- elaborarea documentației de securitate pentru autorizarea unei stații de lucru secret de serviciu. 

 

Finalizarea implementării măsurilor de protecție fizică conform rigorilor legislative 

Finalizarea implementării măsurilor de protecție fizică conform rigorilor legislative în scopul 

asigurării unui mediu de securitate adecvat a vizat: 

- spațiul protejat al zonei de securitate clasa a II-a și al zonei administrative din cadrul Biroului 

protecția informațiilor clasificate;  

- stabilirea dispozitivelor exterioare de securitate destinate să delimiteze zonele protejate și să 

descurajeze accesul neautorizat (sistemul de uși automate pentru accesul în instituție, paza cu personal 

specializat; 

- stabilirea unor dispozitive intermediare de securitate destinate să descopere tentativele sau 

accesul neautorizat în zona protejată (iluminarea locației, camere video la ieșirea din lift și accesul pe etaj); 

- cele 2 încăperi – zona administrativă și zona de securitate clasa a II-a au fost dotate cu uși clasa 

RC3 de siguranță, achiziționate conform standardelor mecanismelor de închidere stabilite de ORNISS, cu 

finisare antifoc și acces control pe bază de cititor amprentă; 

- dotarea cu alarmă a zonei de securitate și a zonei administrative, cu senzori de fum/incendiu, 

de mișcare. 

 

Relaționarea cu Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat / Sucursala 

pentru Administrarea și Întreținerea Fondului Imobiliar în vederea actualizării și avizării Planului de Pază 

Neînarmat nr. 1585112/BOP-CSSP-SA/10.06.2016 pentru obiectivul situat în București, strada 

Stavropoleos nr. 6 (AEP), având în vedere atribuțiile personalului de pază, a cărui activitate o coordonează 

SAIFI. 

 

Autorizarea sistemului informatic destinat procesării și stocării informațiilor clasificate secret 

de serviciu SIC_AEP_SSV prin aprobarea Documentației de securitate nr. S/11/17.06.2020. 

 

Inițierea procedurilor interne privind aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii 

clasificate secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Autoritatea Electorală 

Permanentă, precum şi termenele de clasificare aferente acestora 
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Elaborarea (în vederea avizării de către Serviciul Român de Informații) a Programului de 

prevenire a scurgerii de informații clasificate – PPSIC – precum și a Planului de pază și apărare, anexat 

PPSIC. 

Pe parcursul anului de referință, personalul BPIC a luat parte la 2 cursuri/programe de formare.  

 

IV.7. Comisii și grupuri de lucru 

 
 În anul de referință în cadrul Autorității au funcționat și următoarele comisii și grupuri de lucru: 

 

• Comisii și grupuri de lucru cu caracter permanent  
- Comisia de cercetare administrativă a incidentelor de securitate privind gestionarea 

documentelor clasificate, în cadrul Autorității Electorale Permanente, înființată prin Ordinul președintelui 

Autorității Electorale Permanente nr.  559/2020; 

- Comisia de soluționare a avertizărilor în interes public/integritate, înființată prin Ordinul 

președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 211/2020; 

- Comisia de disciplină a Autorității Electorale Permanente, înființată prin Ordinul 

președintelui Autorității Electorale Permanente nr.  67/2019, cu modificările ulterioare;69  

- Comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public 

din cadrul Autorităţii Electorale Permanente, înființată prin Ordinul președintelui Autorității Electorale 

Permanente nr.  121/2019. 

• Comisii și grupuri de lucru cu caracter temporar 
- Comisia de recepție a produselor și serviciilor poștale prestate de către Compania Națională 

Poșta Română SA, necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență cu ocazia desfășurării alegerilor 

pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, înființată prin Ordinul președintelui Autorității Electorale 

Permanente nr.  1343/2020; 

- Comisia de certificare a aplicației informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru 

repartizarea și atribuirea mandatelor la alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020, înființată 

prin Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente nr.  1319/2020; 

- Comisia de certificare spre neschimbare a aplicaţiei informatice utilizate de Biroul Electoral 

Central pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor din anul 2020, 

înființată prin Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente nr.  1313/2020;  

- Comisia de repartizare computerizată a operatorilor de calculator ai secțiilor de votare din 

țară organizate cu ocazia scrutinului pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din data de 6 

decembrie 2020, înființată prin Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente nr.  1217/2020;  

- Comisia de desemnare a operatorilor de calculator ai birourilor electorale pentru votul prin 

corespondență din țară organizate cu ocazia scrutinului pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților 

din anul 2020, înființată prin Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente nr.  1257/2020; 

- Comisia de certificare spre neschimbare a aplicațiilor informatice utilizate de Biroul Electoral 

Central pentru centralizarea rezultatelor votării pentru alegerea autorităților administrației publice locale din 

anul 2020 - TURUL II, înființată prin Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente nr.  669/2020; 

- Comisia de certificare spre neschimbare a aplicațiilor informatice utilizate de Biroul Electoral 

Central pentru centralizarea rezultatelor votării pentru alegerea autorităților administrației publice locale din 

27 septembrie 2020, înființată prin Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente nr.  638/2020; 

- Comisia de repartizare computerizată a operatorilor de calculator ai secțiilor de votare 

organizate cu ocazia alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020   înființată prin 

Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 606/2020; 

 
69 Ordinele nr. 119/2019 şi nr. 1169/2019.  
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- Comisia de analiză de risc a situațiilor referitoare la virusul SARS-CoV-2 la nivelul 

Autorității Electorale Permanente, înființată prin Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 

466/2020; 

- Comisia de evaluare a ofertelor depuse la achiziția prin „procedură simplificată” organizată 

în vederea atribuirii unui contract de furnizare de carburanți auto pe bază de carduri valorice, înființată prin 

Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 282/2020;  

- Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni 

de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției publice, înființată prin Ordinul președintelui Autorității 

Electorale Permanente nr.  216/2020; 

- Comisia de evaluare a ofertelor depuse la achiziția prin „licitație deschisă” organizată în 

vederea atribuirii unui acord cadru de servicii de mentenanță a sistemului informatic al registrului electoral 

(SIRE), înființată prin Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 105/2020; 

- Comisia de evaluare a ofertelor depuse la achiziția prin „licitație deschisă” organizată în 

vederea atribuirii unui acord cadru de servicii de leasing operațional pentru contractarea unui pachet de 

servicii cu autoturisme incluse necesar optimizării și eficientizării activităților specifice Autorității 

Electorale Permanente, înființată prin Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente nr.  106/2020;

 Grupul de lucru pentru elaborarea proiectelor de hotărâri ale Autorității Electorale Permanente 

privind Registrul electoral, Corpul Experților Electorali și operatorii de calculator ai birourilor electorale, 

înființat prin Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 1195/2019; 

- Grupul de lucru consultativ pentru analiza propunerilor de îmbunătățire a politicilor și 

legislației privind alegerile, referendumurile și finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, 

înființat prin Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 115/2020; 

- Comisia de concurs, înființată prin Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente 

nr. 1114/2019; 

- Comisia de examen pentru promovare înființată Ordinul președintelui Autorității Electorale 

Permanente nr. 664/2020.  

V. Consolidarea capacității administrative 
 

Activitatea întreprinsă de AEP în anul 2020 cu scopul îmbunătățirii capacității administrative a 

vizat, în principal, consolidarea integrității instituționale prin continuarea implementării Strategiei Naționale 

Anticorupție 2016-2020 și armonizarea activității la prevederile Hotărârii Guvernului nr. 599/2018, 

deziderate sprijinite de buna implementare a Proiectului Argus - integritate, etică, transparență, 

anticorupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale. 

 

V.1. Proiectul ARGUS- integritate, etică, transparență, anticorupție în 

finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale 

 

Ȋndeplinindu-și angajamentele asumate prin Declarația privind aderarea la valorile, principiile, 

obiectivele și mecanismele Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016-2020, AEP a derulat, în 

calitate de beneficiar, Proiectul Argus - integritate, etică, transparență, anticorupție în finanțarea partidelor 

politice și a campaniilor electorale (Cod SIPOCA 434), proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020! (Cod apel: POCA/130/2/2/Creșterea 

transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice).  

Proiectul, demarat la 1 noiembrie 2018, a avut ca obiectiv principal creșterea transparenței, eticii 

și integrității în cadrul Autorității Electorale Permanente, contribuind la implementarea obiectivului 3.5 din 

Strategia Națională Anticorupție 2016-2020. 

Obiectivele specifice ale proiectului au vizat: 
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- îmbunătățirea capacității administrative a AEP prin transparență, vizând prevenirea 

vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale; 

- creșterea capacității AEP de asigurare a eticii și integrității la nivelul instituției promovând 

norme unitare si proceduri actualizate în domeniul controlului și managementului riscurilor și 

vulnerabilităților instituționale; 

- dezvoltarea competențelor necesare personalului 

din AEP în vederea identificării riscurilor și vulnerabilităților 

interne și a exercitării funcției de control cu respectarea 

standardelor legale de integritate. 

În cadrul acestui proiect a fost realizat Ghidul de bune 

practici în finanțarea partidelor politice, document elaborat de 

către experți externi cooptați de AEP pe criteriul experienței 

substanțiale în domeniul prevenirii și combaterii incidentelor de 

integritate. Această lucrare laborioasă prezintă standardele 

internaționale și ale Uniunii Europene aplicabile finanțării 

partidelor politice și a campaniilor electorale şi ilustrează 

exemple relevante de bune practici în domeniu.  

AEP a organizat, în data de 25 februarie 2020, evenimentul de lansare a Ghidului de bune 

practici în finanțarea partidelor politice70. La eveniment au participat reprezentanți ai partidelor politice 

parlamentare la nivel de mandatar financiar şi trezorier, președintele AEP și experți din cadrul instituției, 

precum şi specialiști din domeniul anticorupției.  

La 4 martie 2020, a avut loc conferința de încheiere a Proiectului ARGUS, care a fost finalizat 

cu atingerea tuturor obiectivelor propuse71. Ȋn cuvântul de deschidere, preşedintele AEP, Constantin-Florin 

Mitulețu-Buică, a declarat că  AEP a demonstrat, prin intermediul acestui proiect capacitatea de a atrage 

fonduri UE și nu în orice domeniu, ci mai ales în zona de integritate și anticorupție, afirmând că există 

premisele implemetării şi a altor proiecte europene. 

 

 

V.2. Controlul intern managerial  

 

La nivelul AEP funcționează Comisia de monitorizare a Autorității Electorale Permanente, având 

ca principal scop monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării unui 

sistem intergrat de control intern managerial în cadrul instituției, care să asigure atingerea obiectivelor 

acesteia într-un mod eficient, eficace și economic. 

Comisia de monitorizare a fost reorganizată prin Ordinul președintelui Autorității Electorale 

Permanente nr.  1336/2020. Conducerea comisiei a fost asigurată în anul 2020 de secretarul general al 

instituției. Comisia de monitorizare s-a reunit în cadrul a 15 ședințe și a două întâlniri de lucru cu 

responsabilii cu riscurile și persoanele responsabile cu identificarea funcțiilor sensibile.  

Principalele activități au inclus: 

▪ Transmiterea raportărilor obligatorii prevăzute prin Ordinul Secretariatului General al 

Guvernului nr. 600/2018; 

▪ Adoptarea ,,Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al 

Autorității Electorale Permanente pentru anul 2021”; 

▪ Actualizarea ,,Planului de continuitate a activității Autorității Electorale Permanente”, prin 

elaborarea proiectului Ordinului nr. 589/2020; 

 
70 https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-lansarea-ghidului-de-bune-

practici-privind-finantarea-partidelor-politice-organizata-in-cadrul-proiectului-argus/,  
71 https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/anunt-de-presa-privind-incheierea-proiectului-argus-

integritate-etica-transparenta-anticoruptie-in-finantarea-partidelor-politice-si-a-campaniilor-electorale/.  

https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-lansarea-ghidului-de-bune-practici-privind-finantarea-partidelor-politice-organizata-in-cadrul-proiectului-argus/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-lansarea-ghidului-de-bune-practici-privind-finantarea-partidelor-politice-organizata-in-cadrul-proiectului-argus/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/anunt-de-presa-privind-incheierea-proiectului-argus-integritate-etica-transparenta-anticoruptie-in-finantarea-partidelor-politice-si-a-campaniilor-electorale/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/anunt-de-presa-privind-incheierea-proiectului-argus-integritate-etica-transparenta-anticoruptie-in-finantarea-partidelor-politice-si-a-campaniilor-electorale/
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▪ Identificarea funcțiilor sensibile de la nivelul instituției și formalizarea Inventarului 

funcțiilor sensibile și a măsurilor de control specifice de la nivelul Autorității Electorale Permanente, prin 

elaborarea proiectului Ordinului nr. 119/2020; 

▪ Evaluarea gradului de cunoaștere în domeniul funcțiilor sensibile, concretizată în Raportul 

cu nr. 8154/03.07.2020; 

▪ Actualizarea misiunii, viziunii, funcțiilor, obiectivelor generale, obiectivelor specifice, 

indicatorilor de performanță, activităților și procedurilor necesare îndeplinirii atribuțiilor Autorității 

Electorale Permanente prin elaborarea proiectelor Ordinului nr. 277/2020 și Ordinului nr. 567/2020; 

▪ Actualizarea ,,Registrului de riscuri” și a ,,Planului de implementare a măsurilor de control 

pentru riscurile semnificative de la nivelul Autorității Electorale Permanente” prin elaborarea proiectului 

Ordinului nr. 235/2020; 

▪ Actualizarea evidenței responsabililor cu riscurile de la nivelul Autorității Electorale 

Permanente, prin Hotărârile Comisiei de monitorizare nr.1/05.03.2020, nr. 2/13.08.2020 și nr. 3/25.08.2020; 

▪ Avizarea proiectelor a 54 de proceduri formalizate, 51 dintre acestea fiind aprobate în anul 

de referință prin 6 ordine elaborate de Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare. Lista acestora poate 

fi consultată în Anexa nr. 26; 

▪ Armonizarea documentației de control intern managerial la noul Regulament de organizare 

și funcționare a Autorității Electorale Permanente, prin elaborarea proiectelor Ordinului nr. 1336/2020 

privind reorganizarea Comisiei de monitorizare a Autorității Electorale Permanente, al Procedurii privind 

elaborarea procedurilor formalizate (PS.16), Ed. I, Rev. 1, al Ordinului nr. 1370/2020 privind aprobarea 

Planului de continuitate a activității Autorității Electorale Permanente, Ordinului nr. 1371/2020 privind 

aprobarea misiunii, viziunii, funcţiilor, obiectivelor generale, obiectivelor specifice, indicatorilor de 

performantă, activităţilor şi procedurilor necesare îndeplinirii atribuţiilor Autorităţii Electorale Permanente, 

Ordinului nr. 1374/2020 privind aprobarea Inventarului funcţiilor sensibile și a măsurilor de control 

specifice de la nivelul Autorităţii Electorale Permanente și al Ordinului nr. 1369/2020 privind aprobarea 

Registrului de riscuri și a Planului de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative de 

la nivelul Autorității Electorale Permanente, precum și prin adoptarea Hotărârii Comisiei de monitorizare 

nr. 4/29.12.2020 privind desemnarea responsabililor cu riscurile de la nivelul Autorității Electorale 

Permanente. 

La nivelul anului de referință, AEP a implementat 14 din cele 16 standarde de control intern 

managerial. Având în vedere restricțiile generate de pandemia în desfășurare, de numeroasele evenimente 

legislative, precum și de activitățile specifice celor două perioade electorale, cursurile de formare 

profesională programate pentru anul 2020 nu au putut fi desfășurate în integralitate și doar o parte din 

procedurile necesare activității instituției au fost armonizate la noile acte normative adoptate. Astfel, nu au 

fost implementate Standardul 3 - Competență, performanță și Standardul 9 – Proceduri. 

 

V.3. Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 

 
AEP a continuat în anul 2020 să întreprindă demersurile adecvate implementării dezideratelor 

Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016 – 2020. Activitățile specifice au vizat, în principal, implementarea 

măsurilor plasate în responsabilitatea Autorității prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 și prin Hotărârea 

Guvernului nr. 599/2018. 

 

Măsura 2.1.1. 

În cadrul AEP funcționează, la nivel de serviciu, un compartiment de audit public intern. Măsura 

2.1.1. din SNA, referitoare la auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la 

nivelul AEP, a fost implementată în anul 2019 prin derularea misiunii de audit cu tema Evaluarea sistemului 

de prevenire a corupției. În urma desfășurării misiunii a fost emis un raport de audit prin care au fost 

formulate un număr de 18 recomandări. La sfârșitul anului 2020, gradul de implementare a recomandărilor 

a fost de 95%. 
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Măsura 3.5.1. 

Măsura referitoare la organizarea periodică de către AEP a unor sesiuni de formare pentru 

reprezentanții partidelor politice a fost adresată prin dialogul permanent dintre instituția noastră și 

reprezentanții formațiunilor politice și mandatarii financiari ai acestora. 

În anul 2020, în contextul pregătirii și desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației 

publice locale și a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, au fost organizate o conferință de presă și 

5 sesiuni de instruire a mandatarilor financiari și a reprezentanților acestora sau ai formațiunilor politice, 

după cum urmează: 

1. În luna februarie AEP a organizat o conferință de presă având ca obiect Ghidul finanțării 

campaniei electorale la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din data de 27 septembrie 

2020. La conferința de presă, pe lângă conducerea Autorității Electorale Permanente, au participat 

reprezentanți ai presei, ai formațiunilor politice și mandatari financiari. În cadrul conferinței de presă, printre 

altele, au fost lămurite aspecte cu privire la înregistrarea mandatarilor financiari, deschiderea conturilor 

pentru campanie, sursele de finanțare ce pot fi utilizate ca și contribuții, destinațiile și procentele în care 

trebuie să se încadreze cheltuielile electorale. 

Cu scopul aducerii la cunoștință publică a stadiului acțiunilor întreprinse de instituția noastră 

pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor locale, conferința de presă a fost difuzată în direct pe 

canalul YouTube al instituției, fiind asigurată și traducerea în limbaj mimico-gestual. 

2. La data de 27 iulie 2020 a avut loc dezbaterea publică a Ghidului finanțării campaniei electorale 

la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020, prin intermediul 

platformei Microsoft Teams, reunind, alături de reprezentanții AEP, un număr de 17 reprezentanți ai 

formațiunilor politice. 

Temele abordate au vizat desemnarea și înregistrarea mandatarilor financiari, responsabilitățile și 

atribuțiile mandatarilor financiari, modul de deschidere a conturilor bancare, contribuțiile partidelor politice, 

alianțelor politice și ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale pentru campania 

electorală, contribuțiile candidaților, cheltuielile electorale, limitele maxime ale cheltuielilor care pot fi 

efectuate în campania electorală, destinațiile contribuțiilor pentru campania electorală, materialele de 

propagandă electorală, modul de raportare a cheltuielilor, operațiunile privind rambursarea cheltuielilor 

electorale, precum și sancțiunile din domeniu. În acest context, reprezentanții partidelor politice au formulat 

propuneri cu privire la ghid. 

3. La data de 4 septembrie 2020, a avut loc, prin intermediul platformei Microsoft Teams, o 

întrunire având ca temă finanțarea campaniei electorale la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice 

locale din data de 27 septembrie 2020, reunind, alături de reprezentanții AEP, un număr de 157 de mandatari 

financiari ai formațiunilor politice. Cu această ocazie, au fost puse în discuție întrebări referitoare la 

înregistrarea mandatarilor financiari, depunerea contribuțiilor partidelor politice, alianțelor politice, ale 

organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și ale candidaților independenți, declararea 

contribuțiilor electorale și a angajării cheltuielilor electorale la AEP. Totodată, au fost lămurite aspecte cu 

privire la producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală și utilizarea platformelor de 

socializare online în campania electorală. 

4.  La data de 10 septembrie 2020, a avut loc, prin intermediul platformei Microsoft Teams, a 

doua întrunire având ca temă finanțarea campaniei electorale la alegerile pentru autorităţile administraţiei 

publice locale din data de 27 septembrie 2020, reunind, alături de reprezentanții AEP, un număr de 163 de 

mandatari financiari ai formațiunilor politice sau reprezentanți ai acestora. Temele abordate au vizat 

rambursarea cheltuielilor electorale, sancțiunile specifice, utilizarea platformelor de socializare online în 

campania electorală, precum și modul de completare a anexelor la Normele metodologice de aplicare a Legii 

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

ordinelor de plată. 

5. La data de 11 noiembrie 2020, a avut loc prin intermediul platformei Microsoft Teams, o 

întrunire având ca temă finanțarea campaniei electorale la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din 

data de 6 decembrie 2020, reunind, alături de reprezentanții AEP, un număr de 30 de mandatari financiari 

ai formațiunilor politice sau reprezentanți ai acestora. Temele abordate cu această ocazie au vizat 
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contribuțiile partidelor politice, alianțelor politice și ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților 

naționale pentru campania electorală, contribuțiile candidaților, cheltuielile electorale, limitele maxime ale 

cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală la nivel de circumscripție electorală, limita maximă 

a cheltuielilor la nivel central, destinațiile contribuțiilor pentru campania electorală (cheltuieli electorale 

permise) pe tipuri și procente, modul de raportare a cheltuielilor la AEP, materiale de propagandă electorală, 

operațiunile specifice rambursării cheltuielilor electorale, precum și sancțiunile specifice. Totodată, au fost 

puse în discuție întrebări referitoare la cheltuielile permise în campania electorală, modalitatea de calcul a 

limitelor maxime pentru contribuțiile care pot fi depuse sau virate de către candidați, modul de completare 

al facturilor și ordinelor de plată, modalitatea de transmitere a documentelor aferente campaniei care se 

depun în termen de 15, respectiv 30 zile de la data desfășurării alegerilor, precum și destinațiile contribuțiilor 

pentru campania electorală. 

6. La data de 13 noiembrie 2020, a avut loc, prin intermediul platformei Microsoft Teams, o 

întrunire având ca temă finanțarea campaniei electorale la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din 

data de 6 decembrie 2020, reunind, alături de reprezentanții AEP, un număr de 172 de mandatari financiari 

ai formațiunilor politice sau reprezentanți ai acestora, fiind reluate subiectele tratate la întrunirea anterioară. 

De asemenea, au fost puse în discuție aspecte referitoare la conturile de campanie deschise la nivelul 

circumscripției electorale pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, la inscripționarea 

vestimentației voluntarilor și a membrilor formațiunilor politice, la modul de completare al facturilor și 

ordinelor de plată, la modalitatea de calcul a limitelor maxime pentru contribuțiile electorale care pot fi 

depuse sau virate de către candidați, la modalitatea de declarare a transferurilor din contul de campanie 

deschis la nivel central în contul de campanie deschis la nivelul circumscripției electorale, precum și la 

cheltuielile electorale permise în campania electorală. 

Mai arătăm că, în anul 2020, au fost elaborate și distribuite reprezentanților partidelor politice, 

mandatarilor financiari și personalului Autorității Electorale Permanente 2 materiale de informare: 

o Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerile pentru autoritățile administrației publice 

locale din data de 27 septembrie 2020; 

o Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din 

data de 6 decembrie 2020. 

 

Măsura 3.5.2. 

Măsura referitoare la asigurarea publicității surselor de finanţare a activităţii partidelor politice şi 

a campaniilor electorale, precum şi a cheltuielilor aferente, a fost realizată prin publicarea pe site-ul 

www.finantarepartide.ro a raportărilor înaintate Autorității Electorale Permanente de partidele politice (68 

de raportări în anul 2020). Datele cantitative privind misiunile de control al surselor de finanțare a activității 

partidelor politice și a campaniilor electorale, precum și sancțiunile aplicate, sunt prevăzute în rapoartele de 

activitate ale instituției și în rapoartele privind activitatea desfășurată de către DCFPPCE. 

Referitor la situația sesizărilor și sancțiunilor aplicate în domeniu, indicăm că în anul 2020 au fost 

înregistrate 497 de sesizări și 462 de petiții și solicitări în domeniu. De asemenea, au fost întocmite 137 de 

procese-verbale de constatare a contravențiilor. Astfel, au fost acordate amenzi în cuantum total de 185.000 

de lei și s-au confiscat sume în cuantum total de 1.812.969,51 de lei. 

 

Măsura 3.5.3. 

Scopul măsurii îl constituie dezvoltarea şi utilizarea programelor informatice pentru eliminarea 

votului multiplu şi a votului exprimat fără drept, fiind implementată prin cooperarea cu Serviciul de 

Telecomunicaţii Speciale (STS) în vederea dezvoltării Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la 

vot şi de prevenire a votului ilegal (SIMPV), pus în practică pentru prima dată la alegerile din anul 2016, 

precum şi a altor aplicaţii informatice folosite la procesul electoral. 

Prin Legea nr. 148/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie 

electorală SIMPV a fost operaționalizat pentru toate tipurile de alegeri și referendumuri. Hotărârea 

Autorității Electorale Permanente nr. 36/2019 privind aprobarea Normelor metodologice privind 

funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, 

selecția, desemnarea și atribuțiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, 

http://www.finantarepartide.ro/
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verificarea corelațiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum și condițiile de 

înregistrare video-audio a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de 

votare pentru numărarea voturilor a fost modificată și completată în anul 2020, prin Hotărârea Autorității 

Electorale Permanente nr. 13/2020, Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 24/2020, respectiv prin 

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 29/2020. 

Mai arătăm că, în conformitate cu datele furnizate de Serviciul de Telecomunicații Speciale, 

numărul de semnalări ale aplicației ADV privind alegători care s-au prezentat la secția de votare și figurau 

ca deja înscriși în SIMPV a scăzut treptat, fiind consemnate următoarele valori: 

 
 

Măsura 3.5.4.  

Măsura vizează activitatea și statutul juridic al experților electorali și al operatorilor de calculator. 

Corpul experţilor electorali reprezintă evidența permanentă a persoanelor care au vocaţia de a deveni 

președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare sau locțiitori ai acestora, înființată, gestionată și 

actualizată de AEP. Operatorii de calculator sunt persoanele desemnate pentru a opera terminalele 

informatice specifice SIMPV la nivelul birourilor electorale ale secțiilor de votare.  
La nivelul anului 2020, AEP a înregistrat 7 comunicări referitoare la fapte de natură penală 

săvârșite de către 12 persoane care aveau calitatea de expert electoral, dintre acestea 4 fiind urmărite penal 

și 8 fiind condamnate penal. De asemenea, au fost înregistrate 49 de comunicări referitoare la fapte de natură 

contravențională. 

Subsecvent, prezentăm în tabelul următor situația persoanelor care au fost excluse din Corpul 

experților electorali sau în cazul cărora s-a constatat încetarea calității de expert electoral în anul 2020: 

 
Nr. decese Nr. retrageri 

voluntare 

Nr. experților puși 

sub urmărire 

penală sau 

condamnați penal 

Nr. experților în cazul 

cărora s-a constat 

neîndeplinirea condițiilor 

legale pentru deținerea 

acestei calități 

Nr. experților care au 

săvârșit contravenții 

privind alegerile sau 

referendumurile 

189 1.510 0 2.370 39 

 

Măsura 3.5.10. 

Cu scopul implementării măsurii referitoare la publicarea în format deschis a datelor legate de 

finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, pe site-ul www.finantarepartide.ro au fost publicate 

o serie de documente, între care menționăm: 

• Raportul detaliat privind veniturile și cheltuielile realizate în anul 2020;  

• Raportul detaliat privind cuantumul datoriilor înregistrate de partidele și formațiunile 

politice, în anul 2020;  

• Raportul detaliat privind cuantumul împrumuturilor și al rambursărilor acestora, în anul 

2020 (date disponibile parțial) ; 

• Raportul detaliat privind cuantumul împrumuturilor transformate în donații, în anul 2020 

(date disponibile parțial) ; 

• Raportul detaliat privind lista sancțiunilor aplicate partidelor și formațiunilor politice, în 

anul 2020; 

http://www.finantarepartide.ro/
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• Raportul detaliat privind sumele obținute din subvenții și modul de cheltuire a acestora, în 

anul 2020. 

 

Măsura 5.3.2. 

Măsura este adresată, în principal, prin acțiunile de control privind finanțarea partidelor politice și 

a campaniilor electorale. În anul 2020, au fost finalizate controalele privind finanțarea campaniei electorale 

pentru alegerea Președintelui României din data de 10 noiembrie 2019 pentru 14 partide politice și 2 

candidați independenți, controalele privind modul de respectarea a prevederilor legale privind veniturile și 

cheltuielile înregistrate de 6 partide politice parlamentare care au primit subvenții de la bugetul de stat în 

anul fiscal 2019, controalele privind finanțarea campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2020 

pentru 16 partide politice, 947 de candidați independenți și 2 organizații ale cetățenilor aparținând 

minorităților naționale. Precizăm că până la data de 31.01.2021 a fost finalizat integral controlul finanțării 

campaniei electorale pentru alegerile administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020. 

Totodată, în martie 2020 au fost notificate 165 de partide politice în vederea transmiterii 

raportărilor a căror publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, este prevăzută de legislația în 

domeniu. După înregistrarea documentelor au fost verificate un număr de 68 de formațiuni politice. 

De asemenea, AEP desfășoară acțiuni care vizează monitorizarea şi controlarea modului de 

actualizare a Registrului electoral de către persoanele autorizate să efectueze operaţiuni în această evidență, 

conform art. 26 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, în vederea asigurării 

respectării obiectivelor stabilite prin art. 24 alin (2) din același act normativ. Neefectuarea înregistrărilor şi 

a radierilor în Registrul electoral sau în listele electorale permanente la termenele stabilite de lege, efectuarea 

de operaţiuni în Registrul electoral sau în listele electorale permanente de către persoane neautorizate, 

precum şi nerespectarea hotărârilor, deciziilor și instrucțiunilor Autorității Electorale Permanente constituie 

contravenţii. La nivelul anului 2020, Autoritatea a desfășurat 244 de acțiuni care au vizat monitorizarea şi 

controlarea modului de actualizare a Registrului electoral de către persoanele autorizate să efectueze 

operaţiuni în această evidență, fiind aplicate 38 de sancțiuni. 

 

Măsura 5.3.4. 

Cu privire la această măsură, precizăm că în anul 2020, Comisia de disciplină a Autorității 

Electorale Permanente a înregistrat o sesizare cu privire la starea de incompatibilitate a unui angajat. 

Cercetarea s-a finalizat în anul 2021 prin emiterea Raportului nr. 85/CD/14.01.2021 și a Raportului nr. 

86/CD/14.01.2021. În concordanță cu cele constatate prin cele două rapoarte, a fost adoptat un ordin privind 

destituirea respectivului angajat din funcția publică parlamentară de execuție de consilier parlamentar. 

Totodată, precizăm că, la data de 03.02.2021, Agenția Națională de Integritate a comunicat Autorității 

Electorale Permanente Raportul de evaluare nr. 4187/G/II/26.01.2021 prin care a constatat starea de 

incompatibilitate a respectivului angajat al AEP pentru perioada 01.07.2020 - 05.11.2020. Incidentul de 

integritate a fost raportat cu respectarea dispozițiilor Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate 

în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 599/2018. 

 

Măsura 5.3.5. 

Ȋn ceea ce privește implementarea măsurii referitoare la utilizarea infrastructurii dezvoltate în 

cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor Ordonanței de urgență nr. 88/2013, în anul 2020, 

au fost emise și încărcate în aplicația informatică ForExeBug 79 de rapoarte, având următoarele obiecte: 

buget și actualizări bugetare (17 rapoarte), situații financiare lunare (36 de rapoarte), situații financiare 

trimestriale (20 rapoarte) și situații financiare anuale (6 rapoarte). 

 

V.4. Aplicarea  Hotărârii Guvernului nr. 599/2018 

 
Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul 

Autorităţii Electorale Permanente a fost constituit prin Ordinul nr. 65/2019. 
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În cursul anului 2020, având în vedere desemnarea celui de-al doilea consilier de etică din cadrul 

Autorității Electorale Permanente, precum și fluctuația de personal de la conducerea unor compartimente 

reprezentate în Grupul de lucru, acesta a fost reorganizat prin Ordinul nr. 415/2020. Ulterior, ca urmare a 

intrării în vigoare a noului Regulament de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente, 

aprobat prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 4/2020, s-a procedat 

la reorganizarea Grupului de lucru, prin Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 

1258/2020. 

Totodată, ca urmare a adoptării noului ROF, Registrul riscurilor de corupție de la nivelul 

Autorității Electorale Permanente a fost actualizat prin Ordinul nr. 1362/2020, fiind formalizate 69 de riscuri 

de corupție și 132 de măsuri de intervenție. Prin Ordinul nr. 602/2020, s-a aprobat desemnarea unui nou 

responsabil pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul Autorității 

Electorale Permanente. 

Pe parcursul anului 2020 la nivelul grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de 

evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul Autorităţii Electorale Permanente au avut loc 4 ședințe și au fost 

elaborate 5 ordine, 5 referate de aprobare a respectivelor ordine, 2 adrese interne, 4 convocatoare de ședință 

și 4 procese-verbale de ședință. 
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Anexa nr. 1 

 

 

Situația  dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești și a altor organe administrativ-

jurisdicționale/soluţionate în anul 2020,  

de competența DLCERPUE 

 
Nr. 

crt. 

Nr. dosar Instanța Obiect Părți Act de procedură Stadiu dosar – 

soluție 

1. 4525/2/2016 

(pe rol – recurs 

excepție 

neconstituț.) 

 

4525/2/2016/a2 

(soluționat) 

 

4525/2/2016/a3 

(pe rol – recurs) 

 

 

Fond –Curtea 

de Apel 

București  

Recurs – Înalta 

Curte de 

Casaţie si 

Justiţie  

 

 

Anulare Proces-

verbal privind 

centralizarea 

voturilor şi 

atribuirea 

mandatelor la 

alegerile locale din 

2016. Excepţia de 

neconstituţionalitate 

a prevederilor art. 

100 lin. 4 lit. c) şi 

art. 100 alin. 5) din 

Legea nr. 115/2015. 

 

 

Negrei 

Nicolae – 

Reclamant. 

AEP – Pârât 

UAT Jud. 

Prahova prin 

preşedinte 

Consiliului 

Judeţean  - 

Pârât  

 

 

- Întâmpinare 

(fond) – nr. 

21213/25.08.2016 

- Note scrise – nr. 

24965/03.11.2016 

- Întâmpinare la 

cererea de recurs – 

nr. 

13265/20.11.2017 

- Întâmpinare la 

cererea de recurs 

(excepția de 

neconst.) – nr. 

16875/15.10.2020 

 

 

Dosarul nr. 

4525/2/2016/a3 aflat 

pe rolul ÎCCJ –

recurs  excepția de 

neconstituționalitate 

– termen 

17.03.2021. 

Dosar soluţionat pe 

fondul cauzei. 

- Fond: Sentinţa nr. 

1335/11.04.2017 a 

Curţii de Apel 

Bucureşti 

- Prin Încheierea de 

ședință de la 

termenul din 

21.11.2018 s-a 

respins o contestație 

privind tergiversarea 

procesului formulată 

de recurentul Negrei 

Nicolae. 

S-a format dosarul 

nr. 4525/2/2016/a2 

având ca obiect 

plângere la 

contestația de 

tergiversare, 

soluționat la data de 

10.01.2019. 

- Recurs (fond) – 

Decizia nr. 

3974/29.07.2020 a 

ÎCCJ 

Încheiere/29.07.2020 

– excepție de 

neconstituț. 

Soluție favorabilă. 

2. 2123/2/2017 

(soluționat) 

 

 

Fond –Curtea 

de Apel 

București 

Recurs – Înalta 

Curte de 

Casaţie si 

Justiţie  

 

 

Anulare act 

administrativ – art. 

57 alin. (2) din 

normele 

metodologice de 

aplicare a Legii nr. 

334/2006 privind 

finanțarea activității 

partidelor politice și 

a campaniilor 

electorale, aprobate 

prin HG nr. 

10/2016. 

Oajdea Vasile 

Daniel – 

Reclamant; 

Guvernul 

României – 

Pârât. 

AEP – 

Intervenient în 

interesul 

Guvernului. 

 

 

- Cerere de 

intervenție în 

interesul 

Guvernului 

României – nr. 

7417/09.06.2017 

- Întâmpinare la 

cererea de recurs – 

nr. 

2952/26.05.2018 

 

 

Dosar soluţionat. 

Fond – Sentinţa nr. 

4412/17.11.2017 a 

Curţii de Apel 

Bucureşti . 

Recurs – Decizia 

ÎCCJ nr. 

3698/22.07.2020 

(definitivă) 

Soluție favorabilă. 
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3. 8816/30/2017 

( perimat) 

 

Fond – 

Tribunalul 

Timiș  

 

Acțiune în 

constatare a stării 

de incompatibilitate 

a viceprimarului 

Florea Daniel 

Florin și inexistența 

dreptului de a 

candida la funcția 

de primar la 

alegerile locale 

parțiale din data de 

05.11.2017;  

-anularea  Hotărârii 

nr 3/16.10.2017 

emisă de BEC nr. 

28 com. Checea, 

jud. Timiș. 

Coman 

Marius  – 

Reclamant 

Biroul 

Electoral de 

Circumscripție 

Timiș – Pârât 

Florea Daniel 

Florin – Pârât 

AEP – Pârâtă  

 

 

Întâmpinare – nr. 

5135/18.05.2018 

 

 

Dosar soluționat 

(perimat). 

Sentința civilă nr. 

925/04.11.2020 a 

Tribunalului Timiș 

(definitivă prin 

nerecurare) 

Soluție favorabilă. 

 

 

4. 2226D/2017* 

(soluționat) 

 

 

Curtea 

Constituțională 

a României  

 

 

Excepție de 

neconstituționalitate 

a dispoz. art. 16 

alin. (1) lit. g) ale 

Legii nr. 208/2015 

 

Criveanu Ion 

– parte 

AEP – parte  

 

 

- Punct de vedere – 

nr. 

2166/24.02.2020 

 

 

Dosar soluționat. 

Decizia nr. 

88/25.02.2020 a 

Curții 

Constituționale. 

Soluție favorabilă. 

 

 

5. 2726D/2017* 

(soluționat) 

 

 

Curtea 

Constituțională 

a României  

 

 

Excepție de 

neconstituționalitate 

a dispoz. art. 23 

alin. (3) și ale art. 

25 alin. (1) lit. v), 

w) și y) din Legea 

nr. 334/2006 

Societatea LA 

ROCCA – 

parte 

AEP – parte  

 

 

- Punct de vedere – 

nr. 

6394/15.06.2020 

 

 

 

Dosar soluționat. 

Decizia nr. 

686/30.09.2020 a 

Curții 

Constituționale. 

Soluție nefavorabilă. 

 

 

6. 1770D/2018* 

(soluționat) 

 

 

Curtea 

Constituțională 

a României  

 

 

Excepție de 

neconstituționalitate 

a dispoz. Legii nr. 

208/2015 

 

 

Adam 

Luminița 

Pachel – parte 

AEP – parte  

 

 

- Punct de vedere – 

nr. 

2232/27.02.2020 

 

 

Dosar soluționat. 

Decizia nr. 

128/10.03.2020 a 

Curții 

Constituționale. 

Soluție favorabilă. 

 

 

7. 4460/105/2019 

(soluționat) 

Fond – 

Tribunalul 

Prahova. 

Comunicare 

informații de interes 

public (Legea nr. 

544/2001) 

Duță Marin  – 

Reclamant 

Biroul 

Electoral 

Central – 

Președinte- 

Pârât 

Florea Daniel 

Florin – Pârât 

AEP – Pârâtă 

CCR – Pârâtă 

Întâmpinare (fond) 

– Nr. 

25278/14.11.2019 

Dosar soluționat. 

Fond prin Sentința 

nr. 648/14.07.2020 a 

Tribunalului 

Prahova  - Definitivă 

prin neapelare. 

(arhivată). 

 Soluție favorabilă. 

8. 10285/271/2019 

(soluționat) 

 

 

Fond  - 

Judecătoria 

Oradea 

Apel – 

Tribunalul 

Bihor 

Plângere 

contravențională 

împotriva  P-V 

002/31.05.2019 

încheiat de BEC 

(PE 2019) 

Birceanu Titu 

– Petent 

Biroul 

Electoral 

Central – 

Intimat 

AEP – Pârâtă 

Întâmpinare (fond) 

– Nr. 

28630/12.12.2019  

Cerere de apel – Nr. 

4328/30.04.2020 

Întâmpinare la 

cererea de apel – 

Nr. 

7686/09.07.2020 

Dosar soluționat. 

Fond – Sentința 

Civilă nr. 

599/17.02.2020 a 

Judecătoriei Oradea 

Apel – Decizia nr. 

601/CA/2020 a 

Tribunalului Bihor 

(definitivă) 

Soluție favorabilă. 
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9. 6007/2/2019 

(soluționat) 

 

Fond –Curtea 

de Apel 

București  

Recurs – Înalta 

Curte de 

Casaţie si 

Justiţie 

Suspendare 

executare act 

administrativ HG 

nr. 630/27.08.2019 

Viorel 

Rînghilescu – 

Reclamant 

Sandu Cristian 

Mihai – 

Reclamant 

Guvernul 

României – 

Pârât 

MAI – 

Intervenient 

AEP – 

Intervenient 

- Cerere de 

intervenție în 

interesul 

Guvernului  nr.  

25535/30.10.2019 

- Întâmpinare la 

cererea de recurs – 

nr. 

29898/13.01.2020 

Dosar soluţionat. 

Fond – Sentinţa 

civilă nr. 

739/05.11.2019 a 

Curţii de Apel 

Bucureşti . 

Recurs – Decizia 

ÎCCJ nr. 

1829/07.05.2020 

(definitivă) 

Soluție favorabilă. 

10. 6002/2/2019 

(soluționat) 

Fond –  

Curtea de  

Apel  

București 

Recurs –  

Înalta Curte  

De Casație si  

Justiție 

Anulare act adm. 

HG nr. 630/2019 

Viorel 

Rînghilescu – 

Reclamant 

Sandu Cristian 

Mihai – 

Reclamant 

Guvernul 

României – 

Pârât 

MAI – 

Intervenient 

AEP – 

Intervenient 

- Cerere de 

intervenție nr. 

30241/19.12.2019 

- Întâmpinare la 

cererea de recurs 

(excepție) – nr. 

10285/04.08.2020 

- Întâmpinare la 

cererea de recurs 

(fond) – nr. 

11730/18.08.2020 

Dosar soluționat. 

Fond – Sentința nr. 

515/29.06.2020 

Recurs (fond) – 

Decizia ÎCCJ nr. 

4141/07.09.2020 

Soluție favorabilă. 

11. 13452/211/2019 

(soluționat) 

Fond – 

Judecătoria 

Cluj-Napoca 

Recurs-  

Tribunalul 

Cluj 

Plângere 

contravențională 

împotriva P-V 

001/12.05.2019 

încheiat de BEC 

(PE 2019) 

Partidul 

Național 

Liberal – 

Filiala Cluj – 

Petent 

Biroul 

Electoral 

Central – 

Intimat 

AEP – 

Intimată. 

- Întâmpinare fond 

– nr. 

13018/05.07.2019 

- Întâmpinare la 

cererea de apel – nr. 

11727/19.08.2020 

 

Dosar soluționat . 

Fond – SENTINȚA 

nr. 8611/05.12.2019 

a Judecătoriei Cluj-

Napoca. 

Recurs – Decizia 

1430/16.12.2020 a 

Tribunalului Cluj 

(definitivă) 

Soluție favorabilă. 

12. 3322/1/2019 

(soluționat) 

Cerere 

revizuire – 

Înalta Curte de 

Casație și 

Justiție 

Cerere revizuire 

împotriva dec. ÎCCJ 

NR. 

4446/03.10.2020 

pronunțată în dos. 

nr. 2447/1/2019 

Zamfir 

Bogdan 

Mihail – 

revizuent 

AEP – 

intimată 

Întâmpinare la 

cererea de revizuire 

–nr. 

2697/25.02.2020 

Dosar soluționat. 

Decizia ÎCCJ NR. 

1151/26.02.2020 

(definitivă). 

Soluție favorabilă. 

13. 8639/176/2019 

(soluționat) 

Fond – 

Judecătoria 

Alba Iulia 

Plângere 

contravențională 

Negruț 

Marcela 

Veronica – 

Petentă 

BEJ Alba – 

Intimat 

AEP – intimat 

Întâmpinare – nr. 

3694/17.03.2020 

Dosar soluționat. 

Fond – Sentința nr. 

2564/04.12.2020 

Soluție favorabilă. 

14. 1913/2/2019* 

(soluționat) 

 

Fond- CAB 

Recurs-ÎCCJ   

Obligare emitere 

act administrativ. 

Tătulescu 

Tiberiu Dan – 

Reclamant 

AEP – Pârâtă 

- Întâmpinare 

(fond) – nr. 

9444/10.05.2019 

- Întâmpinare la 

cererea de recurs – 

nr. 

27341/13.01.2020 

Dosar soluţionat. 

 Fond – Sentinţa 

civilă nr. 

167/20.05.2019 a 

Curţii de Apel 

Bucureşti . 
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Recurs – Decizia nr. 

514/30.01.2020 a 

Înaltei Curți de 

Casație și Justiție 

(definitivă) 

Soluție favorabilă. 

15. 2480/838/2019 

(soluționat) 

 

 

Fond – 

Judecătoria 

Liești  

 

 

Plângere 

contravențională 

împotriva P-V Seria 

BEJ nr. 

001/13.11.2019 al 

BEJ nr. 18 Galați  

 

 

Gavrilă Elena 

– petent 

BEJ nr. 18 

Galați – 

intimat 

AEP – intimat 

Dicu Răzvan 

(președinte 

BEJ Galați) – 

intimat  

Întâmpinare – nr. 

3894/05.05.2020 

 

 

Soluționat Fond – 

Sentința nr. 

1128/21.12.2020 

(neapelată)  

Soluție favorabilă 

(admite excepția 

lipsei calității 

procesuale pasivi a 

AEP) 

 

 

16. 11742/225/2019 

(soluționat pe 

fond) 

 

 

Fond – 

Judecătoria 

Drobeta-Turnu 

Severin  

 

 

Obligația de a face 

radierea mențiunii 

„interdicție de a 

vota” din Registrul 

electoral. 

 

 

Giuca Mihaela 

– Reclamant 

AEP – Pârâtă 

BEC – Pârât 

Biroul 

Electoral 

Județean nr. 

27 Mehedinți  

- Pârât 

Instituția 

Primarului 

Municipiului 

Drobeta Turnu 

Severin – 

Pârât  

Întâmpinare (fond) 

– Nr. 

28855/23.12.2019 

 

 

Dosar soluționat pe 

fond. 

Sentința civilă nr. 

997/26.06.2020 (nu 

ne-a fost 

comunicată) 

Soluție favorabilă 

(admiterea excepției 

lipsei calității 

procesuale pasive a 

AEP) 

 

 

17. 968/46/2019 

(pe rol – fond) 

 

Fond – Curtea 

de Apel Pitești 

Declinat la 

Tribunalul 

Vălcea 

Declinat la 

Curtea de Apel 

Pitești 

 

Anulare act 

administrativ 

Decizia nr. 

126/29.08.2019 

emisă de 

Autoritatea 

Electorală 

Permanentă și 

Decizia nr. 

30/27.05.2019 

emisă de Biroul 

Electoral Județean 

nr. 40 Vâlcea. 

Deaconu 

Vicenția – 

Reclamantă 

AEP – Pârâtă 

Întâmpinare (fond) 

– nr. 

29600.06.01.2020 

Dosar nesoluționat. 

Dosar aflat pe rolul 

Curții de Apel 

Pitești, în prima 

instanță (termen 

nestabilit). 

Conflict negativ de 

competență – Înalta 

Curte de Casație și 

Justiție 

stabilește 

competența Curții de 

Apel Pitești 

18. 5145/2/2019 

(pe rol – fond) 

Fond –  Curtea 

de Apel 

București 

ÎCCJ- Recurs 

excepție 

neconst. 

Obligare emitere 

act administrativ. 

Excepție de 

neconstituționalitate 

– Legea nr. 

370/2004 

Moraru Radu 

– Reclamant 

AEP – Pârâtă 

- Întâmpinare 

(fond) – Nr. 

26112/29.11.2019 

- Pdv excepție 

neconstituționalitate 

nr.5077/20.07.2020 

- Întâmpinare la 

cererea de recurs 

excepția de neconst. 

– nr. 

24653/27.10.2020 

- Note scrise 

(completare 

întâmpinare recurs) 

– nr. 

26970/16.11.2020 

Dosar nesoluționat. 

Dosar aflat pe rol în 

prima instanță, cu  

termen de judecată 

la data de  

10.02.2021. 

ÎCCJ- Recurs 

excepție neconst. – 

admis și trimis spre 

rejudecare la CAB. 
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19. 11437/314/2019 

(pe rol – fond) 

Fond – 

Judecătoria 

Suceava 

Plângere 

contravențională 

împotriva P-V nr. 

11/14.11.2019 al 

BEJ nr. 35 Suceava 

Chiaburu 

Aurica – 

petent 

AEP – 

intimată 

Întâmpinare fond – 

nr. 

23935/16.10.2020 

Dosar aflat pe rolul 

Judecătoriei Suceava 

– termen: 

04.03.2021 

20. 12005/190/2019 Fond – 

Judecătoria 

Bistrița 

Plângere 

contravențională 

împotriva P-V nr. 

1/2019 emis de BEJ 

nr. 6 Bistrița 

Dârjan 

Georgeta – 

petentă 

AEP – 

intimată 

Întâmpinare fond – 

nr. 

1785/27.02.2020 

Dosar aflat pe rolul 

Judecătoriei  Bistrița 

– termen: 

09.02.2021 

21. 27519/3/2020 

(soluționat) 

Tribunalul 

București 

Cerere desființare 

înscrisuri (art. 315 

lit. d) NCPP) – 

Ordonanța de 

clasare din 

30.09.2020 

pronunțată de DNA 

în dosarul penal nr. 

170/P/2017 

DNA – petent 

Epuran 

Cătălin 

Georgian – 

intimat 

Diacomatu 

Sergiu Ionuț – 

intimat 

Sgîrgitu Titi – 

intimat 

Efteme 

Costina 

Iuliana – 

intimat 

AEP – intimat 

Note scrise – nr. 

26782/10.11.2020 

Dosar soluționat. 

Încheierea din data 

de 17.11.2020 a 

Tribunalului 

București (respinge 

cererea DNA de 

desființare înscrisuri 

– necontestată) 

22. 25546/3/2020 

(soluționat) 

Tribunalul 

București 

Cerere ordonanță 

președințială – 

suspendarea 

publicării 

rezultatelor 

alegerilor în M. Of. 

privitoare la 

comuna Băiculești, 

jud. Argeș 

Nicolescot 

Simone Lucie 

– contestator 

BEC – intimat 

AEP – 

intimată 

 Dosar soluționat – 

Sentința nr. 

1179/02.10.2020 a 

Tribunalului 

București 

(neapelată) 

Soluție favorabilă. 

23. 25544/3/2020 

(pe rol – apel) 

Fond – 

Tribunalul 

București 

Apel – Curtea 

de Apel 

București 

Obligația de a face 

– obligarea BEC să 

constatate nulitatea 

alegerilor locale 

esfășurate în  

comuna Băiculești, 

jud. Argeș 

Nicolescot 

Simone Lucie 

– contestator 

BEC – intimat 

AEP – 

intimată 

- Întâmpinare la 

cererea de recurs – 

nr. 

29169/01.12.2020 

- Întâmpinare la 

cererea de apel – nr. 

621/20.01.2021 

Dosar aflat în apel 

pe rolul Curții de 

Apel București – 

termen: 03.02.2020 

Fond – Sentința nr. 

1755/09.11.2020 

(recurată) 

Încheierile din data 

de 02.12.2020 și 

09.12.2020 ale Curții 

de Apel București – 

s-a recalificat calea 

de atac ca fiind apel 

și s-a stabilit termen 

în data de 

03.02.2021. 

24. 605/42/2020 

(pe rol – fond) 

Fond – Curtea 

de Apel 

Ploiești 

Anulare act 

administrativ – HG 

nr. 744/2020 

privind stabilirea 

datei alegerilor 

pentru Senat și 

Camera Deputaților 

Asociația 

Alianța Pentru 

Drepturile 

Omului din 

România – 

reclamantă 

Guvernul 

României – 

pârât 

Parlamentul 

României – 

Camera 

Cerere de 

intervenție în 

interesul 

Guvernului – nr. 

30989/14.12.2020 

Dosar aflat pe rolul 

Curții de Apel 

Ploiești (fond)  – 

termen: 16.02.2021 
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Deputaților – 

pârât 

Parlamentul 

României – 

Senat – pârât 

MAI – 

intervenient 

AEP – 

intervenient 

25. 2413/90/2020 

(suspendat în 

recurs) 

Fond – 

Tribunalul 

Vâlcea 

Recurs –

Curtea de Apel 

Pitești 

Anulare hotărâre 

BEJ Vâlcea și 

excepția de 

neconstituționalitate 

a art. 26 din Legea 

nr. 115/2015 

Melinescu 

Marin – 

reclamant 

BECJ Nr. 40 

Vâlcea – pârât 

BEC – pârât 

AEP – pârât 

Întâmpinare la 

cererea de recurs – 

nr. 

23113/13.10.2020 

Dosar suspendat în 

recurs prin 

Încheierea din 

13.10.2020 a Curții 

de Apel Pitești 

(recurată)  

Soluționat în fond 

prin Sentința nr. 

767/14.09.2020 a 

Tribunalului Vâlcea 

– soluție favorabilă 

(recurată) 

26. 1106/185/2020 

(Recurat) 

Fond – 

Judecătoria 

Bălcești 

Apel – 

Tribunalul 

Vâlcea 

 

Anulare hotărâre 

birou electoral 

Melinescu 

Marin – 

contestator 

BEC nr. 33 

Ghiroiu – 

intimat 

BECJ Nr. 40 

Vâlcea –

intimat 

BEC –intimat 

AEP – intimat 

Întâmpinare la 

cererea de apel – nr. 

19081/18.09.2020 

Soluționat Fond – 

Sentința nr. 

315/03.09.2020 a 

Judecătoriei Bălcești 

– soluție favorabilă 

(apelată) 

Soluționat Apel – 

Decizia nr. 

645/2020/A din 

01.10.2020 a 

Tribunalului Vâlcea 

– soluție favorabilă 

(recurată). 

27. 2841/833/2020 

(pe rol – fond) 

Fond – 

Judecătoria 

Salonta 

Plângere 

contravențională 

împotriva P-V nr. 

0003DL/26.11.2020 

emis de AEP 

Dan Dorin – 

petent 

AEP – 

intimată 

- Întâmpinare fond 

– nr. 

33838/29.01.2021 

Dosar pe rolul 

Judecătoriei Salonta 

 – termen: 

09.03.2021 

28. 2464/1/2020 Fond – Curtea 

de Apel 

București 

Anulare hotărâre 

BEC locale 2020 

PNȚCD – 

Organizația 

Județeană 

Sălaj – 

contestator 

BEC – Intimat 

AEP - 

Intimată 

- Întâmpinare fond 

– 09.02.2021 

Dosar aflat pe rolul 

Curții de Apel 

București  

– termen: 

10.02.2021  

29. 825/2019 

 

Consiliul 

Național 

pentru 

Combaterea 

Discriminării 

Nr. petiție 

7119/25.11.2019 

referitoare la 

dispozițiile art. 16 

alin. (1) lit. f) din 

Legea nr. 208/2015 

Măgureanu 

Robertino – 

petent 

AEP - pârâtă 

- Punct de vedere – 

nr. 

30318/09.01.2020 

- Concluzii scrise – 

nr. 

1309/13.02.2020 

Dosar aflat pe rolul 

Consiliului Național 

pentru Combaterea 

Discriminării 
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Anexa nr. 2 

 

Actele întocmite de personalul DLCERPUE care a îndeplinit și calitatea de personal tehnic auxiliar 

al Biroului Electoral Central pentru alegerea autorităților administrației publice locale  

din 27 septembrie 2020 

 

Proiectele a 4 hotărâri privind interpretarea unitară a legii, după cum urmează: 

• Hotărârea nr. 11/07.08.2020 privind interpretarea unitară a prevederilor art. 26 alin. (14) din Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali; 

• Hotărârea nr. 47/24.08.2020 privind interpretarea unitară a prevederilor art. 26 alin. (1) — (4) şi (18) 

din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea 

Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali; 

• Hotărârea nr. 86/10.09.2020 privind interpretarea unitară a dispoziţiilor art. 18 alin. (5) din Legea nr. 

115/2015 în ceea ce priveşte exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru autorităţile administraţiei 

publice locale din anul 2020 de către persoana care şi-a stabilit reşedinţa după data de 4 septembrie 

2020; 

• Hotărârea nr. 111/21.09.2020 privind interpretarea unitară a prevederilor art. 30 alin. (5) din Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi ale art. 4 din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei 

alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri 

pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora. 

 

Proiectele a 223 de hotărâri privind aplicarea unitară a dispozițiilor legale, soluționarea contestațiilor, 

pronunțarea privind cererile de înregistrare a semnelor electorale, pronunțarea privind cererile de 

înlocuire a reprezentanților formațiunilor politice în birourile electorale de circumscripție județeană și 

în Biroul Electoral de Circumscripţie a Municipiului Bucureşti, pronunțarea privind solicitările de 

acreditare a operatorilor de sondaje de opinie, pronunțarea privind cererile de anulare a alegerilor, 

precum și pentru soluționarea altor aspecte, după cum urmează: 

• Hotărârea nr. 1/01.08.2020 privind datele la care se consideră împlinite termenele prevăzute de Legea 

nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali, la alegerile locale din anul 2020; 

• Hotărârea nr. 2/03.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor 

electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020; 

• Hotărârea nr. 3/07.08.2020 privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al partidului 

Împreună pentru Moldova la alegerile locale din anul 2020; 

• Hotărârea nr. 4/07.08.2020 privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al 

candidatului independent Gheorghe Man la alegerile locale din anul 2020; 

• Hotărârea nr. 5/07.08.2020 privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al 

candidatului independent Dan Cristian Popescu la alegerile locale din anul 2020; 

• Hotărârea nr. 6/07.08.2020 privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al 

candidatului independent Nicușor Dan la alegerile locale din anul 2020; 

• Hotărârea nr. 7/07.08.2020 privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al 

candidatului independent Lucian-Tiberiu Bodea la alegerile locale din anul 2020; 

• Hotărârea nr. 8/07.08.2020 privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al Partidului 

Noua Românie la alegerile locale din anul 2020; 

• Hotărârea nr. 9/07.08.2020 privind aplicarea unitară a prevederilor art. 25 alin. (2) teza finală și art. 

44 prima teză din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru 

modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali; 
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• Hotărârea nr. 10/07.08.2020 privind înregistrarea semnelor electorale, depuse la Biroul Electoral 

Central de către partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale şi organizaţiile cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale la alegerile locale din anul 2020; 

• Hotărârea nr. 12/08.08.2020 privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al Alianței 

electorale ROMÂNIA SOCIALISTĂ la alegerile locale din anul 2020; 

• Hotărârea nr. 13/08.08.2020 privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al 

Partidului Pentru Odorheiu Secuiesc la alegerile locale din anul 2020; 

• Hotărârea nr. 14/08.08.2020 privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al alianţei 

electorale MIŞCAREA PATRIOŢILOR ROMÂNI la alegerile locale din anul 2020; 

• Hotărârea nr. 15/09.08.2020 privind respingerea contestației formulată de partidul Împreună pentru 

Moldova; 

• Hotărârea nr. 16/09.08.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de doamna Simion-Grigoraș 

Crina-Adela împotriva desemnării președintelui Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 38 

Tulcea și a locţiitorului acestuia; 

• Hotărârea nr. 17/11.08.2020 privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al 

PARTIDULUI ALIANȚA NAȚIONALĂ A AGRICULTORILOR la alegerile locale din anul 2020; 

• Hotărârea nr. 18/11.08.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de doamna Andreea Ioana 

Conea Tivadar împotriva înregistrării semnului electoral al Partidului Verde; 

• Hotărârea nr. 19/11.08.2020 privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al 

PARTIDULUI ACTIUNEA NAȚIONALĂ ALBA la alegerile locale din anul 2020; 

• Hotărârea nr. 20/11.08.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de domnul Todiroae loan 

împotriva Procesului-verbal nr. 35/09.08.2020 privind completarea Biroului electoral de 

circumscripție județeană nr. 29 Neamţ cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare; 

• Hotărârea nr. 21/11.08.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de Comunitatea Rușilor 

Lipoveni din România împotriva Procesului-Verbal nr. 2 din data de 09.08.2020, încheiat cu ocazia 

completării Biroului electoral de circumscripție judeţeană nr. 9 Brăila; 

• Hotărârea nr. 22/11.08.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de Asociaţia Partida Romilor 

„Pro-Europa” împotriva Procesului-verbal din data de 09.08.2020 întocmit de Biroul Electoral de 

Circumscripţie Judeţeană nr. 20 Gorj; 

• Hotărârea nr. 23/11.08.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de Alianţa electorală 

ROMÂNIA SOCIALISTĂ împotriva Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 12/08.08.2020; 

• Hotărârea nr. 24/11.08.2020 privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al Alianţei 

pentru Unitatea Rromilor (A.U.Rr.) la alegerile locale din anul 2020; 

• Hotărârea nr. 25/11.08.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Naţional Liberal 

Dolj; 

• Hotărârea nr. 26/11.08.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de Uniunea Elenă din România 

împotriva Procesului-Verbal nr. 2 încheiat la data de 09 august 2020 cu ocazia completării Biroului 

electoral de circumscripție judeţeană nr. 14 Constanţa; 

• Hotărârea nr. 27/14.08.2020 privind rectificarea anexei la Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 

10/07.08.2020 privind înregistrarea semnelor electorale, depuse la Biroul Electoral Central de către 

partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparținând 

minorităţilor naţionale la alegerile locale din anul 2020; 

• Hotărârea nr. 28/14.08.2020 privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al 

Partidului României Europene la alegerile locale din anul 2020; 

• Hotărârea nr. 29/14.08.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Social Democrat - 

Organizaţia teritorială Guşoeni împotriva Hotărârii nr. 6/11.08.2020 a Biroului Electoral de 

Circumscripție Judeţeană nr. 40 Vâlcea; 

• Hotărârea nr. 30/14.08.2020 privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al 

Partidului Corectei Guvernări la alegerile locale din anul 2020; 

• Hotărârea nr. 31/14.08.2020 privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al 

PARTIDULUI PHRALIPE AL ROMILOR la alegerile locale din anul 2020; 

• Hotărârea nr. 32/14.08.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de alianţa electorală 

MIȘCAREA PATRIOȚILOR ROMÂNI împotriva Hotărârii Biroului Electoral Central 

nr.14/08.08.2020; 
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• Hotărârea nr. 33/14.08.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de Alianţa Electorală Mişcarea 

Patrioţilor Români împotriva Hotărârii nr. 4/12.08.2020 a Biroului Electoral de Circumscripție 

Judeţeană nr. 2 Arad; 

• Hotărârea nr. 34/14.08.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de Mișcarea Patrioţilor Români 

(MPR) Alianţă Electorală împotriva Hotărârii nr. 3 din 12.08.2020 a Biroului Electoral de 

Circumscripţie Judeţeană nr. 7 Botoșani, a Hotărârii nr. 11 din 12.08.2020 a Biroului Electoral de 

Circumscripţie Judeţeană Caraş-Severin și a Hotărârii nr. 7 din 12.08.2020 a Biroului Electoral de 

Circumscripție Judeţeană Sălaj; 

• Hotărârea nr. 35/14.08.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de Mişcarea Patrioţilor Români 

împotriva Hotărârii nr. 74/11.08.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 6 Bistriţa-

Năsăud și împotriva Hotărârii nr. 9/11.08.2020 a Biroului Electoral de Circumscripție Judeţeană nr. 

24 laşi; 

• Hotărârea nr. 36/14.08.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Social Democrat - 

Organizaţia Judeţeană Bacău împotriva Hotărârilor nr. 13, 14, 15 şi 16 din 12.08.2020 ale Biroului 

Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 4 Bacău; 

• Hotărârea nr. 37/14.08.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de Alianţa Electorală Mișcarea 

Patrioţilor Români împotriva Hotărârii nr. 56/12.08.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie 

Judeţeană nr. 34 Sibiu, a Hotărârii nr. 18/12.08.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană 

nr. 32 Satu Mare și a Hotărârii nr. 24/12.08.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 

1 Alba; 

• Hotărârea nr. 38/18.08.2020 privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului Partidului 

Mișcarea Populară în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 30 Olt; 

• Hotărârea nr. 39/18.08.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de Alianţa pentru Unitatea 

Rromilor (A.U.Rr.) împotriva Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 24/11.08.2020; 

• Hotărârea nr. 40/18.08.2020 privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului Partidului 

Mișcarea Populară în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 37 Timiș; 

• Hotărârea nr. 41/18.08.2020 privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului partidului 

Uniunea Salvaţi România în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 9 Brăila; 

• Hotărârea nr. 42/18.08.2020 privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului Partidului Pro 

România în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 16 Dâmboviţa; 

• Hotărârea nr. 43/18.08.2020 privind aprobarea cererii de înlocuire a locţiitorului reprezentantului 

Partidului Naţional Liberal în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 17 Dolj; 

• Hotărârea nr. 44/18.08.2020 privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului Partidului 

Alianţa Liberalilor şi Democraților în Biroul Electoral de Circumscripție Judeţeană nr. 5 Bihor; 

• Hotărârea nr. 45/18.08.2020 privind constatarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 8 alin. (3)-(5) 

din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea 

Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali de către Asociaţia „ALIANȚA PENTRU UNITATEA 

RROMILOR”; 

• Hotărârea nr. 46/20.08.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de Filiala judeţeană Uniunea 

Salvaţi România Cluj împotriva Hotărârii nr. 46/18.08.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie 

Judeţeană nr. 13 Cluj; 

• Hotărârea nr. 48/24.08.2020 privind aplicarea unitară a prevederilor art. 58 alin. (8) și (9) din Legea 

nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali; 

• Hotărârea nr. 49/24.08.2020 privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al 

candidatului independent Bogdan Mihail Zamfir la alegerile locale din anul 2020; 

• Hotărârea nr. 50/24.08.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Social Democrat 

— Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa împotriva Procesului-verbal nr. 163/20.08.2020 privind 

rămânerea definitivă a candidaturilor pentru funcția de președinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, 

respectiv pentru funcția de consilier judeţean la alegerile locale din anul 2020, încheiat de Biroul 

Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 16 Dâmboviţa; 

• Hotărârea nr. 51/26.08.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de domnul Marin Marian 

împotriva desemnării președintelui Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 16 Dâmboviţa 

și a locţiitorului acestuia; 
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• Hotărârea nr. 52/26.08.2020 privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului Partidului 

Alianța Liberalilor și Democraților în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 28 Mureș; 

• Hotărârea nr. 53/26.08.2020 privind respingerea contestației formulată de Partidul Social Democrat 

— Organizația Județeană Vrancea, împotriva Procesului verbal nr. 14 încheiat în data de 25.08.2019 

privind completarea Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 41 Vrancea cu reprezentanții 

partidelor politice și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, ai alianțelor 

politice și ai alianțelor electorale neparlamentare care participă la alegeri; 

• Hotărârea nr. 54/26.08.2020 privind respingerea contestației formulate de domnul Horia Silviu Roșu 

împotriva Hotărârii nr. 2/09.08.2020 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 17 Dolj; 

• Hotărârea nr. 55/26.08.2020 privind respingerea ca neîntemeiată a contestației formulate de Partidul 

Pro România — Organizația Județeană Călărași, împotriva Procesului-verbal nr. 127/25.08.2020 

încheiat de către Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 12 Călărași; 

• Hotărârea nr. 56/26.08.2020 privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului Partidului Social 

Democrat în Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 7 Botoşani; 

• Hotărârea nr. 57/27.08.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de domnul Bogdan Mihail 

Zamfir împotriva Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 49/24.08.2020; 

• Hotărârea nr. 58/27.08.2020 privind respingerea contestaţiei formulată de Uniunea Democrată 

Maghiară din România — Organizaţia Judeţeană Timiş, împotriva Hotărârii nr. 60/25.08.2020 a 

Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 37 Timiș; 

• Hotărârea nr. 59/27.08.2020 privind respingerea ca neîntemeiată a contestației formulate de Partidul 

Social Democrat — Filiala Bihor, împotriva Procesului-verbal nr. 32/PV/25.08.2020 încheiat cu 

ocazia completării, în a doua etapă, a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 5 Bihor; 

• Hotărârea nr. 60/27.08.2020 privind aplicarea prevederilor art. 58 şi 60 raportat la art. 1 din Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali; 

• Hotărârea nr. 61/27.08.2020 privind admiterea contestației formulate de Partidul PRO România — 

Filiala Bacău împotriva Procesului-verbal nr. 358 încheiat la data de 25 august 2020 de Biroul 

Electoral de Circumscripție Județeană nr. 4 Bacău; 

• Hotărârea nr. 62/27.08.2020 privind respingerea cererii de aprobare a înlocuirii reprezentantului 

Partidului Noua Românie în Biroul Electoral de Circumscripţie a Municipiului Bucureşti; 

• Hotărârea nr. 63/27.08.2020 privind respingerea cererii de aprobare a înlocuirii reprezentantului 

Partidului Ecologist Român în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 3 Argeş; 

• Hotărârea nr. 64/27.08.2020 privind respingerea cererii de aprobare a înlocuirii reprezentantului 

Partidului Verde în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 35 Suceava; 

• Hotărârea nr. 65/27.08.2020 privind respingerea cererii de aprobare a înlocuirii reprezentantului 

Partidului Ecologist Român în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 20 Gorj; 

• Hotărârea nr. 66/02.09.2020 privind aplicarea unitară a prevederilor art. 80 alin. (2) din Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali; 

• Hotărârea nr. 67/02.09.2020 privind stabilirea măsurilor organizatorice interne ce trebuie respectate în 

sediul Biroului Electoral Central pentru prevenirea răspândirii COVID; 

• Hotărârea nr. 68/02.09.2020 privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului Partidului 

Ecologist Român Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 23 Ialomiţa; 

• Hotărârea nr. 69/02.09.2020 privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului Partidului 

Ecologist Român în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 20 Gorj; 

• Hotărârea nr. 70/02.09.2020 privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului Partidului Social 

Democrat în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 8 Braşov; 

• Hotărârea nr. 71/02.09.2020 privind respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei formulate de Partidul 

Social Democrat — Organizaţia Judeţeană Călăraşi împotriva Hotărârii nr. 34/31.08.2020 a Biroului 

Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 12 Călăraşi; 

• Hotărârea nr. 72/02.09.2020 privind respingerea cererii de aprobare a înlocuirii reprezentantului 

Partidului România Mare în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 31 Prahova; 
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• Hotărârea nr. 73/02.09.2020 privind respingerea cererii de aprobare a înlocuirii reprezentantului 

Partidului Puterii Umaniste (social-liberal) în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 30 Olt; 

• Hotărârea nr. 74/02.09.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Social Democrat 

— Organizaţia Judeţeană Vaslui împotriva Hotărârii nr. 29/29.08.2020 a Biroului Electoral de 

Circumscripţie Judeţeană nr. 39 Vaslui; 

• Hotărârea nr. 75/02.09.2020 privind respingerea contestaţiei formulată de domnul Pascu Vasile, 

împotriva Hotărârii nr. 66/27.08.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 13 Cluj; 

• Hotărârea nr. 76/04.09.2020 privind admiterea contestaţiei formulate de Partidul Social Democrat — 

Organizaţia Judeţeană Călăraşi împotriva Hotărârii nr. 36/01.09.2020 a Biroului Electoral de 

Circumscripţie Judeţeană nr. 12 Călăraşi; 

• Hotărârea nr. 77/04.09.2020 privind constituirea birourilor electorale ale secţiilor de votare; 

• Hotărârea nr. 78/04.09.2020 privind respingerea contestaţiilor formulate de Partidul Pro România — 

Organizaţia teritorială Suceava şi de Partidul Social Democrat — Organizaţia judeţeană Suceava, 

împotriva Procesului-verbal nr. 45/01.09.2020 şi a contestaţiei formulate de Partidul Pro România — 

Organizaţia teritorială Suceava împotriva Hotărârii nr. 83/02.09.2020 emise de Biroul Electoral de 

Circumscripţie Judeţeană nr. 35 Suceava; 

• Hotărârea nr. 79/04.09.2020 privind respingerea ca inadmisibilă a contestaţiei formulate de Partidul 

Uniunea Salvaţi România — Filiala Judeţeană Braşov împotriva Hotărârii nr. 71/03.09.2020 a Biroului 

Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 8 Braşov; 

• Hotărârea nr. 80/04.09.2020 privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului Partidului 

Ecologist Român în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 2 Arad; 

• Hotărârea nr. 81/07.09.2020 privind aplicarea unitară a unor prevederi legale în materia exercitării 

dreptului de vot la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020; 

• Hotărârea nr. 82/08.09.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Social Democrat - 

Organizaţia judeţeană Vrancea împotriva Hotărârii nr. 27/31.08.2020 a Biroului Electoral de 

Circumscripţie Judeţeană nr. 41 Vrancea; 

• Hotărârea nr. 83/08.09.2020 privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului Partidului 

România Mare în Biroul Electoral de Circumscripție Judeţeană nr. 31 Prahova; 

• Hotărârea nr. 84/08.09.2020 privind respingerea contestațiilor formulate de Partidul Uniunea Salvaţi 

România — Organizaţia Moldova Nouă, de Partidul Naţional Liberal — Organizaţia Moldova Nouă, 

de domnul Tănasă lonel Alexandru, de domnul Mănescu - Miută Iulius, precum şi de Partidul Naţional 

Liberal — Organizaţia judeţeană Caraş — Severin, împotriva Hotărârilor nr. 19 şi nr. 20 din data de 

28.08.2020 adoptate de Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 6 Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin; 

• Hotărârea nr. 85/08.09.2020 privind admiterea contestaţiei formulate de Partidul Social Democrat — 

Organizaţia Judeţeană Vrancea împotriva Hotărârii nr. 34/03.09.2020 a Biroului Electoral de 

Circumscripţie Judeţeană nr. 41 Vrancea; 

• Hotărârea nr. 87/10.09.2020 privind completarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Biroului Electoral 

Central nr. 81 din 7 septembrie 2020 privind aplicarea unitară a unor prevederi legale în materia 

exercitării dreptului de vot la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020; 

• Hotărârea nr. 88/10.09.2020 privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului partidului 

Uniunea Salvaţi România în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 40 Vâlcea; 

• Hotărârea nr. 89/10.09.2020 privind acreditarea societăţii Sondaje Marketing Relaţii Publice S.R.L. 

pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile locale din 27 septembrie 2020; 

• Hotărârea nr. 90/10.09.2020 privind respingerea contestaţiei formulată de domnul Damian Cristian-

Iuliu, împotriva Hotărârilor nr. 19 şi nr. 20 din data de 28.08.2020 adoptate de Biroul Electoral de 

Circumscripţie nr. 6 Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin; 

• Hotărârea nr. 91/10.09.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Social Democrat 

— Organizaţia Judeţeană Vrancea împotriva Hotărârii nr. 36/03.09.2020 a Biroului Electoral de 

Circumscripţie Judeţeană nr. 41 Vrancea; 

• Hotărârea nr. 92/10.09.2020 privind admiterea contestaţiei formulate de domnul Nechita - Stelian 

Dolha împotriva Hotărârii nr. 170/07.09.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 6 

Bistriţa – Năsăud; 

• Hotărârea nr. 93/14.09.2020 privind respingerea întâmpinărilor formulate împotriva Hotărârii Biroului 

Electoral Central nr. 77/04.09.2020 privind constituirea birourilor electorale ale secţiilor de votare; 
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• Hotărârea nr. 94/15.09.2020 privind procedura de acreditare a delegaţilor în secţiile de votare ai 

partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale; 

• Hotărârea nr. 95/15.09.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de domnul Marin Stănică 

împotriva Hotărârii nr. 37/08.09.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 17 Dolj; 

• Hotărârea nr. 96/15.09.2020 privind respingerea ca inadmisibilă a contestaţiei formulate de Alternativa 

Dreaptă împotriva Hotărârii nr. 39/11.09.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 17 

Dolj; 

• Hotărârea nr. 97/15.09.2020 privind respingerea contestaţiei formulată de domnul Rizea Ionel 

împotriva domnului Dan Pasat, candidat la funcţia de primar; 

• Hotărârea nr. 98/15.09.2020 pentru aplicarea unitară a prevederilor legale privind întocmirea, 

verificarea şi circuitul proceselor-verbale privind rezultatele alegerilor; 

• Hotărârea nr. 99/15.09.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Alternativa pentru 

Demnitate Naţională (ADN) împotriva Hotărârii nr. 38/10.09.2020 adoptată de Biroul Electoral de 

Circumscripţie Judeţeană nr. 17 Dolj; 

• Hotărârea nr. 100/15.09.2020 privind respingerea întâmpinărilor formulate împotriva Hotărârii 

Biroului Electoral Central nr. 77/04.09.2020 privind constituirea birourilor electorale ale secţiilor de 

votare; 

• Hotărârea nr. 101/15.09.2020 privind respingerea întâmpinării formulate de Partidul Social Democrat 

împotriva Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 86/10.09.2020 privind interpretarea unitară a 

dispoziţiilor art. 18 alin. (5) din Legea nr. 115/2015 în ceea ce priveşte exercitarea dreptului de vot la 

alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020 de către persoana care şi-a 

stabilit reşedinţa după data de 4 septembrie 2020; 

• Hotărârea nr. 102/18.09.2020 privind acreditarea Centrului de Sociologie Urbană şi Regională - CURS 

pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile locale din 27 septembrie 2020; 

• Hotărârea nr. 103/18.09.2020 privind acreditarea Grupului de Studii Socio-Comportamentale 

AVANGARDE pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile locale din 27 

septembrie 2020; 

• Hotărârea nr. 104/18.09.2020 privind acreditarea Fundaţiei „Biroul de Cercetări Sociale" — BCS 

pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile locale din 27 septembrie 2020; 

• Hotărârea nr. 105/18.09.2020 privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului Uniunii 

Democratice a Slovacilor şi Cehilor din România în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 

33 Sălaj; 

• Hotărârea nr. 106/18.09.2020 privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului Partidului Pro 

România în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 39 Vaslui; 

• Hotărârea nr. 107/18.09.2020 privind aplicarea unitară la alegerile locale din anul 2020 a prevederilor 

art. 100 alin. (4), (7)-(9), (13), (14), (20), (29) şi (32) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 

215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali; 

• Hotărârea nr. 108/18.09.2020 privind aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 93 alin. (1) lit. i) din Legea 

nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali; 

• Hotărârea nr. 109/18.09.2020 privind aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 85 alin. (3) lit. e) din Legea 

nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali; 

• Hotărârea nr. 110/21.09.2020 pentru modificarea Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 77 din 4 

septembrie 2020 privind constituirea birourilor electorale ale secţiilor de votare; 

• Hotărârea nr. 112/21.09.2020 privind respingerea cererii de aprobare a înlocuirii reprezentantului 

Partidului Verde în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 4 Bacău; 

• Hotărârea nr. 113/21.09.2020 privind acreditarea Innovative Vision Production SRL pentru efectuarea 

de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile locale din 27 septembrie 2020; 
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• Hotărârea nr. 114/21.09.2020 privind acreditarea Megatronic World Productions SRL pentru 

efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile locale din 27 septembrie 2020; 

• Hotărârea nr. 115/24.09.2020 privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului Partidului 

Ecologist Român în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 2 Arad; 

• Hotărârea nr. 116/24.09.2020 privind acreditarea Întreprinderii Individuale Constantinescu V. Cristian 

pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile locale din 27 septembrie 2020; 

• Hotărârea nr. 117/24.09.2020 privind respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei formulate de domnul 

Cozma Valentin Călin împotriva Hotărârii nr. 78/12.09.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie 

Judeţeană nr. 13 Cluj; 

• Hotărârea nr. 118/24.09.2020 privind respingerea întâmpinării formulate de Partidul Naţional Liberal 

— Filiala Ilfov împotriva Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 111/21.09.2020 privind interpretarea 

unitară a prevederilor art. 30 alin. (5) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi ale 

art. 4 din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice 

locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora; 

• Hotărârea nr. 119/25.09.2020 privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului Partidului 

România Mare în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 36 Teleorman; 

• Hotărârea nr. 120/25.09.2020 privind respingerea contestaţiei formulată de domnul Tancău Celestin, 

împotriva Hotărârii nr. 64/24.09.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 4 Bacău; 

• Hotărârea nr. 121/25.09.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Alternativa 

Dreaptă - Organizaţia Judeţeană Suceava împotriva Hotărârii nr. 100/24.09.2020 a Biroului Electoral 

de Circumscripţie Judeţeană nr. 35 Suceava; 

• Hotărârea nr. 122/25.09.2020 privind acreditarea Institutului de Politici Publice, Administraţie şi 

Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu pentru efectuarea de 

sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile locale din 27 septembrie 2020; 

• Hotărârea nr. 123/25.09.2020 privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului Partidului 

Agricultorilor din România în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 5 Bihor; 

• Hotărârea nr. 124/26.09.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de domnul Vasiu Ioan 

împotriva Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 119/25.09.2020; 

• Hotărârea nr. 125/27.09.2020 privind respingerea contestației formulate de partidul Uniunea Salvați 

România împotriva Hotărârii nr. 60/26.09.2020 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 

20 Gorj; 

• Hotărârea nr. 126/27.09.2020 privind respingerea ca prematur formulată a cererii de anulare a 

alegerilor pentru funcţia de primar în Circumscripţia electorală comunală Costineşti, judeţul Constanţa 

formulată de Partidul Naţional Liberal — Filiala Constanţa; 

• Hotărârea nr. 127/28.09.2020 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru funcţia de 

primar în Circumscripţia Electorală Comunală nr. 37 Fârliug, judeţul Caraş-Severin, formulată de 

domnul Dorel Marcovici; 

• Hotărârea nr. 128/28.09.2020 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru funcţia de 

primar în Circumscripţia electorală orăşenească nr. 7 Dumbrăveni, judeţul Sibiu, formulată de domnul 

Ştefan Valentin Varga; 

• Hotărârea nr. 129/28.09.2020 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia 

electorală Roznov, judeţul Neamţ, formulată de domnul Ciubotaru Ionel; 

• Hotărârea nr. 130/28.09.2020 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru funcţia de 

primar în Circumscripţia Electorală Comunală nr. 79 Ştefăneşti, judeţul Vâlcea, formulată de domnul 

Tudor Vlada; 

• Hotărârea nr. 131/28.09.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de domnul Vasile Mustatea 

împotriva acreditării observatorilor interni din partea ONG ATARAXIA; 

• Hotărârea nr. 132/28.09.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Naţional Liberal 

Ialomiţa împotriva Hotărârii nr. 39/27.09.2020 adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie 

Judeţeană nr. 23 Ialomiţa; 

• Hotărârea nr. 133/28.09.2020 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru funcţia de 

primar în Circumscripţia electorală comunală nr. 37 Fârliug, judeţul Caraş-Severin, formulată de 

domnul Ioan Borduz; 
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• Hotărârea nr. 134/29.09.2020 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia 

electorală Jilava, judeţul Ilfov, formulată de domnul Dita Ioan Marcel; 

• Hotărârea nr. 135/29.09.2020 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia 

electorală Bixad, judeţul Satu Mare, formulată de domnul Grigore Ghere; 

• Hotărârea nr. 136/29.09.2020 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru funcţia de 

primar în Circumscripţia Electorală Comunală nr. 40 Radovanu, judeţul Călăraşi, formulată de domnul 

Nicuşor Ionuţ Gălbinaşu; 

• Hotărârea nr. 137/29.09.2020 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru funcţia de 

primar în Circumscripţia Electorală Comunală nr. 77 Zorlenţu Mare, judeţul Caraş-Severin, formulată 

de domnul Martin Cornea; 

• Hotărârea nr. 138/29.09.2020 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în circumscripţia 

electorală comunală Băiculeşti, judeţul Argeş, formulată de doamna Simone Lucie Nicolescot, 

candidat independent la funcţia de primar; 

• Hotărârea nr. 139/29.09.2020 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în circumscripţia 

electorală Tunari, judeţul Ilfov, formulată de doamna Oriana Costandache; 

• Hotărârea nr. 140/29.09.2020 privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor 

în circumscripţia electorală nr. 88 Rast, judeţul Dolj, formulată de Partidul Naţional Liberal; 

• Hotărârea nr. 141/30.09.2020 privind respingerea cererilor de anulare a alegerilor pentru funcţia de 

consilier local în Circumscripţia Electorală Comunală nr. 24 Ciuchici, judeţul Caraş-Severin, 

formulate de domnul Saşa Ocanovici; 

• Hotărârea nr. 142/30.09.2020 privind admiterea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia 

electorală nr. 6 Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin, formulată de Partidul Naţional Liberal — Filiala 

Caraş-Severin şi Organizaţia Moldova Nouă; 

• Hotărârea nr. 143/30.09.2020 privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor 

pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean şi pentru funcţia de consilier judeţean în 

Circumscripţia Electorală Judeţeană nr. 29 Neamţ, judeţul Neamţ formulată de Partidul Naţional 

Liberal — Filiala Neamţ; 

• Hotărârea nr. 144/30.09.2020 privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor 

pentru funcţia de primar şi pentru funcţia de consilier local în Circumscripţia Electorală Comunală nr. 

85 Sânpetru de Câmpie, judeţul Mureş formulată de domnul Adrian Grigore Iuşan; 

• Hotărârea nr. 145/30.09.2020 privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor 

pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Braşov în Circumscripţia electorală judeţeană nr. 

8 Braşov, formulată de doamna Câju Mariana; 

• Hotărârea nr. 146/30.09.2020 privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor 

în circumscripţia electorală comunală Scărişoara, jud. Alba, formulată de domnul Vîrciu Petru 

Nicolae; 

• Hotărârea nr. 147/30.09.2020 privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor 

în circumscripţia electorală judeţeană nr. 4 Bacău, formulată de Partidul România Noastră; 

• Hotărârea nr. 148/30.09.2020 privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor 

în circumscripţia electorală judeţeană nr. 34 Sibiu, formulată de Blocul Unităţii Naţionale; 

• Hotărârea nr. 149/30.09.2020 privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor 

pentru funcţia de consilier local în circumscripţia electorală Mioveni, jud. Argeş, formulată de domnul 

Neagoe Ion; 

• Hotărârea nr. 150/30.09.2020 privind respingerea ca tardiv formulate a cererilor de anulare a alegerilor 

în circumscripţia electorală nr. 13 Archiş, jud. Arad, formulate de doamna Irimie Ramona Angela şi 

de domnul Onea Mircea Laurenţiu; 

• Hotărârea nr. 151/30.09.2020 privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor 

în Circumscripţia electorală comunală Sânpetru de Câmpie, judeţul Mureş, formulată de domnul 

Pogăcean Lucian Minodor; 

• Hotărârea nr. 152/30.09.2020 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru consiliul local 

în Circumscripţia electorală orăşenească nr. 6 Ştefăneşti, judeţul Argeş formulată de domnul Nicolae 

Velcea; 

• Hotărârea nr. 153/30.09.2020 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia 

electorală nr. 1 Focşani, judeţul Vrancea, formulată de Partidul Naţional Liberal — Filiala Vrancea; 
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• Hotărârea nr. 154/30.09.2020 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru funcţia de 

primar în circumscripţia electorală a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, formulată de Partidul 

Social Democrat — Organizaţia Sectorului 1; 

• Hotărârea nr. 155/30.09.2020 privind respingerea ca nefondată a cererii de anulare a alegerilor pentru 

funcţia de primar şi pentru funcţia de consilier local în Circumscripţia Electorală Comunală nr. 29 

Costineşti, judeţul Constanţa, formulată de Partidul Naţional Liberal — Filiala Constanţa; 

• Hotărârea nr. 156/30.09.2020 privind respingerea cererilor de anulare a alegerilor pentru funcţia de 

primar în Circumscripţia electorală municipală nr. 2 Mangalia, judeţul Constanţa, formulate de 

candidatul independent Mohammad Murad, Partidul Mişcarea Populară — Filiala Mangalia şi de 

Alianţa Electorală PSD+ALDE+PNŢCD Mangalia; 

• Hotărârea nr. 157/1.10.2020 privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor în 

circumscripţia electorală comunală Stoina, judeţul Gorj, formulată de ONG Toate Serviciile 

Populaţiei; 

• Hotărârea nr. 158/1.10.2020 privind respingerea cererilor de anulare a alegerilor în Circumscripția 

electorală nr. 2 Câmpulung, județul Argeş, formulate de domnul Bivol Florin, de domnul Rădulescu 

Marian şi de domnul Stuparu Ioan Virgil; 

• Hotărârea nr. 159/1.10.2020 privind respingerea ca inadmisibilă a plângerii prealabile formulate de 

doamna Simone Lucie Nicolescot, candidat independent; 

• Hotărârea nr. 160/1.10.2020 privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor în 

circumscripţia electorală a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, formulată de Partidul Alianţa pentru 

Educaţie şi Reformă; 

• Hotărârea nr. 161/1.10.2020 privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor în 

circumscripţia electorală comunală nr. 43 Deda, judeţul Mureş, formulată de Partidul PRO România 

— Filiala Mureş; 

• Hotărârea nr. 162/1.10.2020 privind respingerea ca inadmisibilă a contestaţiei formulate de Partidul 

Ecologist Român — Filiala Caraş-Severin împotriva Hotărârii nr. 71/29.09.2020 a Biroului Electoral 

de Circumscripţie Judeţeană nr. 11 Caraş-Severin; 

• Hotărârea nr. 163/1.10.2020 privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor 

pentru funcţia de primar în Circumscripţia electorală a Sectorului 2 al Municiupiului Bucureşti 

formulată de domnul Florin Manea; 

• Hotărârea nr. 164/1.10.2020 privind respingerea ca tardiv formulate a cererilor de anulare a alegerilor 

pentru funcţia de primar în Circumscripţia Electorală a Sectorului nr. 2 al Municipiului Bucureşti, 

formulate de domnul Dan Cristian Popescu; 

• Hotărârea nr. 165/1.10.2020 privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor 

pentru funcţia de primar în Circumscripţia Electorală Comunală nr. 51 Mărgău, judeţul Cluj, formulată 

de Partidul Social Democrat — Organizaţia Judeţeană Cluj; 

• Hotărârea nr. 166/1.10.2020 privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor 

pentru funcţia de primar şi pentru funcţia de consilier local în Circumscripţia Electorală Comunală nr. 

37 Hălmagiu, judeţul Arad, formulată de domnul Adrian Ţoca; 

• Hotărârea nr. 167/1.10.2020 privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor 

pentru funcţia de primar în Circumscripţia Electorală Comunală nr. 14 Bârca, judeţul Dolj, formulată 

de domnul Virgil Pîrvan; 

• Hotărârea nr. 168/1.10.2020 privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor 

pentru funcţia de primar în Circumscripţia Electorală Comunală nr. 14 Agigea, judeţul Constanţa, 

formulată de Alianţa USR PLUS — Filiala Agigea; 

• Hotărârea nr. 169/1.10.2020 privind respingerea ca tardiv formulate a cererilor de anulare a alegerilor 

în Circumscripţia Electorală Judeţeană nr. 12 Călăraşi, formulate de Partidul Naţional Liberal — 

Filiala Călărasi; 

• Hotărârea nr. 170/1.10.2020 privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor 

locale în Circumscripţiile electorale nr. 58 Schela, nr. 49 Peştişani, nr. 11 Alimpeşti şi municipiul 

Târgu Jiu formulată de Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor — Filiala Judeţeană Gorj; 

• Hotărârea nr. 171/1.10.2020 privind respingerea solicitării de reanalizare a cererii de anulare a 

alegerilor pentru funcţia de primar în circumscripţia electorală a Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti, formulată de Partidul Social Democrat; 
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• Hotărârea nr. 172/1.10.2020 privind respingerea ca inadmisibilă a contestaţiei formulate de domnul 

Nică Dumitru Manuel şi Partidul Mişcarea Populară – Olt; 

• Hotărârea nr. 173/2.10.2020 privind admiterea contestaţiilor formulate de Partidul Social Democrat 

— Organizaţia Judeţeană Călăraşi şi de Alianţa Liberalilor şi Democraţilor — ALDE - Filiala Călăraşi 

împotriva Hotărârii nr. 58/30.09.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 12 Călăraşi; 

• Hotărârea nr. 174/3.10.2020 privind organizarea unui nou tur de scrutin pentru candidaţii la funcţia de 

primar aflaţi în situaţiile prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. h) şi art. 101 alin. (3) din Legea nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali; 

• Hotărârea nr. 175/3.10.2020 privind transmiterea spre competentă soluționare către Biroul Electoral 

de Circumscripție a municipiului București a contestațiilor formulate de Partidul Puterii Umaniste 

(social-liberal) — filiala Sector 5 a Municipiului București; 

• Hotărârea nr. 176/4.10.2020 privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor în 

Circumscripţia electorală a sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, formulată de Partidul Naţional 

Liberal — Filiala Sectorului 5; 

• Hotărârea nr. 177/5.10.2020 privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor 

locale în Circumscripţia electorală a sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, formulată de Partidul 

Social Democrat — Filiala Sector 6; 

• Hotărârea nr. 178/5.10.2020 privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor în 

Circumscripţia electorală a sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, formulată de Partidul Social 

Democrat — Organizaţia sector 1; 

• Hotărârea nr. 179/5.10.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Verde împotriva 

Hotărârii nr. 95/30.09.2020 adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 8 Braşov; 

• Hotărârea nr. 180/5.10.2020 privind respingerea ca tardive a cererilor de anulare a alegerilor în 

Circumscripţia electorală a municipiului Bucureşti, formulate de candidaţi ai Partidului Social 

Democrat; 

• Hotărârea nr. 181/5.10.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de Alianţa pentru Prahova 

împotriva Hotărârii nr. 78/H/29.09.2020 adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 

31 Prahova; 

• Hotărârea nr. 182/5.10.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Mişcarea Populară 

— Organizaţia Judeţeană Prahova împotriva Hotărârii nr. 77/29.09.2020 adoptată de Biroul Electoral 

de Circumscripţie Judeţeană nr. 31 Prahova; 

• Hotărârea nr. 183/5.10.2020 privind respingerea ca tardiv formulate a cererilor de anulare a alegerilor 

locale în Circumscripţia electorală nr. 41 Islaz, judeţul Teleorman formulate de Partidul Alianţa pentru 

Unirea Românilor — Filiala Teleorman, de Partidul Naţional Liberal — Organizaţia Islaz şi de Partidul 

Liberatate, Unitate şi Solidaritate — Filiala Teleorman; 

• Hotărârea nr. 184/5.10.2020 privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor 

pentru funcţia de primar în Circumscripţia electorală comunală Bixad, judeţul Satu Mare, formulată 

de Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Satu Mare; 

• Hotărârea nr. 185/5.10.2020 privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor 

pentru Consiliul Local Jilava şi Consiliul Judeţean Ilfov în Circumscripţia electorală judeţeană nr. 25 

Ilfov, formulată de Partidul Mişcarea Populară Organizaţia Jilava; 

• Hotărârea nr. 186/5.10.2020 privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor 

locale din Circumscripţia electorală comunală Corbu, judeţul Constanţa, formulată de Partidul 

Naţional Liberal — Organizaţia Locală Corbu; 

• Hotărârea nr. 187/5.10.2020 privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor 

locale în Circumscripţia electorală comunală Bârca, judeţul Dolj, formulată de domnul Pîrvan Virgil; 

• Hotărârea nr. 188/5.10.2020 privind respingerea ca inadmisibilă a plângerilor prealabile formulate de 

domnul Adrian-Constantin Torma şi de Organizaţia Judeţeană Caraş Severin a Partidului Social 

Democrat; 

• Hotărârea nr. 189/5.10.2020 privind respingerea cererii de completare a dispozitivului Hotărârii 

Biroului Electoral Central nr. 142/30.09.2020, formulată de Partidul Naţional Liberal — Filiala Caraş-

Severin; 
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• Hotărârea nr. 190/5.10.2020 privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor 

pentru funcţia de primar în circumscripţia electorală comunală Fârliug, jud. Caraş-Severin, formulate 

de Partidul Social Democrat Fârliug; 

• Hotărârea nr. 191/5.10.2020 privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor 

locale în Circumscripţia electorală nr. 7 Bucşani, judeţul Giurgiu formulată de Partidul Social 

Democrat — Organizaţia Judeţeană Giurgiu; 

• Hotărârea nr. 192/5.10.2020 privind respingerea ca tardiv formulate a cererilor de anulare a alegerilor 

în circumscripţia electorală comunală Costeiu, jud. Timiş, formulate de domnul Budulan Valentin şi 

de domnul Blajovan Ionel; 

• Hotărârea nr. 193/5.10.2020 privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor 

locale în Circumscripţia electorală nr. 20 Bucium, judeţul Alba formulată de Partidul Naţional Liberal 

— Organizaţia Bucium; 

• Hotărârea nr. 194/5.10.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Naţional Liberal — 

Filiala Dâmboviţa împotriva Hotărârii nr. 61/01.10.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie 

Judeţeană nr. 16 Dâmboviţa; 

• Hotărârea nr. 195/5.10.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de domnul Păduraru Andrei 

George împotriva Hotărârii nr. 151/28.09.2020 adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie 

Judeţeană nr. 35 Suceava; 

• Hotărârea nr. 196/5.10.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Naţional Liberal — 

Organizaţia locală Rast împotriva Hotărârii nr. 101/01.10.2020 adoptată de Biroul Electoral de 

Circumscripţie Judeţeană nr. 17 Dolj; 

• Hotărârea nr. 197/5.10.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Alternativa Dreaptă 

împotriva Hotărârii nr. 87/30.09.2020 adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 17 

Dolj; 

• Hotărârea nr. 198/5.10.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de domnul Emanuel Nazaretian 

împotriva Hotărârii nr. 105/29.09.2020 adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 

29 Neamţ; 

• Hotărârea nr. 199/5.10.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de Organizaţia Partidului 

Naţional Liberal Sighetu Marmaţiei împotriva Hotărârii nr. 103/30.09.2020 adoptată de Biroul 

Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 26 Maramureş; 

• Hotărârea nr. 200/5.10.2020 privind respingerea contestaţiilor formulate de Partidul Social Democrat 

— Organizaţia Judeţeană Botoşani, de doamna Cojocariu Berenţan Elena Paula şi de domnul Cosmin 

Ionuţ Andrei împotriva Hotărârii nr. 58/30.09.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană 

nr. 7 Botoşani; 

• Hotărârea nr. 201/6.10.2020 privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor 

pentru funcţia de primar în Circumscripţia electorală comunală nr. 36 Fălciu, judeţul Vaslui, formulată 

de Partidul Naţional Liberal — Organizaţia Comunei Fălciu; 

• Hotărârea nr. 202/6.10.2020 privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor 

locale în Circumscripţia electorală nr. 102 Valea Doftanei, judeţul Prahova formulată de domnul 

Adrian-Nicolae Ţintea; 

• Hotărârea nr. 203/6.10.2020 privind respingerea ca tardiv formulate a cererilor de anulare a alegerilor 

locale în Circumscripţia electorală nr. 7 Ţăndărei, judeţul Ialomiţa formulate de domnul Lucian Spînu; 

• Hotărârea nr. 204/6.10.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul PRO ROMÂNIA 

PRAHOVA împotriva Hotărârii nr. 91/29.09.2020 adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie 

Judeţeană nr. 31 Prahova; 

• Hotărârea nr. 205/6.10.2020 privind respingerea contestaţiei formulată de domnul Barbu Marius Florin 

împotriva Hotărârii nr. 41/02.10.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 82 Pleniţa, judeţul 

Dolj; 

• Hotărârea nr. 206/6.10.2020 privind respingerea contestaţiei împotriva adresei nr. 432/30.09.2020 a 

Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 33 Sălaj, formulată de Partidul Naţional Ţărănesc 

Creştin Democrat — Organizaţia Judeţeană Sălaj; 

• Hotărârea nr. 207/6.10.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Ecologist Român 

împotriva Hotărârii nr. 41/30.09.2020 adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 14 

Constanţa; 
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• Hotărârea nr. 208/6.10.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de Alianţa USR PLUS — 

Filiala judeţeană USR Dolj împotriva Hotărârii nr. 99/01.10.2020 a Biroului Electoral de 

Circumscripţie Judeţeană nr. 17 Dolj; 

• Hotărârea nr. 209/8.10.2020 privind respingerea contestaţiei formulată de doamna Bobeica Salomia 

împotriva Hotărârii nr. 87/29.09.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 30 Olt; 

• Hotărârea nr. 210/13.10.2020 privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor 

locale în Circumscripţia electorală comunală Şinca, judeţul Braşov formulată de domnul Ioan Popa; 

• Hotărârea nr. 211/13.10.2020 privind respingerea ca inadmisibilă a plângerii prealabile formulate de 

Partidul Social Democrat — Organizaţia Sector 1; 

• Hotărârea nr. 212/13.10.2020 privind respingerea ca inadmisibilă a plângerii prealabile formulate de 

Partidul Social Democrat — Organizaţia Sector 1; 

• Hotărârea nr. 213/13.10.2020 privind completarea centralizării pe ţară a rezultatelor alegerilor pentru 

primari şi consilii locale; 

• Hotărârea nr. 214/13.10.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Naţional Ţărănesc 

Creştin Democrat — Organizaţia Judeţeană Sălaj împotriva art. 1 din Hotărârea nr. 54/29.09.2020 a 

Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 33 Sălaj; 

• Hotărârea nr. 215/13.10.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Mişcarea Populară 

împotriva Procesului-verbal nr. 3527/BEC/L/2020 întocmit de Biroul Electoral Central în data de 

09.10.2020, privind centralizarea pe ţară a voturilor şi constatarea rezultatului pentru alegerea 

Consiliilor locale din data de 27 septembrie 2020; 

• Hotărârea nr. 216/14.10.2020 privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor 

în circumscripţia electorală Mărgău, judeţul Cluj, formulată de Partidul Social Democrat — 

Organizaţia Judeţeană Cluj; 

• Hotărârea nr. 217/14.10.2020 privind respingerea ca tardiv formulate a cererilor de anulare a alegerilor 

pentru funcţiile de primar şi de consilier local în Circumscripţia electorală nr. 23 Devesel, judeţul 

Mehedinţi formulate de domnul Alexandru Marius Mimis, de domnul Gheorghe-Aurelian Hogea, de 

domnul Daniel Vezureanu şi de domnul Viorel Boanca; 

• Hotărârea nr. 218/15.10.2020 privind respingerea ca inadmisibilă a plângerii prealabile formulate de 

Partidul Social Democrat — Organizaţia Giurgiu; 

• Hotărârea nr. 219/15.10.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de domnul State Iulian 

Alexandru împotriva Procesului-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului 

alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru consiliul local, întocmit de Biroul Electoral de 

Circumscripţie nr. 3 Budeşti, judeţul Călăraşi; 

• Hotărârea nr. 220/15.10.2020 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia 

electorală comunală Boişoara, judeţul Vâlcea, formulată de Partidul Ecologist Român — Filiala 

Boişoara; 

• Hotărârea nr. 221/15.10.2020 pentru rectificarea Procesului-verbal cu nr. 3666/BEC/L/2020 din 14 

octombrie 2020 privind centralizarea pe ţară a voturilor şi constatarea rezultatului pentru alegerea 

CONSILIILOR LOCALE din data de 27 septembrie 2020 şi a Procesului-verbal cu nr. 

3667/BEC/L/2020 din 14 octombrie 2020 privind centralizarea pe ţară a voturilor şi constatarea 

rezultatului pentru alegerea PRIMARILOR din data de 27 septembrie 2020 + 11 octombrie 2020, 

precum şi pentru sesizarea Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităţilor de organizare a 

alegerilor locale; 

• Hotărârea nr. 222/15.10.2020 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a 

rezultatelor finale ale alegerilor pentru consiliile locale, consiliile judeţene, preşedinţii consiliilor 

judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi primarul general al municipiului Bucureşti 

din data de 27 septembrie 2020; 

• Hotărârea nr. 223/20.10.2020 privind respingerea ca inadmisibilă a plângerii prealabile formulate de 

Partidul Social Democrat — Organizaţia Sector 1; 

• Hotărârea nr. 224/27.10.2020 privind respingerea ca inadmisibilă a plângerii prealabile formulate de 

Partidul Social Democrat — Organizaţia Sector 1; 

• Hotărârea nr. 225/27.10.2020 privind respingerea ca inadmisibilă a plângerii prealabile formulate de 

Partidul Alianţa Liberalilor și Democraţilor – ALDE; 

• Hotărârea nr. 226/18.01.2021 privind repetarea, ca urmare a anulării alegerilor, a scrutinului pentru 

funcția de primar în circumscripția electorală orășenească Moldova Nouă, județul Caraș-Severin; 
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• Hotărârea nr. 227/27.01.2021 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a 

rezultatelor finale ale alegerilor pentru primari din 27 septembrie 2020, 11 octombrie 2020 şi 24 

ianuarie 2021. 

 

Proiectele proceselor-verbale și circularelor emise de Biroul Electoral Central, respectiv: 

• Proces-verbal nr. 20/BEC/L/01.08.2020 privind constituirea Biroului Electoral Central pentru alegerea 

autorităților administrației publice locale din anul 2020; 

• Circulara nr. 428/BEC/L/09.08.2020 privind colectarea și centralizarea de birourile electorale de 

circumscripție județeană și Biroul Electoral de Circumscripție Municipiului București a unor 

informații transmise de birourile electorale de circumscripție ierarhic inferioare; 

• Circulara nr. 573/BEC/L/11.08.2020 privind comunicarea alianțelor electorale înregistrate la alegerile 

pentru autoritățile administrației publice locale; 

• Circulara nr. 574/BEC/L/11.08.2020 privind centralizarea numărului de liste complete de candidați 

(pentru consiliile locale, consilii județene și Consiliul General al municipiului București) și a 

numărului de candidați pentru funcțiile de primar, primar general și președinte al consiliului județean, 

precum și transmiterea informațiilor privind datele de identificare a candidaților la funcția de primar 

și consilier local; 

• Circulara nr. 831/BEC/L/14.08.2020 privind transmiterea datelor de autentificare în Sistemul 

informatic de centralizare a candidaturilor la alegerile locale din anul 2020; 

• Circulara nr. 913/BEC/L/18.08.2020 privind unele precizări tehnice referitoare la centralizarea 

candidaturilor la alegerile locale din anul 2020; 

• Proces-verbal nr. 1744/BEC/L/27.08.2020 privind ședința din data de 27.08.2020; 

• Circulara nr. 2136/BEC/L/13.09.2020 referitoare la aplicarea unitară a Hotărârii Biroului Electoral 

Central nr. 77 din 4 septembrie 2020; 

• Circulara nr. 2332/BEC/L/18.09.2020 referitoare la aplicarea unitară a prevederilor art.2 alin.(7) din 

Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 77/04.09.2020; 

• Circulara nr. 2333/BEC/L/18.09.2020 referitoare la aplicarea unitară a Hotărârii Biroului Electoral 

Central nr. 98/15.09.2020; 

• Circulara nr. 2571/BEC/L/26.09.2020 referitoare la predarea materialelor rezultate din procesul 

electoral; 

• Circulara nr. 3205/BEC/L/1.10.2020 referitoare la aplicarea unitară a Hotărârii Biroului Electoral 

Central nr. 98/15.09.2020; 

• Proces-verbal nr. 3830/BEC/L/18.01.2021 privind înlocuirea reprezentantului Uniunii Salvați 

România în Biroul Electoral Central; 

• Proces-verbal nr. 3845/BEC/L/27.01.2021 prin care se constată că Biroul Electoral Central și-a încetat 

activitatea. 

 

Notă: Personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central pentru alegerea autorităților administrației 

publice locale din 27 septembrie 2020 care activează în cadrul Departamentului legislativ (respectiv al 

Departamentului legislație, contencios electoral, relația cu Parlamentul și Uniunea Europeană) al Autorității 

Electorale Permanente a întocmit corespondența biroului cu alte instituții și organisme electorale, precum și 

răspunsurile la solicitările înregistrate, totalizând peste 3200 de adrese. De asemenea, au fost tehnoredactate 

procesele-verbale ale celor 47 de ședințe ale Biroului Electoral Central. 

 

 

Anexa nr. 3  

 

Actele întocmite de personalul DLCERPUE care a îndeplinit și calitatea  

de personal tehnic auxiliar al Biroul Electoral Central pentru alegerea Senatului și a Camerei 

Deputaților din 6 decembrie 2020 

 

 

Proiectele a 2 hotărâri, după cum urmează: 

• Hotărârea nr. 1/12.09.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare a 

birourilor şi oficiilor electorale constituite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputatilor din anul 

2020; 
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• Hotărârea nr. 2/11.11.2020 privind interpretarea prevederilor art. 56 alin. (1) şi ale art. 94 alin. (12) 

din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente. 

 

Proiectele a 20 de decizii privind aplicarea unitară a dispozițiilor legale, după cum urmează: 

• Decizia nr. 1/11.09.2020 privind datele la care se consideră împlinite, la alegerile pentru Senat şi 

Camera Deputaţilor din anul 2020, termenele prevăzute de Legea nr. 208/2015 privind alegerea 

Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 

Permanente şi de Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi 

completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente; 

• Decizia nr. 2/12.09.2020 privind documentele pe care trebuie să le depună partidele politice, alianţele 

politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii 

independenţi, în vederea înregistrării candidaturilor la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor 

din anul 2020; 

• Decizia nr. 6/19.09.2020 privind încetarea aplicabilităţii Deciziei Biroului Electoral Central nr. 2 din 

12.09.2020 privind documentele pe care trebuie să le depună partidele politice, alianţele politice, 

alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii 

independenţi, în vederea înregistrării candidaturilor la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor 

din anul 2020; 

• Decizia nr. 7/01.10.2020 privind valabilitatea listelor de susţinători pentru participarea la alegerile 

pentru Senat şi Camera Deputaţilor din 6 decembrie 2020, întocmite înaintea intrării în vigoare a Legii 

nr. 202/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală; 

• Decizia nr. 8/01.10.2020 pentru modificarea Deciziei Biroului Electoral Central nr. 1/11.09.2020 

privind datele la care se consideră împlinite, la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 

2020, termenele prevăzute de Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 

precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente şi de Legea nr. 

288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 

privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Electorale Permanente; 

• Decizia nr. 35/15.10.2020 privind aplicarea unitară a prevederilor art. 83 alin. (1) — (3) din Legea nr. 

208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente; 

• Decizia nr. 40/27.10.2020 privind exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale; 

• Decizia nr. 41/27.10.2020 privind aplicarea prevederilor art. 117 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 

privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Electorale Permanente; 

• Decizia nr. 45/31.10.2020 privind aplicarea dispozițiilor art. 84 alin. (3) lit. e) şi alin. (4) lit. a) ultima 

teză din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente; 

• Decizia nr. 55/04.11.2020 privind aplicarea dispoziţiilor art. 58 alin. (6) şi (7), art. 94 alin. (2) lit. a), 

alin. (5), alin. (6) lit. a)-c), art. 94 alin. (7) şi (8) lit. a) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea 

Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 

Permanente; 

• Decizia nr. 58/04.11.2020 privind constituirea birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară; 

• Decizia nr. 61/06.11.2020 privind normele tehnice de completare şi verificare, precum şi circuitul 

proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor din anul 2020; 

• Decizia nr. 72/17.11.2020 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor 

pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 6 decembrie 2020; 

• Decizia nr. 73/17.11.2020 privind aplicarea prevederilor art. VII alin. (6) din Legea nr. 202/2020 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală; 

• Decizia nr. 79/21.11.2020 privind preluarea, transportul, paza şi predarea materialelor necesare votării 

de către birourile electorale ale secţiilor de votare din ţară; 

• Decizia nr. 84/23.11.2020 pentru completarea Deciziei Biroului Electoral Central nr. 55/2020 privind 

aplicarea dispoziţiilor art. 58 alin. (6) şi (7), art. 94 alin. (2) lit. a), alin. (5), alin. (6) lit. a)-c), art. 94 
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alin. (7) şi (8) lit. a) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 

precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente; 

• Decizia nr. 85/23.11.2020 privind unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot; 

• Decizia nr. 91/27.11.2020 privind modificarea şi completarea Deciziei Biroului Electoral Central nr. 

40/2020 privind exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale; 

• Decizia nr. 94/29.11.2020 privind unele măsuri pentru transmiterea cererilor de vot prin intermediul 

urnei speciale, în cazul alegătorilor aflaţi în carantină sau izolare; 

• Decizia nr. 95/29.11.2020 privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor art. 3 alin. (3) și art. 84 

alin. (12) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente. 

 

Proiectele a 163 de decizii adoptate de Biroul Electoral Central pentru soluționarea contestațiilor, 

pronunțarea privind admiterea sau respingerea protocoalelor de constituire a alianțelor electorale, 

pronunțarea privind admiterea sau respingerea candidaturilor depuse de organizațiile cetățenilor 

aparținând minorităților naționale, pronunțarea privind cererile de înregistrare a semnelor electorale, 

pronunțarea privind solicitările de acreditare a operatorilor de sondaje de opinie, pronunțarea privind 

cererile de anulare a alegerilor, pronunțarea privind cererile de renumărare a voturilor, precum și 

pentru soluționarea altor aspecte de competența sa, după cum urmează: 

• Decizia nr. 3/15.09.2020 privind admiterea protocolului de constituire a Alianţei Electorale „Alianţa 

USR PLUS"; 

• Decizia nr. 4/15.09.2020 privind admiterea protocolului de constituire a Alianţei Electorale 

„MIŞCAREA PATRIOŢILOR ROMÂNI"; 

• Decizia nr. 5/19.09.2020 privind respingerea protocolului de constituire a Alianţei Electorale 

„UNIUNEA PENTRU ROMÂNIA"; 

• Decizia nr. 9/01.10.2020 privind admiterea contestaţiei formulate de Asociaţia Partida Romilor „PRO-

EUROPA" - Teleorman împotriva Procesului - verbal nr. 14 încheiat în data de 29.09.2020 de Biroul 

Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 36 Teleorman; 

• Decizia nr. 10/3.10.2020 privind admiterea candidaturilor propuse de Uniunea Sârbilor din România 

la alegerile pentru Camera Deputaţilor din anul 2020; 

• Decizia nr. 11/03.10.2020 privind admiterea candidaturilor propuse de Uniunea Bulgară din Banat - 

România la alegerile pentru Camera Deputaţilor din anul 2020; 

• Decizia nr. 12/3.10.2020 privind admiterea candidaturilor propuse de Forumul Democrat al 

Germanilor din România la alegerile pentru Camera Deputaţilor din anul 2020; 

• Decizia nr. 13/03.10.2020 privind admiterea candidaturilor propuse de Uniunea Culturală a Rutenilor 

din România la alegerile pentru Camera Deputaţilor din anul 2020; 

• Decizia nr. 14/03.10.2020 privind admiterea candidaturii propuse de Federaţia Comunităţilor Evreieşti 

din România la alegerile pentru Camera Deputaţilor din anul 2020; 

• Decizia nr. 15/03.10.2020 privind admiterea candidaturii propuse de Uniunea Elenă din România la 

alegerile pentru Camera Deputaţilor din anul 2020; 

• Decizia nr. 16/03.10.2020 privind admiterea candidaturilor propuse de Asociaţia Macedonenilor din 

România la alegerile pentru Camera Deputaţilor din anul 2020; 

• Decizia nr. 17/03.10.2020 privind admiterea candidaturii propuse de Uniunea Croaţilor din România 

la alegerile pentru Camera Deputaţilor din anul 2020; 

• Decizia nr. 18/03.10.2020 privind admiterea candidaturii propuse de Asociaţia Italienilor din România 

— RO.AS.IT. la alegerile pentru Camera Deputaţilor din anul 2020; 

• Decizia nr. 19/03.10.2020 privind admiterea candidaturilor propuse de Asociaţia Partida Romilor 

„Pro-Europa" la alegerile pentru Camera Deputaţilor din anul 2020; 

• Decizia nr. 20/03.10.2020 privind admiterea contestaţiei formulate de Uniunea Democrată Maghiară 

din România împotriva Procesului — verbal nr. 14 încheiat în data de 29.09.2020 de Biroul Electoral 

de Circumscripţie Judeţeană nr. 36 Teleorman; 

• Decizia nr. 21/03.10.2020 privind admiterea contestaţiei formulate de Uniunea Salvaţi România — 

Filiala Judeţeană Gorj împotriva Procesului — verbal nr. 4 încheiat în data de 01.10.2020 de Biroul 

Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 20 Gorj; 
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• Decizia nr. 22/03.10.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Social Democrat — 

Organizaţia Judeţeană Satu Mare împotriva Procesului — verbal nr. 26 din data de 01.10.2020 încheiat 

cu ocazia completării Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 32 Satu Mare; 

• Decizia nr. 23/03.10.2020 privind admiterea candidaturilor propuse de Uniunea Democrată a Tătarilor 

Turco-Musulmani din România la alegerile pentru Camera Deputaţilor din anul 2020; 

• Decizia nr. 24/03.10.2020 privind admiterea candidaturii propuse de Asociaţia Liga Albanezilor din 

România la alegerile pentru Camera Deputaţilor din anul 2020; 

• Decizia nr. 25/03.10.2020 privind admiterea candidaturilor propuse de Uniunea Ucrainenilor din 

România la alegerile pentru Camera Deputaţilor din anul 2020; 

• Decizia nr. 26/03.10.2020 privind admiterea candidaturilor propuse de Comunitatea Ruşilor Lipoveni 

din România la alegerile pentru Camera Deputaţilor din anul 2020; 

• Decizia nr. 27/03.10.2020 privind admiterea candidaturii propuse de Uniunea Democrată Turcă din 

România la alegerile pentru Camera Deputaţilor din anul 2020; 

• Decizia nr. 28/03.10.2020 privind admiterea candidaturilor propuse de Uniunea Polonezilor din 

România la alegerile pentru Camera Deputaţilor din anul 2020; 

• Decizia nr. 29/03.10.2020 privind admiterea candidaturilor propuse de Uniunea Armenilor din 

România la alegerile pentru Camera Deputaţilor din anul 2020; 

• Decizia nr. 30/06.10.2020 privind respingerea candidaturilor propuse de Uniunea Bulgară din Banat 

— România, prin prim-vicepreşedintele acesteia, la alegerile pentru Camera Deputaţilor din anul 2020; 

• Decizia nr. 31/07.10.2020 privind admiterea candidaturilor propuse de Uniunea Democratică a 

Slovacilor si Cehilor din România la alegerile pentru Camera Deputaţilor din anul 2020; 

• Decizia nr. 32/15.10.2020 prin care se ia act de renunţarea la candidatură a domnului DARKO 

VOŞTINAR propus de Uniunea Sârbilor din România la alegerile pentru Camera Deputaţilor din anul 

2020; 

• Decizia nr. 33/15.10.2020 privind acreditarea Centrului de Sociologie Urbană şi Regională - CURS 

pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor din data de 6 decembrie 2020; 

• Decizia nr. 34/15.10.2020 privind respingerea ca inadmisibilă a contestaţiei formulate de către domnul 

Semsi Turhan; 

• Decizia nr. 36/20.10.2020 privind înregistrarea semnelor electorale depuse la Biroul Electoral Central 

de către unele partide politice, alianţe electorale şi organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020; 

• Decizia nr. 37/20.10.2020 privind acreditarea Grupului de Studii Socio-Comportamentale 

AVANGARDE pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile pentru Senat şi 

Camera Deputaţilor din data de 6 decembrie 2020; 

• Decizia nr. 38/21.10.2020 pentru anularea Hotărârii nr. 1/21.10.2020 privind declinarea soluţionării 

dosarului de candidatură depus de Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, 

pronunţată de Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 14 Constanţa; 

• Decizia nr. 39/22.10.2020 privind înregistrarea semnului electoral depus la Biroul Electoral Central 

de către Uniunea Bulgară din Banat – România; 

• Decizia nr. 42/27.10.2020 prin care se ia act de renunţarea la candidatură a doamnei ANCA PANICI 

propusă de Uniunea Bulgară din Banat - România la alegerile pentru Camera Deputaţilor din anul 

2020; 

• Decizia nr. 43/27.10.2020 privind respingerea înregistrării semnului electoral al doamnei Ionela-Alina 

Geonea, candidat independent la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020; 

• Decizia nr. 44/31.10.2020 privind respingerea contestaţiilor formulate de Partidul Alianţa pentru 

Unirea Românilor împotriva Procesului — verbal nr. 84 încheiat în data de 28.10.2020 de Biroul 

Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 30 Olt, împotriva Procesului — verbal nr. 176 încheiat în 

data de 28.10.2020 de Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 24 Iaşi, împotriva Procesului 

— verbal nr. 144 încheiat în data de 28.10.2020 de Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 2 

Arad şi împotriva Procesului — verbal nr. 71 încheiat în data de 28.10.2020 de Biroul Electoral de 

Circumscripţie Judeţeană nr. 40 Vâlcea; 

• Decizia nr. 46/31.10.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Alianţa Renaşterea 

Naţională împotriva Procesului — verbal nr. 9 încheiat în data de 28.10.2020 de Biroul Electoral de 

Circumscripţie Judeţeană nr. 1 Alba; 
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• Decizia nr. 47/31.10.2020 privind respingerea cererilor de înregistrare a semnului electoral al 

Partidului Poporului Legea Cojocaru (PP-LC) şi a semnului electoral al Partidului România Noastră 

la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020; 

• Decizia nr. 48/31.10.2020 privind respingerea ca inadmisibilă a contestaţiei formulate de către domnul 

Florinel Bleoju împotriva Hotărârii nr. 3/23.10.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană 

nr. 39 Vaslui; 

• Decizia nr. 49/31.10.2020 privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al Partidului 

Alianţa Renaşterea Naţională la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020; 

• Decizia nr. 50/31.10.2020 privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al Partidului 

RE:START ROMÂNIA la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020; 

• Decizia nr. 51/31.10.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Ecologist Român — 

Filiala Judeţeană Dolj împotriva Proceselor — verbale încheiate în data de 29.10.2020 şi în data de 

30.10.2020 de Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 17 Dolj; 

• Decizia nr. 52/31.10.2020 privind admiterea contestaţiei formulate de Partidul Noua Românie 

împotriva Procesului — verbal nr. 85 încheiat în data de 28.10.2020 de Biroul Electoral de 

Circumscripţie Judeţeană nr. 39 Vaslui; 

• Decizia nr. 53/31.10.2020 privind admiterea contestaţiei formulate de Partidul Puterii Umaniste — 

Social Liberal împotriva Procesului — verbal nr. 76 încheiat în data de 28.10.2020 de Biroul Electoral 

de Circumscripţie Judeţeană nr. 7 Botoşani; 

• Decizia nr. 54/31.10.2020 privind înregistrarea semnelor electorale depuse la Biroul Electoral Central 

de către unele partide politice şi organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale la 

alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020; 

• Decizia nr. 56/04.11.2020 privind acreditarea S.C. ANA EVENTS & PR S.R.L. pentru efectuarea de 

sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 6 

decembrie 2020; 

• Decizia nr. 57/04.11.2020 privind constatarea nulităţii candidaturii doamnei MIRELA-GEORGIANA 

RADU propusă de Partidul România Mare la alegerile pentru Camera Deputaţilor din anul 2020 în 

Circumscripţia electorală nr. 8 Braşov şi în Circumscripţia electorală nr. 21 Harghita; 

• Decizia nr. 59/04.11.2020 privind respingerea solicitării de renuntare la candidatură a domnului 

Anghel Constantin, formulată de Partidul Ecologist Român; 

• Decizia nr. 60/05.11.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Ecologist Român 

împotriva Deciziei nr. 36 din data de 03.11.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 

3 Argeş; 

• Decizia nr. 62/10.11.2020 privind respingerea întâmpinării formulate de Menabit Ozghiun şi Curtasan 

Eden împotriva Procesului-verbal privind depunerea listelor de susţinători pentru alegerea Senatului 

şi a Camerei Deputaţilor din anul 2020 ai Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din 

România, înregistrat la Biroul Electoral Central cu nr. 106/BEC/SCD/2020, şi adreselor Biroului 

Electoral Central cu nr. 273/BEC/SCD/2020/18.10.2020 si cu nr. 450/BEC/SCD/2020/02.11.2020; 

• Decizia nr. 63/10.11.2020 privind respingerea ca neîntemeiată a plângerii prealabile formulate de 

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (social-liberal); 

• Decizia nr. 64/10.11.2020 privind respingerea cererii de acreditare formulată de AEBS.org pentru 

efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor 

din data de 6 decembrie 2020; 

• Decizia nr. 65/13.11.2020 privind respingerea ca neîntemeiată a întâmpinării formulate de Partidul 

România Mare — Filiala Judeţeană Botoşani, împotriva Deciziei Biroului Electoral Central nr. 

58/04.11.2020 privind constituirea birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară; 

• Decizia nr. 66/13.11.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de domnul Gavril Mihai Romică 

împotriva Deciziei nr. 14 din data de 12.11.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 

29 Neamţ; 

• Decizia nr. 67/13.11.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de către domnul Tabarac Adrian, 

candidat independent, împotriva Hotărârii nr. 2/09.11.2020, adoptată de Biroul Electoral de 

Circumscripţie Judeţeană nr. 9 Brăila; 

• Decizia nr. 68/15.11.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de către Partidul Social 

Democrat-Organizaţia judeţeană Timiş împotriva Hotărârii nr. 19/13.11.2020, adoptată de Biroul 

Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 37 Timiş; 
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• Decizia nr. 69/15.11.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Social Democrat — 

Organizaţia Judeţeană Timiş, împotriva Hotărârii nr. 20/13.11.2020 adoptată de Biroul Electoral de 

Circumscripţie Judeţeană nr. 37 Timiş; 

• Decizia nr. 70/15.11.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Social Democrat - 

Organizaţia Judeţeană Giurgiu împotriva Hotărârii nr. 29/11.11.2020, adoptată de Biroul Electoral de 

Circumscripţie Judeţeană nr. 19 Giurgiu; 

• Decizia nr. 71/15.11.2020 privind admiterea contestaţiei formulate de către Alianţa USR PLUS 

împotriva Hotărârii nr. 3/H/12.11.2020, adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 

16 Dâmboviţa; 

• Decizia nr. 74/17.11.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de către domnul Adrian-Cosmin 

Bibu împotriva Deciziei nr. 34/12.11.2020, adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană 

nr. 34 Sibiu; 

• Decizia nr. 75/17.11.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de către Alianţa USR PLUS 

împotriva Hotărârii nr. 8/H/14.11.2020, adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 

16 Dâmboviţa; 

• Decizia nr. 76/19.11.2020 privind admiterea în parte a contestaţiei formulate de către Partidul Naţional 

Liberal — Organizaţia Judeţeană Mureş împotriva Deciziei nr. 33/15.11.2020, adoptată de Biroul 

Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 28 Mureş; 

• Decizia nr. 77/19.11.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de către domnul Spînu Lucian 

împotriva modului de formare şi componenţa Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 23 Ialomiţa; 

• Decizia nr. 78/19.11.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de către domnul Adrian-Cosmin 

Bibu împotriva Deciziei nr. 35/13.11.2020, adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană 

nr. 34 Sibiu; 

• Decizia nr. 80/21.11.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de către Partidul Mişcarea 

Populară — Filiala Judeţeană Dâmboviţa împotriva Hotărârii nr. 14/H/18.11.2020, adoptată de Biroul 

Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 16 Dâmboviţa; 

• Decizia nr. 81/21.11.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de către Partidul PRO 

ROMÂNIA împotriva Hotărârii nr. 23/H/18.11.2020, adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie 

Judeţeană nr. 16 Dâmboviţa; 

• Decizia nr. 82/21.11.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de către domnul Ionuţ-Mihai 

Popovici împotriva Deciziei nr. 31/18.11.2020, adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie 

Judeţeană nr. 11 Caraş-Severin; 

• Decizia nr. 83/21.11.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de doamna Mincă Luminiţa 

Violeta, împotriva Deciziei nr. 29/19.11.2020 adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 36 

Teleorman; 

• Decizia nr. 86/23.11.2020 privind respingerea contestaţiilor formulate de către domnul Obeşterescu 

Vasile şi de către domnul Amariei Vasile împotriva Deciziei nr. 37/20.11.2020 adoptată de Biroul 

Electoral de Circumscripţie nr. 11 Caraş-Severin; 

• Decizia nr. 87/23.11.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de către Partidul Pro România — 

Organizaţia Bihor şi domnul Viorel Cataramă, împotriva Deciziei nr. 32/20.11.2020, adoptată de 

Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 5 Bihor; 

• Decizia nr. 88/23.11.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de către Uniunea Salvaţi 

România împotriva Deciziei nr. 21/19.11.2020, adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie 

Judeţeană nr. 37 Timiş; 

• Decizia nr. 89/25.11.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de către Uniunea Salvaţi 

România — Filiala Judeţeană Hunedoara împotriva Hotărârii nr. 2/H/22.11.2020, adoptată de Biroul 

Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 22 Hunedoara; 

• Decizia nr. 90/25.11.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de domnul Popescu Ion Dragoş 

împotriva Hotărârii nr. 46/H/23.11.2020, adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 

16 Dâmboviţa; 

• Decizia nr. 92/27.11.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Ecologist Român — 

filiala Galaţi împotriva Proceselor — Verbale nr. 13 şi 13.1 încheiate în data de 24.11.2020 de Biroul 

Electoral de Circumscripţie nr. 18 Galaţi; 
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• Decizia nr. 93/27.11.2020 privind admiterea contestaţiei formulate de Partidul Mişcarea Populară — 

Filiala Diaspora împotriva Deciziei nr. 32/24.11.2020 adoptată de Biroul Electoral nr. 43 pentru 

cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării; 

• Decizia nr. 96/29.11.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de partidul Alianţa pentru Unirea 

Românilor împotriva Deciziei nr. 32/24.11.2020 adoptată de Biroul Electoral nr. 43 pentru cetăţenii 

români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării; 

• Decizia nr. 97/29.11.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de domnul Petru Stan-Erimescu 

împotriva Deciziei nr. 41/24.11.2020 adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie Judeteană nr. 11 

Caraş-Severin; 

• Decizia nr. 98/29.11.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de către Partidul Pro România — 

Organizaţia Judeţeană Buzău împotriva Deciziei nr. 43/26.11.2020, adoptată de Biroul Electoral de 

Circumscripţie nr. 10 Buzău; 

• Decizia nr. 99/29.11.2020 privind acreditarea SC Megatronic World Productions SRL pentru 

efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor 

din data de 6 decembrie 2020; 

• Decizia nr. 100/01.12.2020 privind respingerea contestației formulate de către Alianța USR PLUS — 

Filiala Botoșani împotriva Hotărârii nr. 9/27.11.2020, adoptată de Biroul Electoral de Circumscripție 

Județeană nr. 7 Botoșani; 

• Decizia nr. 101/01.12.2020 privind respingerea contestației formulate de domnul Iuliu Găman 

împotriva Deciziei nr. 36/29.11.2020 adoptată de Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 20 

Gorj; 

• Decizia nr. 102/01.12.2020 privind respingerea contestației formulate de către Partidul PRO România 

— Organizația Județeană Vaslui împotriva Deciziei nr. 42/27.11.2020, adoptată de Biroul Electoral 

de Circumscripție Județeană nr. 39 Vaslui; 

• Decizia nr. 103/01.12.2020 privind respingerea contestației formulate de Partidul Pro România — 

Organizația Municipiului Bucuresti împotriva Hotărârii nr. 2/25.11.2020, adoptate de Biroul Electoral 

de Circumscripție nr. 42 al Municipiului București; 

• Decizia nr. 104/01.12.2020 privind contestaţiile formulate de Partidul Verde şi Partidul Alianţa pentru 

Unirea Românilor împotriva Deciziei nr. 46/28.11.2020 adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie 

nr. 8 Braşov; 

• Decizia nr. 105/03.12.2020 privind admiterea contestaţiei formulate de către Alianţa USR PLUS 

împotriva Deciziei nr. 47/30.11.2020, adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 17 

Dolj; 

• Decizia nr. 106/03.12.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Puterii Umaniste 

(social — liberal) împotriva Deciziei nr. 46/28.11.2020 adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie 

nr. 8 Braşov; 

• Decizia nr. 107/03.12.2020 privind admiterea contestaţiei formulate de către domnul Dinco Daniel 

împotriva Deciziei nr. 31/01.12.2020, adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 23 

Ialomiţa; 

• Decizia nr. 108/03.12.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de doamna Monica Delia Trifan 

împotriva Hotărârii nr. 5/H/30.11.2020, adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 

22 Hunedoara; 

• Decizia nr. 109/03.12.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de către doamna Mihaela 

Marciu împotriva Deciziei nr. 47/28.11.2020 adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 8 

Braşov; 

• Decizia nr. 110/03.12.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Mişcarea Populară 

— Organizaţia Municipiului Bucureşti, împotriva Deciziei nr. 72/28.11.2020 adoptată de Biroul 

Electoral de Circumscripţie nr. 42 al Municipiului Bucureşti; 

• Decizia nr. 111/04.12.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de Primarul Municipiului 

Târgovişte împotriva Hotărârii nr. 6041/01.12.2020, adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie 

nr. 16 Dâmboviţa; 

• Decizia nr. 112/04.12.2020 privind admiterea contestaţiei formulate de către Partidul Social Democrat 

împotriva Hotărârii nr. 5/02.12.2020 adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 42 al 

Municipiului Bucureşti; 
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• Decizia nr. 113/5.12.2020 privind admiterea contestaţiei formulate de către Alianţa USR PLUS 

împotriva Deciziei nr. 28/03.12.2020, adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 25 Ilfov; 

• Decizia nr. 114/5.12.2020 privind admiterea contestaţiei formulate de către Partidul Naţional Liberal 

Timiş împotriva Deciziei nr. 23/03.12.2020 adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 37 

Timiş; 

• Decizia nr. 115/05.12.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de către doamna Scumpu 

Gabriela împotriva Deciziei nr. 50/03.12.2020 adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 8 

Braşov; 

• Decizia nr. 116/07.12.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de domnul Petru Stan-Erimescu 

împotriva Deciziei nr. 47/02.12.2020 adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 11 

Caraş-Severin; 

• Decizia nr. 117/07.12.2020 privind admiterea contestaţiei formulate de către Partidul Social Democrat 

— Organizaţia Botoşani împotriva Hotărârii nr. 14/05.12.2020 adoptată de Biroul Electoral de 

Circumscripţie nr. 7 Botoşani; 

• Decizia nr. 118/08.12.2020 privind renumărarea voturilor exprimate în secţiile de votare nr. 455, 479 

şi 526 din sectorul 3 al municipiului Bucureşti; 

• Decizia nr. 119/08.12.2020 privind renumărarea voturilor exprimate la secţia de votare nr. 35 din 

sectorul 1 al municipiului Bucureşti; 

• Decizia nr. 120/08.12.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de către Alianţa USR PLUS — 

Filiala Cluj împotriva Hotărârii nr. 28/05.12.2020, adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie 

Judeţeană nr. 13 Cluj; 

• Decizia nr. 121/08.12.2020 privind renumărarea voturilor exprimate la secţia de votare nr. 119 din 

sectorul 1 al municipiului Bucureşti; 

• Decizia nr. 122/10.12.2020 privind respingerea cererii de renumărare a voturilor pentru Senat şi 

Camera Deputaţilor în Secţiile de votare din Circumscripţia electorală nr. 9 Brăila formulată de 

Partidul Mişcarea Populară; 

• Decizia nr. 123/10.12.2020 privind respingerea cererilor de anulare a alegerilor pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor în unele secţii de votare din Circumscripţia electorală nr. 10 Buzău formulate de Partidul 

Mişcarea Populară - Filiala Judeţeană Buzău şi de Partidul PRO România - Filiala Buzău; 

• Decizia nr. 124/10.12.2020 privind respingerea cererii de anulare alegerilor pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor în secţiile de votare nr. 86, 101, 106, 109, 113, 141, 199, 212 din Circumscripţia electorală 

nr. 23 Ialomiţa, formulată de Partidul Mişcarea Populară — Filiala Ialomiţa; 

• Decizia nr. 125/10.12.2020 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor în secţiile de votare nr. 334, 391, 451, 452, 463, 483 şi 720 din Circumscripţia electorală 

nr. 24 Iaşi, formulate de Partidul Mişcarea Populară — Filiala Judeţeană Iaşi; 

• Decizia nr. 126/10.12.2020 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor în secţiile de votare nr. 93, 107, 108, 182, 221, 256, 258, 315, 320 şi 331 din Circumscripţia 

electorală nr. 36 Teleorman, formulată de Partidul Mişcarea Populară — Filiala Judeţeană Teleorman; 

• Decizia nr. 127/10.12.2020 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor în secţiile de votare nr. 183, 184, 260, 261, 268 şi 303 din Circumscripţia electorală nr. 34 

Sibiu, formulată de Partidul Mişcarea Populară — Filiala Judeţeană Sibiu; 

• Decizia nr. 128/10.12.2020 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor în secţiile de votare nr. 83, 96, 128, 162, 202, 206 din Circumscripţia electorală nr. 39 

Vaslui, formulată de Partidul Mişcarea Populară Filiala Vaslui; 

• Decizia nr. 129/10.12.2020 privind renumărarea voturilor pentru candidaţii independenţi, a voturilor 

nule şi albe exprimate pentru Camera Deputaţilor în secţiile de votare nr. 152, 244, 463, 510, 841, 955, 

1035 şi 1216 din Circumscripţia electorală nr. 42 — Municipiul Bucureşti; 

• Decizia nr. 130/10.12.2020 privind renumărarea voturilor nule şi albe pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor exprimate în secţiile de votare din Circumscripţia electorală judeţeană nr. 3 Argeş; 

• Decizia nr. 131/10.12.2020 privind respingerea cererilor de anulare a alegerilor pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor în Secţiile de votare nr. 247 şi 248 din Circumscripţia electorală nr. 18 Galaţi, formulată 

de Partidul Mişcarea Populară — Filiala Judeţului Galaţi; 

• Decizia nr. 132/10.12.2020 privind respingerea cererilor de anulare a alegerilor pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor în unele secţii de votare din Circumscripţia electorală nr. 37 Judeţul Timiş, formulate de 

Partidul Mişcarea Populară — Filiala Judeţeană Timiş; 
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• Decizia nr. 133/10.12.2020 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor pentru fraudă în Secţiile de votare din Circumscripţia electorală nr. 11 Caraş-Severin, 

formulată de Partidul Mişcarea Populară — Filiala Judeţeană Caraş-Severin; 

• Decizia nr. 134/10.12.2020 privind respingerea cererilor de anulare a alegerilor pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor din toate secţiile de votare din Circumscripţia electorală nr. 1 Alba, formulată de Partidul 

Mişcarea Populară - Filiala Judeţeană Alba; 

• Decizia nr. 135/10.12.2020 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor si cea de renumărare a 

voturilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor şi, respectiv, Senat, în Biroul Electoral al Secţiei de 

Votare prin Corespondenţă nr. 1 din Circumscripţia electorală nr. 43 pentru cetăţenii români cu 

domiciliul sau reşedinţa din afara ţării formulată de Partidul Mişcarea Populară — Filiala Diaspora; 

• Decizia nr. 136/10.12.2020 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor în unele Secţii de votare din Circumscripţia electorală nr. 14 Constanţa, formulată de 

Partidul Mişcarea Populară - Filiala Judeţului Constanţa; 

• Decizia nr. 137/10.12.2020 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor în unele secţii de votare din Circumscripţia electorală nr. 29 Judeţul Neamţ, formulată de 

Partidul Mişcarea Populară — Filiala Judeţeană Neamţ; 

• Decizia nr. 138/10.12.2020 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor în unele secţii de votare din Circumscripţia electorală nr. 17 Dolj, formulată de Partidul 

Mişcarea Populară - Organizaţia Judeţeană Dolj; 

• Decizia nr. 139/10.12.2020 privind respingerea cererilor de anulare a alegerilor pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor în unele secţii de votare din Circumscripţia electorală nr. 20 Gorj, formulate de partidul 

Alianţa pentru Unirea Românilor — Filiala Gorj şi Partidul Mişcarea Populară - Organizaţia Judeţeană 

Gorj; 

• Decizia nr. 140/10.12.2020 privind respingerea cererii de renumărare a voturilor pentru Senat şi 

Camera Deputaţilor în anumite Secţii de votare din Circumscripţia electorală nr. 3 Argeş, formulată 

de Federaţia Comisariatul pentru Societatea Civilă; 

• Decizia nr. 141/10.12.2020 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor în unele secţii de votare din Circumscripţia electorală nr. 7 Botoşani, formulată de Partidul 

Mişcarea Populară — Filiala Judeţeană Botoşani; 

• Decizia nr. 142/10.12.2020 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor în unele secţii de votare din Circumscripţia electorală nr. 5 Bihor, formulată de Partidul 

Mişcarea Populară - Filiala Bihor; 

• Decizia nr. 143/10.12.2020 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor din toate secţiile de votare din Circumscripţia electorală nr. 2 Arad, formulată de Partidul 

Mişcarea Populară - Filiala Judeţeană Arad; 

• Decizia nr. 144/10.12.2020 privind respingerea ca neîntemeiate a contestaţiilor formulate de către 

Partidul Mişcarea Populară împotriva Proceselor Verbale privind consemnarea rezultatului votarii 

pentru Camera Deputaţilor întocmit în Secţiile de votare nr. 57 din Drobeta Turnu Severin, str. Crişan 

nr. 47A, şi nr. 239 din Poroina Mare, judeţul Mehedinţi şi a Procesului Verbal cuprinzând totalizarea 

voturilor valabil exprimate pentru Camera Deputaţilor întocmit de către Biroul Electoral Judeţean de 

Circumscripţie nr. 27 Mehedinţi (Circumscripţia Electorală nr.27); 

• Decizia nr. 145/10.12.2020 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor în Secţiile de votare din Circumscripţia electorală nr. 28 Mureş formulată de Partidul 

Mişcarea Populară — Filiala Mureş; 

• Decizia nr. 146/10.12.2020 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor din secţiile de votare nr. 22, 37, 58, 110, 115, 120, 262, 320, 331 şi 335 din Circumscripţia 

electorală nr. 16 Dâmboviţa, formulată de Partidul Mişcarea Populară Filiala Judeţeană Dâmboviţa; 

• Decizia nr. 147/10.12.2020 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor în unele secţii de votare din Circumscripţia electorală judeţeană nr. 12 Călăraşi, formulată 

de Partidul Mişcarea Populară — Filiala Judeţeană Călăraşi; 

• Decizia nr. 148/10.12.2020 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor în unele secţii de votare nr. 120, 122, 139, 141, 168, 182, 198, 199, 200, 255, 270, 296, 

299, 317 şi 321 din Circumscripţia electorală nr. 32 Satu Mare, formulată de Partidul Mişcarea 

Populară - Filiala Judeţului Satu Mare; 
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• Decizia nr. 149/10.12.2020 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor pentru fraudă în Secţiile de votare din Circumscripţia electorală nr. 35 Suceava, formulată 

de Partidul Mişcarea Populară - Filiala Judeţeană Suceava; 

• Decizia nr. 150/10.12.2020 privind respingerea cererilor de anulare a alegerilor pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor în unele secţii de votare din Circumscripţia electorală nr. 33 Sălaj formulate de Partidul 

Mişcarea Populară - Filiala Judeţeană Sălaj şi de Asociaţia Partida Romilor Pro - Europa Sucursala 

Sălaj; 

• Decizia nr. 151/10.12.2020 privind respingerea cererilor de anulare a alegerilor pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor în unele secţii de votare din Circumscripţia electorală nr. 13 Cluj, formulată de Partidul 

Mişcarea Populară - Filiala Judeţeană Cluj; 

• Decizia nr. 152/10.12.2020 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor în unele secţii de votare din Circumscripţia electorală nr. 26 Maramureş, formulată de 

Partidul Mişcarea Populară — Filiala Judeţului Maramureş; 

• Decizia nr. 153/10.12.2020 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor în unele secţii de votare din Circumscripţia electorală nr. 15 Covasna, formulată de 

Partidul Mişcarea Populară - Filiala Judeţeană Covasna; 

• Decizia nr. 154/10.12.2020 privind respingerea cererilor de anulare a alegerilor pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor în unele secţii de votare din Circumscripţia electorală nr. 19 Giurgiu, formulate de Partidul 

Mişcarea Populară - Filiala Judeţeană Giurgiu şi de Alianţa USR PLUS - Filiala Judeţeană Giurgiu; 

• Decizia nr. 155/10.12.2020 privind respingerea cererilor de anulare a alegerilor pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor formulate de către domnul Eugeniu-Dragoş Petria, domnul loan Ştef şi domnul lon 

Artenie; 

• Decizia nr. 156/10.12.2020 privind respingerea cererilor de anulare a alegerilor pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor în mai multe secţii de votare din Circumscripţia electorală nr. 42 - Municipiul Bucureşti, 

formulate de Partidul Mişcarea Populară; 

• Decizia nr. 157/10.12.2020 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor pentru fraudă în Secţiile de votare din Circumscripţia electorală nr. 40 Vâlcea, formulată 

de Partidul Mişcarea Populară — Filiala Judeţului Vâlcea; 

• Decizia nr. 158/10.12.2020 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor în unele secţii de votare din Circumscripţia electorală nr. 41 Vrancea, formulată de Partidul 

Mişcarea Populară — Filiala Judeţului Vrancea; 

• Decizia nr. 159/10.12.2020 privind respingerea cererilor de anulare a alegerilor pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor în Secţiile de votare din Circumscripţia electorală nr. 31 Prahova formulate de Partidul 

Mişcarea Populară — Filiala Judeţului Prahova, precum şi de către domnul Oprea Daniel; 

• Decizia nr. 160/10.12.2020 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor formulată de Partidul Mişcarea Populară — Filiala Judeţeană Hunedoara; 

• Decizia nr. 161/10.12.2020 privind respingerea cererii de renumărare a voturilor pentru Senat şi 

Camera Deputaţilor în secţiile de votare din Circumscripţia electorală nr. 22 Hunedoara, formulată de 

Partidul Mişcarea Populară — Filiala Judeţului Hunedoara; 

• Decizia nr. 162/10.12.2020 privind respingerea cererii de renumărare a voturilor pentru Senat şi 

Camera Deputaţilor în Secţiile de votare nr. 534 şi nr. 391 din Circumscripţia electorală nr. 42 

Municipiul Bucureşti, formulată de domnul Emil Duhnea; 

• Decizia nr. 163/10.12.2020 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor formulată de Partidul Mişcarea Populară — Filiala Judeţeană Timiş; 

• Decizia nr. 164/10.12.2020 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor pentru fraudă în Secţiile de votare din Circumscripţia electorală nr. 8 Braşov, formulată 

de Partidul Mişcarea Populară - Filiala Judeţului Braşov; 

• Decizia nr. 165/10.12.2020 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor din Circumscripţia electorală nr. 42 — Municipiul Bucureşti, formulată de Partidul 

Mişcarea Populară — Filiala Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti; 

• Decizia nr. 167/10.12.2020 privind respingerea cererilor de anulare a alegerilor pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor în secţiile de votare din Circumscripţia electorală nr. 22 Hunedoara, formulată de Partidul 

Mişcarea Populară — Filiala Judeţeană Hunedoara şi de Eugenia Şortan; 

• Decizia nr. 168/11.12.2020 privind obligarea Biroului electoral de circumscripţie judeteană Argeş la 

respectarea Deciziei Biroului Electoral Central nr. 130/10.12.2020; 
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• Decizia nr. 169/12.12.2020 privind respingerea cererii de renumărare a voturilor pentru Senat şi 

Camera Deputaţilor în unele secţii de votare din Circumscripţia electorală nr. 42 Bucureşti şi de la 

nivel naţional, formulată de domnul Bogdan Grigorescu; 

• Decizia nr. 170/12.12.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de către domnul Romeo Remus 

Rus împotriva Deciziei nr. 40/06.12.2020, adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană 

nr. 6 Bistriţa-Năsăud; 

• Decizia nr. 171/12.12.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de către domnul Năsui Claudiu 

Iulius Gavril împotriva Hotărârii nr. 6/05.12.2020 adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 

42 al Municipiului Bucureşti; 

• Decizia nr. 172/12.12.2020 privind respingerea contestaţiei împotriva Deciziei nr. 47/06.12.2020 a 

Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 28 Mureş, formulată de Partidul Naţional Liberal 

— Filiala Judeţului Mureş; 

• Decizia nr. 173/12.12.2020 privind respingerea ca tardive a cererilor de renumărare a voturilor pentru 

Camera Deputaţilor în unele secţii de votare din Circumscripţia electorală nr. 42 — Municipiul 

Bucuresti; 

• Decizia nr. 174/12.12.2020 privind respingerea ca tardivă a cererii de renumărare a voturilor pentru 

Senat şi Camera Deputaţilor în Secţiile de votare din Circumscripţia electorală nr. 3 Argeş formulată 

de către domnul Baciu Virgil; 

• Decizia nr. 175/12.12.2020 privind respingerea cererilor de anulare a alegerilor pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor din unele secţii de votare din Circumscripţia electorală nr. 42 - Municipiul Bucureşti, 

formulate de Partidul Mişcarea Populară; 

• Decizia nr. 176/12.12.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Social Democrat — 

Organizaţia Botoşani impotriva Hotărârii nr. 16/06.12.2020 adoptată de Biroul Electoral de 

Circumscripţie nr. 7 Botoşani; 

• Decizia nr. 177/12.12.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de domnul Bogdan Petru 

Cojocaru, referitoare la stabilirea numărului mandatelor de deputaţi şi senatori pentru Circumscripţia 

electorală nr. 24 Iaşi; 

• Decizia nr. 178/12.12.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Social Democrat — 

Organizaţia Botoşani împotriva Hotărârii nr. 15/06.12.2020 adoptată de Biroul Electoral de 

Circumscripţie nr. 7 Botoşani; 

• Decizia nr. 179/12.12.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de domnul Liviu-Gabriel 

Bulgaru; 

• Decizia nr. 180/12.12.2020 privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor 

formulată de Partidul Mondial Dac; 

• Decizia nr. 181/17.12.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de către domnul Bireş Marian, 

membru în cadrul Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 12 Călăraşi; 

• Decizia nr. 182/17.12.2020 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor într-una din secţiile de votare din Circumscripţia electorală nr. 35 Suceava, formulată de 

către domnul Marius Nicolaie Magherca şi doamna Florentina Gabriela Barbir; 

• Decizia nr. 183/17.12.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de domnul Ionuţ-Sorinel Gaiţă 

împotriva Procesului-verbal privind repartizarea la nivel naţional a mandatelor de senator şi deputat; 

• Decizia nr. 184/17.12.2020 privind respingerea contestaţiei formulate de domnul Bogdan Petru 

Cojocaru, referitoare la repartizarea în etapa a doua a mandatelor de senator pentru circumscripţia 

electorală nr. 24 — judeţul Iaşi. 

 

Proiectele proceselor-verbale și circularelor emise de Biroul Electoral Central, respectiv: 

• Proces-verbal nr. 18/BEC/SCD/11.09.2020 privind constituirea Biroului Electoral Central la alegerile 

pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020; 

• Circulara nr. 64/BEC/SCD/29.09.2020 privind aducerea la cunoștință a numărului de alegători înscriși 

în Registrul electoral și a numărului minim întreg nerotunjit de semnături necesar pentru susținerea 

candidaturilor la nivel național, precum și în fiecare circumscripție electorală, comunicate de 

Autoritatea Electorală Permanentă; 

• Proces-verbal nr. 303/BEC/SCD/18.10.2020 privind constatarea rămânerii definitive a candidaturilor 

propuse de organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pentru toate circumscripţiile 

electorale, la alegerile pentru Camera Deputaţilor din anul 2020; 
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• Circulara nr. 304/BEC/SCD/18.10.2020 referitoare la Procesul-verbal nr. 303/BEC/SCD/18.10.2020 

privind constatarea rămânerii definitive a candidaturilor propuse de organizaţiile cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale pentru toate circumscripţiile electorale, la alegerile pentru Camera Deputaţilor 

din anul 2020; 

• Circulara nr. 381/BEC/SCD/22.10.2020 referitoare la Procesul-verbal nr. 380/BEC/SCD/22.10.2020 

privind constatarea rămânerii definitive a candidaturilor propuse de organizaţiile cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale pentru toate circumscripţiile electorale, la alegerile pentru Camera Deputaţilor 

din anul 2020; 

• Proces-verbal nr. 380/BEC/SCD/22.10.2020 pentru completarea Procesului-verbal nr. 

303/BEC/SCD/2020 din data de 18.10.2020 privind constatarea rămânerii definitive a candidaturilor 

propuse de organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pentru toate circumscripţiile 

electorale, la alegerile pentru Camera Deputaţilor din anul 2020 încheiat astăzi 22.10.2020; 

• Circulara nr. 422/BEC/SCD/27.10.2020 privind comunicarea adresei Consiliului Național pentru 

Studierea Arhivelor Securității referitoare la transmiterea listelor definitive ale candidaților care vor 

participa la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, însoțite de declarațiile pe 

propria răspundere; 

• Circulara nr. 423/BEC/SCD/27.10.2020 privind introducerea în baza de date a informațiilor privind 

candidaturile la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020; 

• Proces-verbal nr. 548/BEC/SCD/04.11.2020 privind completarea Biroului Electoral Central cu 

reprezentanţii partidelor politice neparlamentare care participă la alegerile pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor din data de 6 decembrie 2020; 

• Proces-verbal nr. 591/BEC/SCD/6.11.2020 privind înlocuirea reprezentantului partidului Alianța 

pentru Unirea Românilor în Biroul Electoral Central; 

• Proces-verbal nr. 565/BEC/SCD/5.11.2020 privind numărul de candidaturi definitive, precum şi 

numărul listelor complete de candidaţi depuse de către partidele politice, alianţele politice, alianţele 

electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale la alegerile pentru Senat şi 

Camera Deputaţilor din anul 2020; 

• Proces-verbal nr. 587/BEC/SCD/6.11.2020 privind aducerea la cunoştinţă publică a listei semnelor 

electorale ale partidelor politice, ale alianţelor politice, ale alianţelor electorale şi ale organizaţiilor 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegerile pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor din anul 2020; 

• Circulara nr. 593/BEC/SCD/06.11.2020 referitoare la comunicarea procesului-verbal nr. 

587/BEC/SCD/6.11.2020 privind aducerea la cunoştinţă publică a listei semnelor electorale ale 

partidelor politice, ale alianţelor politice, ale alianţelor electorale şi ale organizaţiilor cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din 

anul 2020; 

• Circulara nr. 697/BEC/SCD/21.11.2020 privind partidele politice parlamentare care participă la 

alegerile parlamentare din anul 2020, precum și Grupul parlamentar al minorităților naționale din 

Camera Deputaților și care pot desemna reprezentanți în birourile electorale ale secțiilor de votare; 

• Circulara nr. 1147/BEC/SCD/06.12.2020 privind unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot; 

• Circulara nr. 1213/BEC/SCD/06.12.2020 privind obținerea unei copii pe suport hârtie a procesului-

verbal privind consemnarea rezultatului votării pentru Senat, respectiv Camera Deputaților de către 

ceilalți membri ai birourilor electorale; 

• Circulara nr. 1238/BEC/SCD/07.12.2020 privind transmiterea de către birourile electorale de 

circumscripție a cererilor și contestațiilor primite care sunt de competența Biroului Electoral Central; 

• Circulara nr. 1289/BEC/SCD/8.12.2020 privind transmiterea proceselor-verbale privind consemnarea 

rezultatului alegerilor la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020; 

• Circulara nr. 1498/BEC/SCD/12.12.2020 privind modul de transmitere a documentelor de către biroul 

electoral de circumscripție către Biroul Electoral Central; 

• Circulara nr. 1500/BEC/SCD/12.12.2020 privind modul de transmitere a documentelor de către Biroul 

electoral de circumscripție a municipiului București către Biroul Electoral Central; 

• Circulara nr. 1501/BEC/SCD/12.12.2020 privind modul de transmitere a documentelor de către biroul 

electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării către Biroul 

Electoral Central; 

https://parlamentare2020.bec.ro/wp-content/uploads/2020/12/circulara_1501.pdf
https://parlamentare2020.bec.ro/wp-content/uploads/2020/12/circulara_1501.pdf
https://parlamentare2020.bec.ro/wp-content/uploads/2020/12/circulara_1501.pdf
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•  Circulara nr. 1502/BEC/SCD/12.12.2020 referitoare la încheierea Procesului-verbal privind partidele 

politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice, alianțele 

electorale care întrunesc pragul electoral la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, 

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

politice, alianțele electorale care nu întrunesc pragul electoral la alegerile pentru Senat și Camera 

Deputaților din anul 2020; 

• Circulara nr. 1558/BEC/SCD/14.12.2020 privind încetarea activității birourilor electorale de 

circumscripție și a oficiilor electorale; 

• Proces-verbal nr. 1555/BEC/SCD/14.12.2020 privind efectuarea tragerii la sorţi pentru departajarea a 

două numere aflate la egalitate în lista ordonată la nivel naţional încheiat în 14 decembrie 2020, ora 

12.00; 

• Circulara nr. 1646/BEC/SCD/17.12.2020 privind eliberarea certificatelor doveditoare ale alegerii 

deputaților și senatorilor. 

 

Notă: Personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central pentru alegerea Senatului și a Camerei 

Deputaților din 6 decembrie 2020 care activează în cadrul Departamentului legislativ (respectiv al 

Departamentului legislație, contencios electoral, relația cu Parlamentul și Uniunea Europeană) al Autorității 

Electorale Permanente a întocmit corespondența biroului cu alte instituții și organisme electorale, precum și 

răspunsurile la solicitările înregistrate, totalizând peste 1300 de adrese. De asemenea, au fost tehnoredactate 

procesele-verbale ale celor 51 de ședințe ale Biroului Electoral Central. 

 

Anexa nr. 4  

 

Lista propunerilor legislative/proiectelor de legi în domeniul de activitate al instituției dezbătute în 

comisiile de specialitate/plenul celor două Camere ale Parlamentului, 

pentru care au fost elaborate puncte de vedere ale AEP, în anul 2020 

 

• PL-x 654/20.10.2020 - Propunere legislativă privind amânarea datei alegerilor pentru autorităţile 

administraţiei publice locale din anul 2020, 

• PL-x 608/06.10.2020 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 

privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Electorale Permanente, 

• PL-x 566/14.09.2020 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea 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, 

• PL-x 559/14.09.2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 

materie electorală, 

• PL-x 543/08.09.2020 - Propunere legislativă pentru modificarea art. 94 alin. (2) lit. a) din Legea 

nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, precum şi pentru completarea art. 51 din Legea 

nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, 

• Pl-x 451/27.07.2020 - Propunere legislativă privind unele măsuri privind buna organizare şi 

desfăşurare a alegerilor locale din anul 2020, 

• PL-x 450/27.07.2020 – Proiect de Lege privind unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru 

Senat şi Camera Deputaţilor, ca urmare a încetării mandatului Parlamentului ales în anul 2016, 

• PL-x 429/07.07.2020 - Proiect de Lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile 

administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi 

desfăşurare a acestora, 

• PL-x 363/12.06.2020 - Proiect de Lege privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei 

publice locale şi pentru modificarea art.151 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, 

• Pl-x 267/13.05.2020 - Propunere legislativă pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul 

subvenționării partidelor politice din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor 

politice și a campaniilor electorale, 

https://parlamentare2020.bec.ro/wp-content/uploads/2020/12/circulara_1502.pdf
https://parlamentare2020.bec.ro/wp-content/uploads/2020/12/circulara_1502.pdf
https://parlamentare2020.bec.ro/wp-content/uploads/2020/12/circulara_1502.pdf
https://parlamentare2020.bec.ro/wp-content/uploads/2020/12/circulara_1502.pdf
https://parlamentare2020.bec.ro/wp-content/uploads/2020/12/circulara_1502.pdf
https://parlamentare2020.bec.ro/wp-content/uploads/2020/12/circulara_1502.pdf
https://parlamentare2020.bec.ro/wp-content/uploads/2020/12/circulara_1558.pdf
https://parlamentare2020.bec.ro/wp-content/uploads/2020/12/circulara_1558.pdf
https://parlamentare2020.bec.ro/wp-content/uploads/2020/12/pv_1555.pdf
https://parlamentare2020.bec.ro/wp-content/uploads/2020/12/pv_1555.pdf
https://parlamentare2020.bec.ro/wp-content/uploads/2020/12/pv_1555.pdf
https://parlamentare2020.bec.ro/wp-content/uploads/2020/12/circulara_1646.pdf
https://parlamentare2020.bec.ro/wp-content/uploads/2020/12/circulara_1646.pdf
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18782
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18759
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18908
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18910
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18888
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18475
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18761
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18316
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• PL-x 186/29.04.2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea prevederilor Legii nr. 

208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, 

• PL-x 135/01.04.2020 - Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

• L682/2020 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 208 din 2015 privind alegerea 

Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale 

Permanente, 

• L653/2020 - Propunere legislativă privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat și Camera 

Deputaților, ca urmare a încetării mandatului Parlamentului ales în anul 2016, precum și a unor măsuri 

pentru buna organizare a acestora, 

• L643/2020 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 208 din 2015 privind 

alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Electorale Permanente, 

• B634/2020 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 privind 

egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, cu modificările şi completările ulterioare, 

• B633/2020 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 208 din 20 iulie 2015, 

• L623/2020 - Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 208 din 20 iulie 2015 

privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea 

Autorității Electorale Permanente, 

• L246/2020 - Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, 

• L207/2020 - Propunere legislativă privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice 

locale. 

 

 

Anexa nr. 5 

 

Lista comunicatelor de presă privind activitățile de control al finanțării  

publice și finanțării private a partidelor politice și a campaniei electorale în anul 2021 

 

• 07.01.2020 - Comunicat de presă referitor la controlul privind veniturile și cheltuielile competitorilor 

electorali în campania electorală pentru alegerile prezidențiale 

• 06.03.2020  - Comunicat de presă privind obligația partidelor politice de a depune la AEP rapoartele 

de venituri și cheltuieli, situațiile financiare anuale și rapoartele de audit statutar 

• 12.05. 2020  - Comunicat de presă privind situația depunerii la AEP de către formațiunile politice a 

rapoartelor de venituri și cheltuieli, a situațiilor financiare anuale și a rapoartelor de audit statutar 

• 12.05.2020  - Comunicat de presă privind situația depunerii la AEP de către formațiunile politice a 

rapoartelor de venituri și cheltuieli, a situațiilor financiare anuale și a rapoartelor de audit statutar 

• 12.05.2020  - Comunicat de presă privind situația depunerii la AEP de către formațiunile politice a 

rapoartelor de venituri și cheltuieli, a situațiilor financiare anuale și a rapoartelor de audit statutar 

• 22.05.2020  - Comunicat de presă privind actualizarea și publicarea planului activităților de control al 

finanțării partidelor politice și a campaniei electorale în anul 2020 

• 22.05.2020  - Comunicat de presă privind actualizarea și publicarea planului activităților de control al 

finanțării partidelor politice și a campaniei electorale în anul 2020 

• 22.05.2020 - Comunicat de presă privind rezultatele controalelor efectuate de AEP cu privire la 

legalitatea veniturilor și cheltuielilor partidelor politice din perioada 2015-2018 

• 10.06.2020 - Comunicat de presă privind dezvoltarea și implementarea, de către Autoritatea Electorală 

Permanentă, a aplicației informatice pentru gestionarea Registrului fiscal al partidelor politice 

• 22.07.2020  - Comunicat de presă referitor la elaborarea proiectului de hotărâre a AEP privind 

aprobarea Ghidului finanțării campaniei electorale la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020 

• 24.07.2020 - Comunicat de presă privind dezbaterea publică online organizată de AEP pe tema 

finanțării campaniei electorale pentru alegerile locale din data de 27 septembrie 2020 

• 25.08.2020 - Comunicat de presă privind înregistrarea mandatarilor financiari la alegerile locale din 

data de 27 septembrie 2020 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18547
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18457
javascript:__doPostBack('ctl00$B_Center$Lista$grdLista$ctl02$LinkButton1','')
javascript:__doPostBack('ctl00$B_Center$Lista$grdLista$ctl02$LinkButton1','')
javascript:__doPostBack('ctl00$B_Center$Lista$grdLista$ctl02$LinkButton1','')
javascript:__doPostBack('ctl00$B_Center$Lista$grdLista$ctl02$LinkButton1','')
javascript:__doPostBack('ctl00$B_Center$Lista$grdLista$ctl02$LinkButton1','')
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• 27.08.2020  - Comunicat de presă privind demararea campaniei electorale pentru alegerile locale din 

data de 27 septembrie 2020 

• 06.09.2020 - Comunicat de presă privind demararea perioadei electorale pentru alegerile parlamentare 

din data de 6 decembrie 2020 

• 08.09.2020  - Comunicat de presă referitor la publicarea „Registrului fiscal al partidelor politice 

înscrise la Tribunalul Municipiului București” 

• 25.09.2020 - Comunicat de presă privind încheierea campaniei electorale pentru alegerile locale din 

data de 27 septembrie 2020 

• 01.10.2020 - Comunicat de presă privind documentele pe care trebuie să le depună la AEP competitorii 

electorali participanți la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020 

• 05.10.2020 - Comunicat de presă privind demararea procedurii de publicare a listei competitorilor 

electorali care au depus la AEP rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale efectuate 

cu ocazia alegerilor locale din anul 2020 

• 14.10.2020 - Comunicat de presă privind elaborarea proiectului de hotărâre a AEP privind aprobarea 

Ghidului finanțării campaniei electorale la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 

decembrie 2020 

• 16.10.2020 - Comunicat de presă privind lista competitorilor electorali care au obținut pragul electoral 

în vederea rambursării cheltuielilor electorale efectuate cu ocazia alegerilor autorităților administrației 

publice locale din anul 2020 

• 22.10.2020  - Comunicat de presă privind termenele-limită de depunere a documentelor în vederea 

rambursării cheltuielilor efectuate la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020 

• 22.10.2020 - Comunicat de presă privind organizarea unei dezbateri publice online pe tema finanțării 

campaniei electorale pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din data de 6 decembrie 2020 

• 02.11.2020 - Comunicat de presӑ privind cuantumul cheltuielilor solicitate la rambursare de cӑtre 

competitorii electorali participanți la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale 

• 04.12.2020 - Comunicat de presă privind încheierea campaniei electorale pentru alegerile parla 

09.11.2020 - Comunicat de presă privind desemnarea și înregistrarea mandatarilor financiari la 

alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020 mentare din data de 6 

decembrie 2020 

• 18.12.2020 - Comunicat de presă privind obligativitatea competitorilor electorali de a depune la AEP 

rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale 

• 18.12.2020 - Comunicat de presă privind competitorii electorali care au obținut cel puțin 3% din 

voturile valabil exprimate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților 

• 18.12.2020 - Comunicat de presă privind competitorii electorali care au obținut cel puțin 3% din 

voturile valabil exprimate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților 

• 21.12.2020  - Comunicat de presă privind situația depunerii la AEP de către competitorii electorali a 

rapoartelor de venituri și cheltuieli aferente alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din 6 

decembrie 2020 

• 29.12.2020 - Comunicat de presă privind rambursarea cheltuielilor electorale aferente alegerilor pentru 

Senat și Camera Deputaților 

• 29.12.2020 - Comunicat de presă privind rambursarea sumelor aferente cheltuielilor efectuate în 

campania electorală pentru alegerile locale din anul 2020 

• 30.12.2020 - Comunicat de presă privind activitățile de control al finanțării publice și finanțării private 

a partidelor politice și a campaniei electorale în anul 2021 
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   Anexa nr. 6 

 

Deficiențe/incidente semnalate referitoare la materialele de logistică electorală şi la dotările specifice secțiilor de votare  

Alegeri locale 2020 

 

Județ UAT Nr. SV Nr. sesizări 

comunicate 

Descrierea pe scurt Modalitatea de soluționare 

Maramureș  Municipiul Baia 

Mare 

71 1 Arondarea la o secție de votare mai 

aproape de domiciliu. 

Se va proceda la aprobarea prin Dispoziția Primarului a 

unei noi delimitări a secțiilor de votare. 

Cluj  Comuna 

Chinteni 

399 1 Schimbarea sediului secției de votare 

nr. 399 din incinta primăriei. 

În urma discuțiilor cu reprezentanții primăriei, aceștia au 

precizat că nu se impune schimbarea locației acestei secții 

de votare. 

Prahova  Municipiul 

Ploiești 

- 1 Sesizare privind urnele de vot 

confecționate din material transparent. 

S-a răspuns petentului prin e-mail. 

Iași  Comuna 

Țibănești 

709 1 Sesizare privind neîndeplinirea 

condițiilor prevăzute de HAEP nr. 

44/2016. 

În urma constatării la fața locului de către echipa AEP a 

rezultat faptul că: sediul Școlii gimnaziale „Dr. Brânzei” 

unde este stabilit sediul secției de votare nr. 709 se află în 

reabilitare și modernizare; pereții din incinta școlii sunt în 

reparații; cablurile sunt la vedere; ușile nu sunt montate 

(montarea urmând a se face în cursul zilei de 23.09.2020); 

grupul sanitar nu este igienizat. La data de 25.09.2020 s-a 

efectuat reverificarea la fața locului, constatându-se faptul 

că toate deficiențele au fost remediate. 

Municipiului 

București 

Sectorul 4 672, 673, 674, 

675 și 676 

1 Relocarea secțiilor de votare la sediul 

anterior. 

În urma discuțiilor cu reprezentanții primăriei, aceștia au 

menționat faptul că imobilul se află într-un amplu proces 

de modernizare, reabilitare și consolidare, nefiind 

momentul potrivit relocării secțiilor de votare. 

Municipiului 

București 

Sectorul 4 672, 673, 674, 

675 și 676 

1 Relocarea secțiilor de votare la sediul 

anterior. 

În urma discuțiilor cu reprezentanții primăriei, aceștia au 

menționat faptul că imobilul se află într-un amplu proces 

de modernizare, reabilitare și consolidare, nefiind 

momentul potrivit relocării secțiilor de votare. 

Cluj  Comuna Ceanu 

Mare 

397 1 Relocarea secției de votare la sediul 

anterior. 

Reprezentanții primăriei au comunicat că nu se impune 

relocarea secției de votare. 

Călărași  Comuna Ileana 152, 153, 154 și 

155 

1 Schimbarea sediului secției de votare 

nr. 154, motivând că este într-un spațiu 

neadecvat (bar/magazin alimentar); 

În urma constatării la fața locului de către echipa AEP a 

rezultat faptul că: sediul secției de votare nr. 154 

Ștefănești întrunește toate condițiile prevăzute de 

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 44/2016; 
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polița din cabina de vot să fie montată 

în partea din față. 

au fost luate măsurile necesare cu privire la respectarea 

prevederilor art. 81 alin. (5) din Legea nr. 115/2015, 

localul fiind închis pe durata desfășurării alegerilor; 

permite afluirea și defluirea corespunzătoare a 

alegătorilor; destinația imobilului este de Cămin Cultural 

conform HCL nr. 14/30.07.1999 modificată și completată 

prin HCL nr. 7/20.03.2001 privind Inventarul bunurilor 

care aparțin de domeniul public al comunei Ileana. 

Municipiului 

București 

Sectorul 6 1238, 1239, 

1240 și 1241 

1 Reamenajarea secțiilor de votare de la 

etajul 1 la parterul imobilului pentru 

facilitarea accesului persoanelor cu 

mobilitate redusă. 

Reprezentanții primăriei au procedat la mutarea secțiilor 

de votare într-un alt imobil. 

Timiș  Municipiul 

Timișoara 

- 1 Arondarea la o secție de votare mai 

aproape de domiciliu. 

Se va remedia situația prin actualizarea delimitărilor de pe 

raza municipiului Timișoara. 

Iași  Municipiul Iași 144-149 1 Neconcordanțe adresă sediu secție de 

votare și Registrul electoral 

Redirecționată către Primăria municipiului Iași. Aceștia au 

comunicat că se fac verificări în vederea actualizării 

adresei secțiilor de votare. 

Municipiului 

București 

Sectorul 2 295 1 Aglomerație la sediul secției de votare. Redirecționată către Primăria Sector 2. Aceștia au 

menționat faptul că vor lua măsuri speciale în acest sens. 

Giurgiu  Municipiul 

Giurgiu 

18 1 Sesizare privind neîndeplinirea 

condițiilor prevăzute de HAEP nr. 

44/2016. 

Primarul municipiului Giurgiu a precizat faptul că pentru 

alegerile locale din 2020 nu a identificat soluții pentru 

schimbarea sediului secției de votare nr. 18, urmând ca 

după acest scrutin să se facă demersuri pentru găsirea unui 

alt spațiu. 

Ilfov  Comuna 

Balotești 

- 1 PNL Organizația Balotești solicită 

înființarea unei secții de votare în 

contextul fluidizării procesului 

electoral. 

Răspuns comunicat petentului prin e-mail. 

Botoșani  Comuna Dersca 226 1 PSD Organizația Județeană Botoșani 

solicită schimbarea sediului secției de 

votare din incinta primăriei. 

Primarul comunei Dersca a declarat faptul că nu solicită 

schimbarea sediului secției de votare. 

Arad  Comuna Birchiș 211 1 Instituția Prefectului – județul Arad 

transmite solicitarea Primăriei Birchiș 

în vederea schimbării sediului secției de 

votare nr. 211. 

Primarul comunei Birchiș renunță la solicitare.  

Iași  Municipiul Iași - 2 Primăria municipiului Iași solicită 

înființarea de secții noi de votare, 

desființarea de secții de votare, precum 

și schimbarea sediilor secțiilor de 

votare. 

Răspuns transmis la solicitare. 
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Buzău Comuna 

Murgești 

292 1 Schimbarea sediului secției de votare 

nr. 292 din incinta primăriei. 

Reprezentanții primăriei au comunicat faptul că sediul 

secției de votare nr. 292 din incinta primăriei îndeplinește 

toate condițiile legale de organizare în bune condiții a unei 

secții de votare. 

Buzău Comuna 

Murgești 

292 2 Organizația Municipală PRO România 

solicită schimbarea sediului secției de 

votare nr. 292 din incinta primăriei. 

Reprezentanții primăriei au comunicat faptul că sediul 

secției de votare nr. 292 din incinta primăriei îndeplinește 

toate condițiile legale de organizare în bune condiții a unei 

secții de votare. 

Sibiu Oraș Cisnădie Cartierul 

Arhitecților 

8 Solicitare de a înființa secții de votare în 

Cartierul Arhitecților. 

Răspuns către cele 6 persoane fizice. 1 partid politic, 1 

ONG, Administrația prezidențială, Instituția Prefectului 

Sibiu. 

Bihor Comuna Sălard 534-535 1 Solicitare de mutare secție de votare în 

clădirea grădiniței 

Respectarea prevederile art. 6 alin. 1 din Hot. 19/2017 

Suceava Municipiul 

Rădăuți 

- 1 Numărul secțiilor arondate în 

Municipiul Rădăuți. 

Conform Hotărârii nr. 19/2017 a AEP sunt arondate un 

număr de 16 secții. 

Bacău Municipiul 

Bacău 

actuala SV nr. 5 

(actual nr. 7) 

1 Spațiu inadecvat - mic pentru 

desfășurarea alegerilor. 

Spațiul respectă prevederilor Hot. nr. 44/2016 a AEP. 

Mehedinți Municipiul 

Orșova 

 SV 73 1 Spațiu inadecvat - mic pentru 

desfășurarea alegerilor. 

Spațiul respectă prevederile art. 6 alin. 1 din Hot. nr. 

19/2017 a AEP. 

Buzău Comuna Largu SV 258 1 Spațiu inadecvat aflat în incinta 

primăriei. 

Spațiul respectă prevederile art. 6 alin. 1 din Hot. Nr. 

19/2017 și  Hot. 44/2016  a AEP.  

Cluj Municipiul Cluj-

Napoca 

Pata Rat 1 Solicitare de a înființa secții de votare în 

zona Pata-Rat. 

Atributul exclusiv al primarului cu respectarea Hot. Nr. 

44/2016 a AEP. 

Caraș-Severin Comuna Ciuchici SV 203 1 Spațiu inadecvat - mic pentru 

desfășurarea alegerilor. 

Spațiul respectă prevederile art. 6 alin. 1 din Hot. nr. 

19/2017 a AEP. 

Timiș Comuna 

Chevereșu Mare 

SV 354-355-

356 

1 Spațiu inadecvat pentru desfășurarea 

alegerilor. 

Pentru secțiile nr. 355 și nr. 356 nu există alte spații în 

proprietatea primăriei; pentru SV 354 există un spațiu 

pentru care se va întocmi documentația conform Hot. Nr. 

19/2017 a AEP. 

Sibiu Comuna Mârșa SV 164 1 Spațiu inadecvat pentru desfășurarea 

alegerilor. 

Conform art. 20alin. (3) din Lg. 208/2015 stabilirea 

sediilor se face de primar. SV nr. 164 îndeplinește 

condițiile minime ale Hot nr. 44/2016 

Dolj Comuna Giubega SV 364 1 Expertul a încălcat prevederile art. 16 

alin. 1 lit. g) din Lg. 208/2015. 

Conform adresei MAI  au fost constate încălcări ale 

prevederilor art. 16  din Legea nr. 208/2015 si instituția 

noastră a emis Decizia de excludere. 

Ilfov Comuna Chiajna - 2 Solicitare înființare secții noi de votare. A fost comunicată solicitarea petentului Primăriei 

Orașului Chiajna. Primăria orașului Chiajna a solicitat 

aviz pentru modificarea sediilor unor secții. Răspunsul a 

fost înaintat petentului prin email. 
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Botoșani Comuna Dersca 226 1 Solicitare schimbare sediul secției de 

votare. 

A fost înaintată Primăriei comunei Dersca, județul 

Botoșani solicitare pentru a fi analizată și a se decide 

asupra oportunității schimbării sediului secției de votare. 

În urma discuțiilor cu reprezentanții primăriei, aceștia au 

precizat că nu se impune schimbarea locației acestei secții 

de votare. 

Mehedinți Comuna Șovarna 273 1 Solicitare schimbare sediul secției de 

votare. 

A fost înaintat adresă Primăriei comunei Șovarna pentru 

analiza oportunității schimbării sediului secției de votare. 

Reprezentanții Biroului Județean Mehedinți s-au deplasat 

la sediul secției de votare și au constatat că respectă 

prevederile Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 

44/2016. De asemenea, Primăria comunei Șovarna nu 

deține alt spațiu care să corespundă cerințelor legale. S-a 

răspuns petentului prim email. 

Constanța Orașul Năvodari - 1 Solicitare înființare secții noi de votare. A fost înaintată solicitarea privind înființarea unei secții 

de votare Primăriei orașului Năvodari. Ca urmare a acestui 

demers, Primăria a comunicat că va face demersurile 

necesare în ceea ce privește înființarea unei secții de 

votare, însă pentru alegerile următoarele încât timpul este 

prea scurt pentru demersurile ce se impun. A fost înaintat 

prin email un răspuns petentului. 

Prahova Comuna 

Poienarii Burchii 

514 1 Sesizare privind schimbarea sediului 

secției de votare. 

Sediul secției de votare a fost schimbat în altă locație, în 

baza art. 6 alin. (1) lit. a) din Hotărârea nr. 19/2017 a 

Autorității Electorale Permanente pentru faptul că sediul 

secției de votare nu mai respecta prevederile Hotărârii 

Autorității Electorale Permanente nr. 44/2016. A fost 

înaintat prin email răspuns petentului. 

Cluj Comuna 

Chinteni 

399 3 Solicitare de schimbare a sediului 

secției de votare. 

A fost înaintată Primăriei comunei Chinteni județul Cluj 

solicitare pentru a fi analizată și a se decide asupra 

oportunității schimbării sediului secției de votare. În urma 

corespondenței cu reprezentanții primăriei, aceștia au 

precizat că nu se impune schimbarea locației acestei secții 

de votare. 

Ilfov Orașul Popești-

Leordeni 

- 1 Sesizare privind condițiile din secțiile 

de votare în contextul pandemiei. 

Primăria Orașului Popești-Leordeni a solicitat aviz pentru 

înființarea unei secții de votare precum și pentru 

modificarea sediilor unor secții de votare. A fost înaintat 

prin email răspuns petentului. 

Giurgiu Comuna 

Singureni 

209 1 Solicitare de schimbare a sediului 

secției de votare. 

Ca urmare a solicitării a fost solicitat  Primăriei comunei 

Singureni să analizeze oportunitatea schimbării sediului. . 

Reprezentanții Biroului Județean Giurgiu s-au deplasat la 

sediul secției de votare și au constatat că respectă 
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prevederile Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 

44/2016. .S-a răspuns petentului prim email. 

Maramureș Comuna Arduzel 206 1 Solicitare de schimbare a sediului 

secției de votare. 

Solicitare schimbare sediul secției de votare având în 

vedere faptul că nu va fi timp pentru igienizarea școlii. S-

a răspuns prin email petentului, igienizarea și dezinfecția 

localurilor de vot se asigură  de către Ministerul Sănătății. 

Teleorman 

 

Comuna 

Trivalea-Moșteni 

308 și 309 1 Solicitare de schimbare a sediului 

secției de votare. 

Solicită mutarea secțiilor de votare nr. 308 și 309. 

Reprezentanții Biroului Județean Teleorman s-au deplasat 

la sediile secțiilor de votare și au constatat că respectă 

prevederile Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 

44/2016. De asemenea, Primăria comunei Trivalea-

Moșteni ne-a comunicat că nu se impune schimbarea 

sediilor secțiilor de votare. S-a răspuns petentului prim 

email. 

Buzău Comuna 

Bălăceanu 

 1 Solicitare de schimbare a sediului 

secției de votare. 

Prin adresa Primăriei Comunei Bălăceanu nr. 

1688/10.08.2020, înregistrată la Filiala Sud-Est cu nr. 

1169/14.08.2020, faptul că: sediul secției de votare 

organizată în prezent în sediul Primăriei Comunei 

Bălăceanu, îndeplinește toate  condițiile prevăzute de 

actele normative în vigoare, nefiind necesară schimbarea 

sediului secției de votare. 

Buzău Comuna Cilibia 206 1 Solicitare de schimbare a sediului 

secției de votare. 

Prin adresa Primăriei Comunei Cilibia nr. 

2131/12.08.2020, înregistrată la Filiala Sud-Est cu nr. 

1170/14.08.2020, faptul că: „în momentul de față nu este 

oportună schimbarea amplasamentului secției de votare 

nr. 206 Cilibia. 

Buzău Comuna Largu 258 1 Solicitare de schimbare a sediului 

secției de votare. 

Prin adresa Primăriei Comunei Largu nr. 

1344/11.08.2020, înregistrată la Filiala Sud-Est cu nr. 

1171/11.08.2020, faptul că: „nu consideră schimbarea 

sediului oportună, ba din contră, motivat de faptul că sunt 

îndeplinite toate condițiile prevăzute de legislația în 

vigoare pentru organizarea activității de votare”. 

Buzău Comuna Lopătari 259 1 Solicitare de schimbare a sediului 

secției de votare. 

Prin adresa Primăriei Comunei Lopătari nr. 

3540/13.08.2020, înregistrat la Filiala Sud-Est cu nr. 

1172/14.08.2020, faptul că :„s-a procedat la modificarea 

sediului secției de votare nr. 259 din comuna Lopătari, de 

la Primăria Comunei Lopătari situată pe strada Principală 

nr. 61, sat Lopătari, comuna Lopătari, județul Buzău la 

Căminul Cultural Lopătari, situat pe strada Principală nr. 

59, sat Lopătari, comuna Lopătari, județul Buzău.” 
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Buzău Comuna 

Mărgăritești 

273 1 Solicitare de schimbare a sediului 

secției de votare. 

Prin adresa Primăriei Comunei Mărgăritești nr. 

1208/13.08.2020, înregistrată la Filiala Sud-Est cu nr. 

1173/14.08.2020, faptul că: „secția de votare care este în 

incinta primăriei îndeplinește condițiile minimale pe care 

trebuie să le îndeplinească locațiile în care funcționează 

secțiile de votare.” 

Buzău Comuna 

Murgești 

292 1 Solicitare de schimbare a sediului 

secției de votare. 

Prin adresa Primăriei Comunei Murgești nr. 

2582/12.08.2020, înregistrată la Filiala Sud-Est cu nr. 

1174/12.08.2020, faptul că: „secția de votare din cadrul 

primăriei Murgești îndeplinește condițiile pe care trebuie 

să le îndeplinească locațiile în care funcționează secțiile 

de votare, precum și dotarea acestora. În ceea ce privește 

măsurile de securitate și sănătate în perioada alegerilor 

locale 2020, se vor respecta regulile corespunzătoare de 

prevenire împotriva infectării cu Covid-19.” 

Buzău Comuna 

Racovițeni 

326 1 Solicitare de schimbare a sediului 

secției de votare. 

Prin adresa Primăriei Comunei Racovițeni nr. 

1923/10.08.2020, înregistrată la Filiala Sud-Est cu nr. 

1175/10.08.2020, faptul că: „nu dețin alt sediu oportun să 

îndeplinească criteriile de funcționalitate (telefon, fax, 

internet, grup sanitar, protejarea personalului 

administrației publice locale și cetățenii cu drept de vot în 

contextul pandemiei COVID-19, […] birourile instituției 

se află la etaj, iar secția de votare la parter și nu 

influențează procesul electoral” 

Buzău Comuna Stâlpu 372 1 Solicitare de schimbare a sediului 

secției de votare. 

Prin adresa Primăriei Comunei Stâlpu nr. 

1176/12.08.2020, înregistrată la Filiala Sud-Est cu nr. 

1176/14.08.2020. faptul că: „nu sunt îndeplinite condițiile 

de schimbare a sediului secției de votare. Secția de votare 

organizată în sediul Primăriei Comunei Stâlpu 

îndeplinește condițiile prevăzute de Hotărârea Autorității 

Electorale nr. 44/2016. Sediul Primăriei Comunei Stâlpu 

se află chiar aproape de centrul comunei Stâlpu, astfel 

încât cetățenii cu drept de vot au aproximativ aceeași 

distanță de parcurs de la reședințele dumnealor până la 

sediul secției de votare, […] nu consideră schimbarea 

sediului secției de votare o oportunitate, ba din contră”. 

Maramureș Comuna 

Rozavlea 

381 2 Solicitare de schimbare a sediului 

secției de votare. 

A fost solicitat Primăriei Comunei Rozavlea să analizeze 

oportunitatea schimbării sediului secției de votare. Prin 

adresa 1263/21.07.2020, Primăria comunei Rozavlea ne-a 

comunicat faptul că sediul primăriei reprezintă cea mai 

adecvată locație în ceea ce privește asigurarea condițiilor 
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optime pentru amenajarea secției de votare. S- a 

comunicat răspuns prin poștă petentului. 

Bacău Comuna Filipeni - 1 Solicitare privind înființare unei noi 

secții de votare. 

A fost înaintată Primăriei comunei Filipeni solicitarea 

privind înființarea unei noi secții de votare. Prin adresa 

2986/29.06.2020 Primăria comunei Filipeni ne-a 

comunicat că va face demersurile necesare înființării unei 

secții de votare. Răspunsul a fost comunicat prin poștă 

petentului. 

Teleorman Comuna Beuca 99 1 Sesizare privind condițiile secției de 

votare. 

Urmare a sesizării o echipă din cadrul Biroului Județean 

Teleorman s-a deplasat la sediul secției de votare și au 

constatat că aceasta respectă prevederile Hotărârii 

Autorității Electorale Permanente nr. 44/2016. S-a trimis 

răspuns prin poștă petentului.  

Sibiu  Comuna Sadu - 1 Sesizare privind urnele de vot 

confecționate din material transparent. 

 

 

A fost comunicată adresă scrisă către Primăria comunei 

Sadu prin care s-a solicitat verificarea aspectelor sesizate 

și  s-a recomandat etichetarea corespunzătoare a urnelor 

de vot astfel încât să fie asigurat gradul de transluciditate; 

a fost comunicat răspuns din partea Primăriei comunei 

Sadu, în sensul că urnele au fost înfoliate cu folie  de 

polietilenă. 

S-a trimis răspuns prin e-mail petentului. 

Teleorman  Comuna Moșteni 210 și 211 1 Sesizare privind urnele de vot 

confecționate din material transparent. 

A fost comunicată adresă scrisă către Primăria comunei 

Moșteni prin care s-a solicitat verificarea aspectelor 

sesizate și  s-a recomandat etichetarea corespunzătoare a 

urnelor de vot astfel încât să fie asigurat gradul de 

transluciditate. 

S-a trimis răspuns prin e-mail petentului. 

Iași  Municipiul Iași  1 Instituția Prefectului – județul Iași 

solicită obținerea avizului pentru 

modificarea delimitării secțiilor de 

votare, înființare de secții noi și 

desființarea unor secții de votare din 

municipiul Iași. 

Emitere aviz conform pentru 10 secții votare; desființare 

2 secții de votare Municipiul Iași. 

Vrancea  - - 1 Inspectoratul de Poliție Județean 

Vrancea solicită îmbunătățirea 

condițiilor minime (sau identificarea 

unor alte locații corespunzătoare) de 

efectuare a serviciului de protecție la 

secțiile de votare. 

- 

Tulcea  Municipiul 

Tulcea 

- 1 Arondarea alegătorilor la secțiile de 

votare. 

Sesizarea a fost redirecționată în data de 28.08.2020 către 

Primăria Municipiului Tulcea. 
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Prahova Comuna Cerașu 369 și 368  1 Se solicita întreprinderea demersurilor 

necesare actualizării Registrului 

electoral având în vedere că distanta 

dintre cea mai îndepărtată locuință din 

satul Valea Tocii și sediilor secțiilor de 

votare nr. 369, respectiv 368 sunt de 

respectiv 10 km și respectiv 2-3 km.  

A fost comunicată adresă scrisă către Partidul Mișcarea 

Populară prin care s-a arătat că distanță  dintre cea mai 

îndepărtată locuință din satul Valea Tocii și sediul secției 

de votare nr. 369, respectiv 368 nu depășește 2, 5 km.  

Municipiul 

București  

Sectorul 4 675 1 Solicita lămuriri cu privire la 

modificare arondării alegătorilor de pe 

bd. Tineretului nr. 5-29, București ce 

vor vota la Liceul Tehnologic De 

Metrologie ”Traian-Vuia”. 

Emitere aviz conform pentru modificarea sediului secției 

de votare nr. 675 din mun. București.  

S-a trimis răspuns prin e-mail petentului.  

 

Harghita 

Municipiul 

Odorheiu 

Secuiesc  

- 1 Solicitare privind înființarea unei noi 

secții de votare. 

S-a trimis răspuns prin e-mail petentului.  

Prahova Comuna Gura 

Viitoarei 

- 1 Sesizează demararea proceduri de 

schimbare a nomenclatorului stradal și 

atribuirea a denumirilor de străzi și a 

numerelor poștale.  

S-a trimis răspuns prin e-mail petentului Moise Adrian 

Constantin.  

Bacău Comuna 

Coțofănești 

318 1 PNL Organizația Județeană Bacău 

solicită schimbarea sediului secției de 

votare din incinta primăriei. 

Primarul comunei Coțofănești a declarat faptul că nu 

solicită schimbarea sediului secției de votare. 

S-a trimis răspuns prin e-mail petentului. 

Bacău Comuna 

Găiceana 

319 1 PNL Organizația Județeană Bacău 

solicită schimbarea sediului secției de 

votare din incinta primăriei. 

Primarul comunei Găiceana a declarat faptul că nu solicită 

schimbarea sediului secției de votare. 

S-a trimis răspuns prin e-mail petentului. 

Dolj Comuna Măceșu 

de Jos 

399 1 Solicitare de schimbare a sediului 

secției de votare 

Urmare a sesizării o echipă din cadrul Filialei Sud-Vest 

Oltenia s-a deplasat la sediul secției de votare și au 

constatat faptul  că aceasta respectă prevederile Hotărârii 

Autorității Electorale Permanente nr. 44/2016. De 

asemenea, domnul primar a menționat că nu deține un alt 

spațiu care să ofere condiții mai bune față de sediul actual. 

S-a trimis răspuns prin poștă petentului. 

- - - 1 Sesizare privind numerotarea secțiilor 

de votare. 

S-a răspuns petentului prin e-mail. 

Caraș-Severin Comuna Băuțar - 1 Solicitare înființare secție de votare. Primarul comunei Băuțar renunță la solicitare.  
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Alegerea Senatului și Camerei Deputaților 2020 

 
Județ UAT Nr. SV Nr. sesizări 

comunicate 

Descrierea pe scurt  Modalitatea de soluționare 

Constanța Năvodari - 1 Solicitare privind înființare secție nouă, 

modificare sedii secții de votare pentru 

asigurarea unor condiții superioare 

A fost solicitat Primăriei Năvodari să analizeze 

solicitarea petentului; a fost emis aviz conform pentru 

înființarea unei secții de votare și pentru modificarea 

sediilor secțiilor de votare nr. 328, 330 și 331 din orașul 

Năvodari, județul Constanța  

Ilfov Mogoșoaia 229 și 230 1 Sesizare privind schimbarea sediilor 

secțiilor de votare datorită suprafeței 

reduse în contextul pandemiei actuale 

A fost emis aviz conform pentru modificarea sediilor 

secțiilor de votare nr. 229, respectiv 230 din comuna 

Mogoșoaia, județul Ilfov. 

Botoșani Dersca 226 1 Sesizare privind schimbarea sediului 

secției de votare datorită suprafeței 

reduse în contextul pandemiei actuale 

A fost emis aviz conform pentru modificarea sediului 

secției de votare nr. 226,  din comuna Dersca, județul 

Botoșani. 

Cluj Chinteni 399 1 Sesizare privind schimbarea sediului 

secției de votare datorită suprafeței 

reduse în contextul pandemiei actuale 

A fost emis aviz conform pentru modificarea sediului 

secției de votare nr.399,  din comuna Chinteni, județul 

Cluj. 

Municipiul 

București 

Sector 1 28,29, 30 1 Sesizare privind accesul în secțiile de 

vot și privind condițiile de staționare în 

contextul pandemiei 

Potrivit adresei Primăriei Sectorului 1 a Municipiului 

București nr. 523/P/04.11.2020, înregistrată la 

Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 

24669/09.11.2020, în data de 04 noiembrie aceasta a 

efectuat verificări la fața locului la sediul secțiilor de 

votare nr. 28, nr. 29 și nr. 30 „Centrul Social Sfântul 

Lazăr” din Bulevardul Apicultorilor nr. 3A, prin 

intermediul compartimentului Evidență Electorală și a 

constatat faptul că, „pentru organizarea alegerilor 

Senatului și a Camerei Deputaților există posibilitatea de 

intrare a alegătorilor pe o ușă și ieșirea pe altă ușă”.  A 

fost transmis prin email răspuns petentului. 

Municipiul 

București 

Sector 2 313, 314, 315 1 Sesizare privind accesul în secțiile de 

vot, în contextul pandemiei 

În urma sesizării un reprezentant al Primăriei sector 2 a 

întreprins verificările necesare și a comunicat faptul că 

„la Grădinița Clopoțel (locația secțiilor de votare 313, 

314 și 315) există două căi de acces și sunt deschise. De 

asemenea, a fost alocat personal tehnic auxiliar din 

cadrul Primăriei Sector 2 care asigură atât intrarea 

corespunzătoare a alegătorilor în incinta locației în ceea 

ce privește respectarea măsurilor pentru combaterea 
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răspândirii virusului SARS 2 - COVID 19. A fost 

transmis răspuns petentului cu privire la demersurile 

întreprinse. 

Municipiul 

București 

Sector 2 311 și 312 1 Sesizare privind accesul persoanelor cu 

dizabilități în secția de vot 

Primăria Sector 2 a Municipiului București, prin adresa 

nr. 174007/31.12.2020 a comunicat faptul că „pe viitor, 

vor întreprinde acțiuni de reglementare a situației 

indicate” și vor lua măsurile ce se impun pentru a asigura 

accesul facil la Secțiile de votare nr. 311 și 312 din 

Municipiul București. A fost transmis răspuns petentului. 

 

  

Anexa nr. 7  

Corpul experților electorali 

Situația principalilor indicatori analizați pentru perioada 2016- 2020 

 

 

 

  

An

Studii licență în 

domeniul științe 

juridice

Studii licență 

în alte 

domenii

Învățământ 

general 

obligatoriu

Rural Urban Masculin Feminin
Între 18 și 

24 ani

Între 25 și 

34 ani

Între 35 și 

44 ani

Între 45 și 

54 ani

Între 55 și 

64 ani

Între 65 

și 74 ani

Peste 

75 ani
Total

2016 12.069 30.485 17.549 33.094 27.009 17.622 42.481 1.871 9.673 18.372 18.094 9.882 2.099 112 60.103

2017 11.938 30.208 17.515 38.660 21.001 17.464 42.197 1.359 8.919 17.667 18.658 10.352 2.571 135 59.661

2018 11.918 30.130 17.334 29.792 29.590 17.318 42.064 1.028 8.351 16.860 19.144 10.798 3.033 168 59.382

2019 13.356 33.671 17.965 31.358 33.634 19.038 45.954 1.428 9.471 17.672 21.382 11.247 3.565 227 64.992

2020L 14.462 35.729 18.118 35.954 32.355 19.616 48.693 1.822 10.143 17.947 22.726 11.448 3.943 280 68.309

2020P 15.120 37.632 18.658 35.732 35.678 20.487 50.923 2.301 10.962 18.686 23.563 11.585 4.029 284 71.410
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Anexa nr. 8 

Situația persoanelor disponibile pentru desemnarea ca președinte/locțiitor al biroului electoral al secției de votare / înlocuiri 

la alegerile locale din anul 2020 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Feminin Masculin Feminin Masculin Feminin Masculin

Între 18 și 24 

ani 813 372 1.185 308 96 404 72 31 103 1.692

Rural 535 196 731 211 61 272 26 11 37 1.040

Urban 278 176 454 97 35 132 46 20 66 652

Între 25 și 34 

ani 1.285 680 1.965 3.377 1.263 4.640 978 353 1.331 7.936

Rural 827 372 1.199 1.790 606 2.396 288 104 392 3.987

Urban 458 308 766 1.587 657 2.244 690 249 939 3.949

Între 35 și 44 

ani 1.957 636 2.593 6.355 2.031 8.386 1.471 628 2.099 13.078

Rural 1.322 374 1.696 2.690 754 3.444 287 121 408 5.548

Urban 635 262 897 3.665 1.277 4.942 1.184 507 1.691 7.530

Între 45 și 54 

ani 3.564 1.442 5.006 8.049 2.090 10.139 1.383 696 2.079 17.224

Rural 2.478 999 3.477 3.642 817 4.459 339 151 490 8.426

Urban 1.086 443 1.529 4.407 1.273 5.680 1.044 545 1.589 8.798

Între 55 și 64 

ani 2.453 1.158 3.611 3.255 1.433 4.688 393 362 755 9.054

Rural 1.562 748 2.310 1.378 594 1.972 82 97 179 4.461

Urban 891 410 1.301 1.877 839 2.716 311 265 576 4.593

Între 65 și 74 

ani 1.087 862 1.949 453 708 1.161 72 171 243 3.353

Rural 588 455 1.043 170 289 459 10 35 45 1.547

Urban 499 407 906 283 419 702 62 136 198 1.806

Peste 75 ani 38 84 122 12 100 112 1 16 17 251

Rural 11 49 60 3 40 43 2 2 105

Urban 27 35 62 9 60 69 1 14 15 146

Total 11.197 5.234 16.431 21.809 7.721 29.530 4.370 2.257 6.627 52.588

Studii 

universitare 

juridice 

Total

TotalVârstă/mediu

Învățământ 

Obligatoriu

Studii universitare 

alte domenii

Studii universitare 

juridice

Învățământ 

Obligatoriu 

Total

Studii 

universitare 

alte domenii 

Total
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Anexa nr. 9  

 

Situația persoanelor desemnate președinți/locțiitori ai BESV la alegerile locale din anul 2020,  

în funcție de tipul de studii, pe județe 

 

Județ/Funcție 

Învățământ 

general 

obligatoriu 

Studii universitare de 

licență - altele domenii 

Studii 

universitare de 

licență juridice 

 TOTAL 

JUDEŢUL ALBA 184 543 151 878 

Locțiitor 132 282 25 439 

Președinte 52 261 126 439 

JUDEŢUL ARAD 171 617 86 874 

Locțiitor 128 307 2 437 

Președinte 43 310 84 437 

JUDEŢUL ARGEŞ 209 667 168 1.044 

Locțiitor 132 347 43 522 

Președinte 77 320 125 522 

JUDEŢUL BACĂU 336 814 124 1.274 

Locțiitor 223 414   637 

Președinte 113 400 124 637 

JUDEŢUL BIHOR 332 841 137 1.310 

Locțiitor 270 384 1 655 

Președinte 62 457 136 655 

JUDEŢUL BISTRIŢA-

NĂSĂUD 157 400 69 626 

Locțiitor 115 185 13 313 

Președinte 42 215 56 313 

JUDEŢUL BOTOŞANI 214 533 107 854 

Locțiitor 155 265 7 427 

Președinte 59 268 100 427 

JUDEŢUL BRAŞOV 122 618 174 914 

Locțiitor 101 355 1 457 

Președinte 21 263 173 457 

JUDEŢUL BRĂILA 85 397 82 564 

Locțiitor 72 210   282 

Președinte 13 187 82 282 

JUDEŢUL BUZĂU 274 470 108 852 

Locțiitor 214 207 5 426 

Președinte 60 263 103 426 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 164 473 93 730 

Locțiitor 119 243 3 365 

Președinte 45 230 90 365 

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI 134 275 61 470 

Locțiitor 103 131 1 235 

Președinte 31 144 60 235 

JUDEŢUL CLUJ 419 820 91 1.330 

Locțiitor 302 361 2 665 

Președinte 117 459 89 665 

JUDEŢUL CONSTANŢA 403 643 70 1.116 

Locțiitor 316 242   558 

Președinte 87 401 70 558 

JUDEŢUL COVASNA 111 283 34 428 

Locțiitor 91 122 1 214 
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Președinte 20 161 33 214 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 100 593 173 866 

Locțiitor 60 327 46 433 

Președinte 40 266 127 433 

JUDEŢUL DOLJ 244 494 324 1.062 

Locțiitor 165 249 117 531 

Președinte 79 245 207 531 

JUDEŢUL GALAŢI 127 615 130 872 

Locțiitor 96 340   436 

Președinte 31 275 130 436 

JUDEŢUL GIURGIU 196 251 43 490 

Locțiitor 144 100 1 245 

Președinte 52 151 42 245 

JUDEŢUL GORJ 40 293 329 662 

Locțiitor 25 180 126 331 

Președinte 15 113 203 331 

JUDEŢUL HARGHITA 194 354 34 582 

Locțiitor 157 134   291 

Președinte 37 220 34 291 

JUDEŢUL HUNEDOARA 198 666 184 1.048 

Locțiitor 139 353 32 524 

Președinte 59 313 152 524 

JUDEŢUL IALOMIŢA 116 251 73 440 

Locțiitor 89 113 18 220 

Președinte 27 138 55 220 

JUDEŢUL IAŞI 376 998 144 1.518 

Locțiitor 275 480 4 759 

Președinte 101 518 140 759 

JUDEŢUL ILFOV 189 283 54 526 

Locțiitor 140 116 7 263 

Președinte 49 167 47 263 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 155 648 77 880 

Locțiitor 124 316   440 

Președinte 31 332 77 440 

JUDEŢUL MEHEDINŢI 164 300 116 580 

Locțiitor 123 141 26 290 

Președinte 41 159 90 290 

JUDEŢUL MUREŞ 378 697 65 1.140 

Locțiitor 306 261 3 570 

Președinte 72 436 62 570 

JUDEŢUL NEAMŢ 256 594 130 980 

Locțiitor 189 293 8 490 

Președinte 67 301 122 490 

JUDEŢUL OLT 209 425 126 760 

Locțiitor 152 209 19 380 

Președinte 57 216 107 380 

JUDEŢUL PRAHOVA 364 774 110 1.248 

Locțiitor 250 374   624 

Președinte 114 400 110 624 

JUDEŢUL SATU MARE 206 432 36 674 

Locțiitor 148 188 1 337 

Președinte 58 244 35 337 

JUDEŢUL SĂLAJ 212 386 28 626 
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Locțiitor 163 150   313 

Președinte 49 236 28 313 

JUDEŢUL SIBIU 177 523 52 752 

Locțiitor 136 240   376 

Președinte 41 283 52 376 

JUDEŢUL SUCEAVA 318 725 77 1.120 

Locțiitor 210 350   560 

Președinte 108 375 77 560 

JUDEŢUL TELEORMAN 224 368 76 668 

Locțiitor 161 171 2 334 

Președinte 63 197 74 334 

JUDEŢUL TIMIŞ 278 793 131 1.202 

Locțiitor 204 389 8 601 

Președinte 74 404 123 601 

JUDEŢUL TULCEA 113 244 51 408 

Locțiitor 82 121 1 204 

Președinte 31 123 50 204 

JUDEŢUL VASLUI 362 666 56 1.084 

Locțiitor 271 270 1 542 

Președinte 91 396 55 542 

JUDEŢUL VÂLCEA 213 449 206 868 

Locțiitor 159 209 66 434 

Președinte 54 240 140 434 

JUDEŢUL VRANCEA 193 484 41 718 

Locțiitor 154 205   359 

Președinte 39 279 41 359 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 878 1.385 287 2.550 

Locțiitor 558 711 6 1.275 

Președinte 320 674 281 1.275 

TOTAL 9.795 23.085 4.708 37.588 
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Anexa nr. 10 

Situația persoanelor desemnate președinți/locțiitori ai BESV la alegerile locale din anul 2020,  

în funcție de mediu, vârstă și tipul de studii 

 

 

  

  
Învățământ 

Obligatoriu

Studii 

universitare 

alte domenii

Studii 

universitare 

juridice

Învățământ 

Obligatoriu

Studii 

universitare 

alte domenii

Studii 

universitare 

juridice

Între 18 și 24 

ani
528 141 10 679 216 200 84 500 1.179

Rural 339 88 2 429 121 148 31 300 729

Urban 189 53 8 250 95 52 53 200 450

Între 25 și 34 

ani
792 1.658 105 2.555 338 1.905 820 3.063 5.618

Rural 526 772 12 1.310 197 1.178 291 1.666 2.976

Urban 266 886 93 1.245 141 727 529 1.397 2.642

Între 35 și 44 

ani
1.144 3.232 221 4.597 418 3.262 1.220 4.900 9.497

Rural 841 1.149 16 2.006 259 1.713 289 2.261 4.267

Urban 303 2.083 205 2.591 159 1.549 931 2.639 5.230

Între 45 și 54 

ani
2.306 3.868 179 6.353 815 4.327 1.362 6.504 12.857

Rural 1.768 1.401 13 3.182 541 2.389 368 3.298 6.480

Urban 538 2.467 166 3.171 274 1.938 994 3.206 6.377

Între 55 și 64 

ani
1.590 1.725 61 3.376 578 1.884 477 2.939 6.315

Rural 1.161 624 5 1.790 353 1.031 136 1.520 3.310

Urban 429 1.101 56 1.586 225 853 341 1.419 3.005

Între 65 și 74 

ani
755 387 18 1.160 263 436 143 842 2.002

Rural 508 131 1 640 144 241 33 418 1.058

Urban 247 256 17 520 119 195 110 424 944

Peste 75 ani 38 34 2 74 14 26 6 46 120

Rural 26 10 36 8 15 2 25 61

Urban 12 24 2 38 6 11 4 21 59

Total 7.153 11.045 596 18.794 2.642 12.040 4.112 18.794 37.588

Total

Interval 

vârstă / mediu 

conform 

domiciliului

Locțiitor

Locțiitor 

Total

Președinte

  
Președinte 

Total
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Anexa nr. 11 

 

Situația persoanelor disponibile pentru desemnarea ca președinte/locțiitor al biroului electoral al secției de votare / înlocuiri  

la alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020 

 

Feminin Masculin Feminin Masculin Feminin Masculin

Între 18 și 24 ani 958 457 1.415 422 143 565 118 47 165 2.145

Rural 632 237 869 299 95 394 50 17 67 1.330

Urban 326 220 546 123 48 171 68 30 98 815

Între 25 și 34 ani 1.428 721 2.149 3.823 1.438 5.261 1.361 513 1.874 9.284

Rural 971 409 1.380 2.239 754 2.993 542 188 730 5.103

Urban 457 312 769 1.584 684 2.268 819 325 1.144 4.181

Între 35 și 44 ani 2.053 666 2.719 7.048 2.227 9.275 2.552 1.084 3.636 15.630

Rural 1.445 399 1.844 3.452 930 4.382 761 344 1.105 7.331

Urban 608 267 875 3.596 1.297 4.893 1.791 740 2.531 8.299

Între 45 și 54 ani 3.794 1.493 5.287 8.781 2.265 11.046 2.619 1.310 3.929 20.262

Rural 2.749 1.072 3.821 4.519 1.018 5.537 859 457 1.316 10.674

Urban 1.045 421 1.466 4.262 1.247 5.509 1.760 853 2.613 9.588

Între 55 și 64 ani 2.493 1.200 3.693 3.411 1.492 4.903 678 616 1.294 9.890

Rural 1.682 815 2.497 1.668 703 2.371 252 250 502 5.370

Urban 811 385 1.196 1.743 789 2.532 426 366 792 4.520

Între 65 și 74 ani 1.073 848 1.921 452 706 1.158 97 253 350 3.429

Rural 598 470 1.068 190 319 509 23 79 102 1.679

Urban 475 378 853 262 387 649 74 174 248 1.750

Peste 75 ani 35 80 115 11 95 106 1 18 19 240

Rural 11 47 58 2 34 36 4 4 98

Urban 24 33 57 9 61 70 1 14 15 142

Total 11.834 5.465 17.299 23.948 8.366 32.314 7.426 3.841 11.267 60.880

Studii 

universitare 

juridice 

Total

TotalVârstă/mediu

Învățământ Obligatoriu
Învățământ 

Obligatoriu 

Total

Studii universitare alte 

domenii Studii 

universitare 

alte domenii 

Total

Studii universitare 

juridice
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Anexa nr. 12 

 

Situația persoanelor desemnate președinți/locțiitori ai birourilor electorale ale secțiilor de votare 

 la alegerile parlamentare din anul 2020, în funcție de tipul de studii, pe județe 

  

Județ/Funcție 

Învățământ 

general 

obligatoriu 

Studii universitare 

de licență - altele 

domenii 

Studii 

universitare de 

licență juridice 

 Total 

JUDEŢUL ALBA 124 487 267 878 

Locțiitor 101 287 51 439 

Președinte 23 200 216 439 

JUDEŢUL ARAD 100 570 204 874 

Locțiitor 80 343 14 437 

Președinte 20 227 190 437 

JUDEŢUL ARGEŞ 190 546 308 1.044 

Locțiitor 143 288 91 522 

Președinte 47 258 217 522 

JUDEŢUL BACĂU 234 754 288 1.276 

Locțiitor 194 415 29 638 

Președinte 40 339 259 638 

JUDEŢUL BIHOR 183 812 315 1.310 

Locțiitor 160 439 56 655 

Președinte 23 373 259 655 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 81 409 136 626 

Locțiitor 66 226 21 313 

Președinte 15 183 115 313 

JUDEŢUL BOTOŞANI 153 469 232 854 

Locțiitor 119 253 55 427 

Președinte 34 216 177 427 

JUDEŢUL BRAŞOV 74 592 248 914 

Locțiitor 57 387 13 457 

Președinte 17 205 235 457 

JUDEŢUL BRĂILA 64 341 159 564 

Locțiitor 49 219 14 282 

Președinte 15 122 145 282 

JUDEŢUL BUZĂU 182 423 247 852 

Locțiitor 145 208 73 426 

Președinte 37 215 174 426 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 83 431 216 730 

Locțiitor 69 270 26 365 

Președinte 14 161 190 365 

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI 79 260 131 470 

Locțiitor 63 139 33 235 

Președinte 16 121 98 235 

JUDEŢUL CLUJ 241 877 212 1.330 

Locțiitor 178 485 2 665 

Președinte 63 392 210 665 

JUDEŢUL CONSTANŢA 257 712 149 1.118 

Locțiitor 183 371 5 559 

Președinte 74 341 144 559 

JUDEŢUL COVASNA 55 263 110 428 

Locțiitor 43 166 5 214 
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Președinte 12 97 105 214 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 125 464 277 866 

Locțiitor 91 264 78 433 

Președinte 34 200 199 433 

JUDEŢUL DOLJ 164 373 525 1.062 

Locțiitor 130 211 190 531 

Președinte 34 162 335 531 

JUDEŢUL GALAŢI 95 531 246 872 

Locțiitor 72 351 13 436 

Președinte 23 180 233 436 

JUDEŢUL GIURGIU 110 260 120 490 

Locțiitor 95 145 5 245 

Președinte 15 115 115 245 

JUDEŢUL GORJ 35 257 370 662 

Locțiitor 21 174 136 331 

Președinte 14 83 234 331 

JUDEŢUL HARGHITA 103 359 120 582 

Locțiitor 91 188 12 291 

Președinte 12 171 108 291 

JUDEŢUL HUNEDOARA 134 633 281 1.048 

Locțiitor 102 372 50 524 

Președinte 32 261 231 524 

JUDEŢUL IALOMIŢA 72 222 146 440 

Locțiitor 57 124 39 220 

Președinte 15 98 107 220 

JUDEŢUL IAŞI 240 957 321 1.518 

Locțiitor 193 556 10 759 

Președinte 47 401 311 759 

JUDEŢUL ILFOV 163 277 92 532 

Locțiitor 111 154 1 266 

Președinte 52 123 91 266 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 66 654 160 880 

Locțiitor 52 384 4 440 

Președinte 14 270 156 440 

JUDEŢUL MEHEDINŢI 132 243 205 580 

Locțiitor 99 121 70 290 

Președinte 33 122 135 290 

JUDEŢUL MUREŞ 270 643 227 1.140 

Locțiitor 229 337 4 570 

Președinte 41 306 223 570 

JUDEŢUL NEAMŢ 175 538 267 980 

Locțiitor 141 286 63 490 

Președinte 34 252 204 490 

JUDEŢUL OLT 154 336 270 760 

Locțiitor 116 188 76 380 

Președinte 38 148 194 380 

JUDEŢUL PRAHOVA 218 803 227 1.248 

Locțiitor 165 456 3 624 

Președinte 53 347 224 624 

JUDEŢUL SATU MARE 140 405 129 674 

Locțiitor 104 229 4 337 

Președinte 36 176 125 337 

JUDEŢUL SĂLAJ 95 441 90 626 
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Locțiitor 80 231 2 313 

Președinte 15 210 88 313 

JUDEŢUL SIBIU 120 501 131 752 

Locțiitor 82 291 3 376 

Președinte 38 210 128 376 

JUDEŢUL SUCEAVA 168 700 252 1.120 

Locțiitor 120 408 32 560 

Președinte 48 292 220 560 

JUDEŢUL TELEORMAN 158 292 218 668 

Locțiitor 119 166 49 334 

Președinte 39 126 169 334 

JUDEŢUL TIMIŞ 167 798 237 1.202 

Locțiitor 131 464 6 601 

Președinte 36 334 231 601 

JUDEŢUL TULCEA 82 200 126 408 

Locțiitor 66 104 34 204 

Președinte 16 96 92 204 

JUDEŢUL VASLUI 241 662 181 1.084 

Locțiitor 191 333 18 542 

Președinte 50 329 163 542 

JUDEŢUL VÂLCEA 151 413 304 868 

Locțiitor 118 219 97 434 

Președinte 33 194 207 434 

JUDEŢUL VRANCEA 124 455 143 722 

Locțiitor 108 243 10 361 

Președinte 16 212 133 361 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 840 1.399 313 2.552 

Locțiitor 492 784   1.276 

Președinte 348 615 313 1.276 

 Total 6.642 21.762 9.200 37.604 
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 Anexa nr. 13  

Situația persoanelor desemnate președinți/locțiitori ai birourilor electorale ale secțiilor de votare la alegerile parlamentare din anul 2020,  

în funcție de mediu, vârstă și tipul de studii 

 

  

Învățământ 

Obligatoriu

Studii 

universitare alte 

domenii

Studii 

universitare 

juridice

Învățământ 

Obligatoriu

Studii 

universitare 

alte domenii

Studii 

universitare 

juridice

Între 18 și 24 ani 369 222 19 610 143 204 135 482 1.092

Rural 262 150 7 419 84 174 58 316 735

Urban 107 72 12 191 59 30 77 166 357

Între 25 și 34 ani 592 1.953 210 2.755 201 1.601 1280 3.082 5.837

Rural 435 1106 50 1.591 106 1.191 585 1.882 3.473

Urban 157 847 160 1.164 95 410 695 1.200 2.364

Între 35 și 44 ani 805 3.488 515 4.808 259 2.643 2.383 5.285 10.093

Rural 643 1.758 84 2.485 156 1.722 886 2.764 5.249

Urban 162 1.730 431 2.323 103 921 1497 2.521 4.844

Între 45 și 54 ani 1.705 4.355 555 6.615 526 3.356 2.793 6.675 13.290

Rural 1.389 2.245 81 3.715 357 2.318 1116 3.791 7.506

Urban 316 2.110 474 2.900 169 1.038 1677 2.884 5.784

Între 55 și 64 ani 1.071 1.889 156 3.116 340 1.367 888 2.595 5.711

Rural 875 957 36 1.868 212 902 408 1.522 3.390

Urban 196 932 120 1.248 128 465 480 1.073 2.321

Între 65 și 74 ani 460 344 42 846 137 298 211 646 1.492

Rural 337 160 10 507 68 182 67 317 824

Urban 123 184 32 339 69 116 144 329 668

Peste 75 ani 24 28 52 10 14 13 37 89

Rural 15 8 23 4 9 3 16 39

Urban 9 20 29 6 5 10 21 50

Total 5.026 12.279 1497 18.802 1.616 9.483 7.703 18.802 37.604

Interval vârstă / 

mediu conform 

domiciliului

Locțiitor

Locțiitor 

Total

Președinte

Președinte 

Total
Total
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Anexa nr. 14 

 

Situația privind sancțiunile contravenționale aplicate experților electorali la alegerile locale din anul 2020 

 

Instituția care a 

constatat sancțiunea 

și a aplicat sancțiunea 

contravențională 

Numărul de 

persoane 

sancționate 

Calitatea 

persoanei 

sancționate 

Încadrarea legală a 

faptei 

Temei aplicare 

sancțiune 

Sancțiune 

aplicată 

Cuantum 

amendă 

Observații 

Inspectoratul de 

Jandarmi Județean 

„Ștefan cel Mare” 

Bacău 

1 1 Președinte birou 

circumscripție 

comunală - expert 

electoral  

art. 2 pct 25 și art. 2 

pct. 34 din Legea nr. 

61/1991 republicată 

art. 3 alin. (1) lit b) și c) 

din Legea nr. 61/1991 

republicată 

●Amendă 2.500 Punct de vedere 

Departamentul legislativ, 

având în vedere încadrarea 

legală a faptei „nu a fost 

constatată săvârșirea unei 

contravenții privind 

alegerile și 

referendumurile”. Persoana 

nu a fost exclusă din CEE. 

Inspectoratul de 

Poliție Județean 

Bacău 

1 ●1 expert electoral  ●Art. 98 lit. t) din 

Legea nr. 208/2015, 

cu modificările și 

completările ulterioare 

●Art. 99 alin. (1) din 

Legea nr. 208/2015, cu 

modificările și 

completările ulterioare  

●Avertisment 0 Persoana a fost exclusă din 

CEE 

Inspectoratul de 

Poliție Județean Iași 

2 ●1 președinte 

BESV- expert 

electoral  

●1 locțiitor 

BESV- expert 

electoral  

●Art.108 lit. a) din 

Legea nr. 115/2015, 

cu modificările și 

completările 

ulterioare, respectiv, 

 ●Art. 98 lit. t) din 

Legea nr. 208/2015, 

cu modificările și 

completările ulterioare 

raportat la art. 16 alin. 

(16) din același act 

normativ 

 ●Art. 109 din Legea nr. 

115/2015, cu 

modificările și 

completările ulterioare 

 ●Art. 99 alin. (1) din 

Legea nr. 208/2015, cu 

modificările și 

completările ulterioare  

●Amendă 

●Amendă 

●2.200 lei 

●4.500 lei 

Persoanele au fost excluse 

din CEE 

Inspectoratul de 

Poliție Județean 

Vaslui 

2 ●2 locțiitori 

BESV- experți 

electorali 

 ●Art. 98 lit. t) teza I 

din Legea nr. 

208/2015, cu 

modificările și 

completările ulterioare 

raportat la art. 16 alin. 

 ● Art. 99 alin. (1) din 

Legea nr. 208/2015, cu 

modificările și 

completările ulterioare 

●Avertisment 0 Persoanele au fost excluse 

din CEE 
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(16) din același act 

normativ 

Inspectoratul de 

Poliție Județean Arad 

3 ●2 locțiitori 

BESV- experți 

electorali  

●1 președinte 

BESV- expert 

electoral  

 ●Art. 98 lit. t) teza I 

din Legea nr. 

208/2015, cu 

modificările și 

completările ulterioare 

raportat la art. 16 alin. 

(16) din același act 

normativ 

 ●Art. 98 lit. t) teza I 

din Legea nr. 

208/2015, cu 

modificările și 

completările ulterioare 

raportat la art. 16 alin. 

(16) din același act 

normativ 

 ● Art. 99 alin. (1) teza 

a II-a din Legea nr. 

208/2015, cu 

modificările și 

completările ulterioare 

 ●Art. 99 alin. (1) teza a 

II-a din Legea nr. 

208/2015, cu 

modificările și 

completările ulterioare  

●Avertisment 

●Avertisment 

0 Persoanele au fost excluse 

din CEE 

Inspectoratul de 

Poliție Județean 

Argeș 

1 ●1 președinte 

BESV- expert 

electoral  

 ●Art. 108 lit. a) din 

Legea nr. 115/2015, 

cu modificările și 

completările ulterioare 

●Art. 109 din Legea nr. 

115/2015, cu 

modificările și 

completările ulterioare 

●Avertisment 0 Persoana a fost exclusă din 

CEE 
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Inspectoratul de 

Poliție Județean 

Călărași 

16 ● 2 președinți 

BESV- experți 

electorali 

●1 locțiitor 

BESV- expert 

electoral 

●13 experți 

electorali 

 ●Art. 98 lit. t) teza I 

din Legea nr. 

208/2015, cu 

modificările și 

completările ulterioare 

raportat la art. 16 alin. 

(16) din același act 

normativ 

 ●Art. 98 lit. t) din 

Legea nr. 208/2015, 

cu modificările și 

completările ulterioare 

raportat la art. 16 alin. 

(1) lit. e) din același 

act normativ 

 ●Art. 98 lit. t) din 

Legea nr. 208/2015, 

cu modificările și 

completările ulterioare 

raportat la art. 16 alin. 

(1) lit. e) din același 

act normativ 

 ● Art. 99 alin. (1) din 

Legea nr. 208/2015, cu 

modificările și 

completările ulterioare  

 ●Art. 99 alin. (1) din 

Legea nr. 208/2015, cu 

modificările și 

completările ulterioare  

 ●Art. 99 alin. (1) din 

Legea nr. 208/2015, cu 

modificările și 

completările ulterioare  

●Avertisment 

●Avertisment 

●Avertisment 

0 Persoanele au fost excluse 

din CEE, respectiv le-a 

încetat calitatea de expert 

electoral, prin Decizia AEP 

nr. 58/2020 (cei identificați 

candidați la alegerile locale) 

Inspectoratul de 

Poliție Județean 

Galați 

1 ● expert electoral  ●Art. 98 lit. t) teza I 

din Legea nr. 

208/2015, cu 

modificările și 

completările ulterioare 

 ●Art. 99 alin. (1) din 

Legea nr. 208/2015, cu 

modificările și 

completările ulterioare 

●Avertisment 0 0 

Inspectoratul de 

Poliție Județean 

Giurgiu 

1 ●președinte 

BESV- expert 

electoral  

 ●Art. 108 alin. (1) lit. 

n) din Legea nr. 

115/2015, cu 

modificările și 

completările ulterioare 

●Art. 109 din Legea nr. 

115/2015, cu 

modificările și 

completările ulterioare 

●Avertisment 0 Persoana a fost exclusă din 

CEE 

Inspectoratul de 

Poliție Județean 

Ialomița 

2 ●2 președinți 

BESV- experți 

electorali 

 ●Art. 108 alin. (1) lit. 

n) din Legea nr. 

115/2015, cu 

modificările și 

completările ulterioare                         

●Art. 98 lit. t) din 

Legea nr. 208/2015, 

cu modificările și 

completările ulterioare 

●Art. 109 din Legea nr. 

115/2015, cu 

modificările și 

completările ulterioare         

●Art. 99 alin. (1) din 

Legea nr. 208/2015, cu 

modificările și 

completările ulterioare 

●Avertisment 

●Avertisment 

0 Persoanele au fost excluse 

din CEE 
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Inspectoratul de 

Poliție Județean Olt 

- - - - - - Prin adresa IPJ Olt nr. 

9101/SICE/CBF/27.11.2020 

se comunică faptul că 

experții electorali 

identificați ca fiind candidați 

la alegerile locale din anul 

2020, cărora  le-a încetat 

calitatea de expert electoral 

prin Decizia AEP nr. 

58/2020, au fost sancționați 

contravențional. 

Inspectoratul de 

Poliție Județean 

Vâlcea 

1 ●1 locțiitor 

BESV- expert 

electoral  

 ●Art. 98 lit. t) din 

Legea nr. 208/2015, 

cu modificările și 

completările ulterioare 

raportat la art. 16 alin. 

(16) din același act 

normativ 

 ● Art. 99 alin. (1) din 

Legea nr. 208/2015, cu 

modificările și 

completările ulterioare 

●Avertisment 0 Persoana a fost exclusă din 

CEE 

Inspectoratul de 

Poliție Județean 

Vrancea 

16 ●16 experți 

electorali 

●Art. 98 lit. t) teza I 

din Legea nr. 

208/2015, cu 

modificările și 

completările ulterioare 

 ●Art. 99 alin. (1) din 

Legea nr. 208/2015, cu 

modificările și 

completările ulterioare 

  0 Persoanelor le-a fost 

încetată calitatea de expert 

electoral anterior, prin 

Decizia AEP nr. 58/2020. 

Inspectoratul de 

Poliție Județean Dolj 

5 ●2 președinți 

BESV- experți 

electorali         ●2 

locțiitori BESV- 

experți electorali            

●1 expert electoral      

●Art. 98 lit. t) teza I 

din Legea nr. 

208/2015, cu 

modificările și 

completările ulterioare 

 ●Art. 99 alin. (1) din 

Legea nr. 208/2015, cu 

modificările și 

completările ulterioare 

●Avertisment 

●Avertisment 

●Avertisment 

0 Persoanele au fost excluse 

din CEE 

Inspectoratul de 

Poliție Județean 

Caraș-Severin 

3 ●1 expert electoral                                              

●2 locțiitori 

BESV- experți 

electorali  

●Art. 98 lit. t) din 

Legea nr. 208/2015, 

cu modificările și 

completările ulterioare 

 ●Art. 99 alin. (1) din 

Legea nr. 208/2015, cu 

modificările și 

completările ulterioare 

●Avertisment 

●Avertisment 

0 Persoana a fost exclusă din 

CEE 

Biroul Electoral de 

Circumscripție nr. 1 

al Municipiului 

Reșița 

8 ●6 președinți 

BESV- experți 

electorali 

●2 locțiitori 

BESV- experți 

electorali 

●Art. 108 lit. r) din 

Legea nr. 115/2015, 

cu modificările și 

completările ulterioare 

 ●Art. 109 din Legea nr. 

115/2015, cu 

modificările și 

completările ulterioare 

●Avertisment 

●Avertisment 

0 Persoanele au fost excluse 

din CEE 
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Biroul Județean Satu 

Mare al Autorității 

Electorale 

Permanente 

1 ●1 locțiitor 

BESV- expert 

electoral  

●Art. 98 lit. t) din 

Legea nr. 208/2015, 

cu modificările și 

completările ulterioare 

●Art. 99 alin. (1) din 

Legea nr. 208/2015, cu 

modificările și 

completările ulterioare 

●Avertisment 0 Persoana a fost exclusă din 

CEE 

Inspectoratul de 

Poliție Județean 

Teleorman 

1 ●1 expert electoral  ●Art. 98 lit. t) din 

Legea nr. 208/2015, 

cu modificările și 

completările ulterioare 

●Art. 99 alin. (1) din 

Legea nr. 208/2015, cu 

modificările și 

completările ulterioare 

●Avertisment 0 Persoana a fost exclusă din 

CEE 

AEP 5 ●5 experți 

electorali                                             

●Art. 108 lit. n) și y) 

din Legea nr. 

115/2015, cu 

modificările și 

completările ulterioare                                                    

●Art. 109 din Legea nr. 

115/2015, cu 

modificările și 

completările ulterioare 

●Avertisment 

●Amendă 

●3.000 lei Persoanele au fost excluse 

din CEE 

 

 

 

 

Anexa nr. 15 

Situația privind sancțiunile contravenționale aplicate experților electorali la alegerile parlamentare din anul 2020 

 

Instituția care a constatat 

sancțiunea și a aplicat 

sancțiunea contravențională  

Numărul de 

persoane 

sancționate 

Calitate Încadrarea legală 

a faptei 

Temei aplicare 

sancțiune 

Sancțiune aplicată Cuantum 

amendă 

Observații 

Oficiul Electoral Sector 2  1 1 - președinte 

BESV - expert 

electoral 

Art.99 alin. (1) din 

Legea nr. 

208/2015 cu 

modificările și 

completările 

ulterioare 

Art.99 alin. (2) lit. 

b) din Legea nr. 

208/2015 cu 

modificările și 

completările 

ulterioare 

●Avertisment 0 Persoana a fost 

exclusă din CEE 

Biroul Electoral de 

Circumscripție Județean nr. 

11 Caraș-Severin 

16 ● 13 președinți 

BESV- expert 

electoral  

● 3 locțiitori 

BESV- expert 

electoral  

●Art. 98 alin. (1)  

lit. v) din Legea 

nr. 208/2015 cu 

modificările și 

completările 

ulterioare 

●Art. 98 alin. (1)  

lit. j) din Legea nr. 

208/2015 cu 

modificările și 

Art.99 alin. (1) din 

Legea nr. 

208/2015 cu 

modificările și 

completările 

ulterioare 

●Avertisment 

●Amendă  

1500 Persoanele au 

fost excluse din 

CEE 
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completările 

ulterioare 

●Art. 98 alin. (1)  

lit. s) din Legea nr. 

208/2015 cu 

modificările și 

completările 

ulterioare 

Inspectoratul General al 

Poliției Române - județul Ilfov 

1 1 - președinte 

BESV - expert 

electoral 

art. 2 pct 25 din 

Legea nr. 61/1991 

republicată 

art. 3 alin. (1) lit b) 

din Legea nr. 

61/1991 

republicată 

●Amendă 500   

Inspectoratul General al 

Poliției Române - județul Iași 

1 1 - președinte 

BESV - expert 

electoral 

art. 65 lit. h) și art. 

66 lit. a) din Legea 

nr. 55/2020  

  ●Amendă 500 Persoana a fost 

exclusă din CEE 

Inspectoratul General al 

Poliției Române - Prahova 

1 1 - președinte 

BESV - expert 

electoral 

art. 98 lit. t) din 

Legea nr. 

208/2015 cu 

modificările și 

completările 

ulterioare 

art. 99 alin. 1 din 

Legea nr. 

208/2015 cu 

modificările și 

completările 

ulterioare 

●Avertisment 0 Persoana a fost 

exclusă din CEE 

Inspectoratul General al 

Poliției Române - Suceava 

1 1 - președinte 

BESV - expert 

electoral 

art. 65 lit. h) din 

Legea nr. 55/2020  

  ●Avertisment 0 Persoana a fost 

exclusă din CEE 

Inspectoratul de Jandarmi 

București - Sector 2 

1 1 - președinte 

BESV - expert 

electoral 

art. 65 lit. h) din 

Legea nr. 55/2020  

  ●Avertisment 0 Persoana a fost 

exclusă din CEE 

Inspectoratul de Jandarmi 

Județean Timiș 

1 1 - locțiitor - 

expert electoral 

art. 65 lit. h) din 

Legea nr. 55/2020  

  ●Amendă 500 Persoana a fost 

exclusă din CEE 
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Anexa nr. 16 

Situația operatorilor de calculator desemnați la alegerile locale din anul 2020,  

în funcție de județul de domiciliu, sex și vârstă 

 

Județ 

domiciliu/Sex 

Între 18 

și 24 ani 

Între 25 

și 34 ani 

Între 35 

și 44 ani 

Între 45 

și 54 ani 

Între 55 

și 64 ani 

Între 65 

și 74 ani 

Peste 

75 ani 

Tot

al 

JUDEŢUL ALBA 120 182 129 67 25 1   524 

Feminin 68 113 89 50 19     339 

Masculin 52 69 40 17 6 1   185 

JUDEŢUL ARAD 149 195 110 58 6 4   522 

Feminin 69 98 73 35 4 2   281 

Masculin 80 97 37 23 2 2   241 

JUDEŢUL 

ARGEŞ 132 236 166 88 12     634 

Feminin 76 121 103 57 6     363 

Masculin 56 115 63 31 6     271 

JUDEŢUL 

BACĂU 122 242 222 132 24 3   745 

Feminin 55 147 149 98 16 2   467 

Masculin 67 95 73 34 8 1   278 

JUDEŢUL 

BIHOR 188 304 178 83 14 2   769 

Feminin 107 156 107 52 9 2   433 

Masculin 81 148 71 31 5     336 

JUDEŢUL 

BISTRIŢA-

NĂSĂUD 72 156 100 46 5     379 

Feminin 42 104 70 28 4     248 

Masculin 30 52 30 18 1     131 

JUDEŢUL 

BOTOŞANI 169 159 107 69 7 2   513 

Feminin 92 92 66 38 4     292 

Masculin 77 67 41 31 3 2   221 

JUDEŢUL 

BRAŞOV 77 198 158 84 11 3   531 

Feminin 50 119 106 68 6 2   351 

Masculin 27 79 52 16 5 1   180 

JUDEŢUL 

BRĂILA 60 88 110 69 12     339 

Feminin 35 55 75 50 7     222 

Masculin 25 33 35 19 5     117 

JUDEŢUL 

BUZĂU 72 183 137 104 23 2   521 

Feminin 51 119 83 72 14     339 

Masculin 21 64 54 32 9 2   182 

JUDEŢUL 

CARAŞ-

SEVERIN 90 146 133 64 13 2   448 

Feminin 50 90 76 36 11     263 

Masculin 40 56 57 28 2 2   185 

JUDEŢUL 

CĂLĂRAŞI 39 97 74 67 17     294 

Feminin 18 60 50 54 9     191 
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Masculin 21 37 24 13 8     103 

JUDEŢUL CLUJ 201 260 163 116 25 2   767 

Feminin 110 156 120 79 18     483 

Masculin 91 104 43 37 7 2   284 

JUDEŢUL 

CONSTANŢA 104 235 184 104 21 2   650 

Feminin 65 165 142 78 19 1   470 

Masculin 39 70 42 26 2 1   180 

JUDEŢUL 

COVASNA 40 89 88 38 7 1   263 

Feminin 24 54 58 23 5     164 

Masculin 16 35 30 15 2 1   99 

JUDEŢUL 

DÂMBOVIŢA 87 152 159 104 24 1   527 

Feminin 46 92 104 70 17     329 

Masculin 41 60 55 34 7 1   198 

JUDEŢUL DOLJ 120 230 194 97 16 1   658 

Feminin 70 116 106 64 9     365 

Masculin 50 114 88 33 7 1   293 

JUDEŢUL 

GALAŢI 130 148 128 93 19 1   519 

Feminin 63 94 90 67 10     324 

Masculin 67 54 38 26 9 1   195 

JUDEŢUL 

GIURGIU 58 125 73 38 8     302 

Feminin 33 70 49 22 5     179 

Masculin 25 55 24 16 3     123 

JUDEŢUL GORJ 45 128 150 69 12 1   405 

Feminin 22 76 91 46 9     244 

Masculin 23 52 59 23 3 1   161 

JUDEŢUL 

HARGHITA 29 92 124 74 9 1   329 

Feminin 15 52 83 51 8     209 

Masculin 14 40 41 23 1 1   120 

JUDEŢUL 

HUNEDOARA 89 195 193 102 19 2   600 

Feminin 46 123 134 70 14 1   388 

Masculin 43 72 59 32 5 1   212 

JUDEŢUL 

IALOMIŢA 58 77 70 76 14     295 

Feminin 28 55 53 53 11     200 

Masculin 30 22 17 23 3     95 

JUDEŢUL IAŞI 226 310 221 97 22     876 

Feminin 125 164 122 58 12     481 

Masculin 101 146 99 39 10     395 

JUDEŢUL 

ILFOV 54 114 87 42 5     302 

Feminin 29 75 63 30 4     201 

Masculin 25 39 24 12 1     101 

JUDEŢUL 

MARAMUREŞ 114 204 131 64 13     526 

Feminin 61 122 90 44 8     325 

Masculin 53 82 41 20 5     201 
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JUDEŢUL 

MEHEDINŢI 45 110 125 70 10 1   361 

Feminin 20 65 84 46 6 1   222 

Masculin 25 45 41 24 4     139 

JUDEŢUL 

MUREŞ 175 223 155 102 26     681 

Feminin 97 121 100 78 17     413 

Masculin 78 102 55 24 9     268 

JUDEŢUL 

NEAMŢ 82 174 173 121 30 2   582 

Feminin 42 112 114 93 20     381 

Masculin 40 62 59 28 10 2   201 

JUDEŢUL OLT 77 194 119 87 16 2   495 

Feminin 31 105 77 57 11     281 

Masculin 46 89 42 30 5 2   214 

JUDEŢUL 

PRAHOVA 160 215 162 124 20     681 

Feminin 91 119 112 90 16     428 

Masculin 69 96 50 34 4     253 

JUDEŢUL SATU 

MARE 79 133 116 63 17     408 

Feminin 46 82 84 46 12     270 

Masculin 33 51 32 17 5     138 

JUDEŢUL 

SĂLAJ 94 149 85 42 6     376 

Feminin 51 91 63 33 5     243 

Masculin 43 58 22 9 1     133 

JUDEŢUL SIBIU 97 170 111 71 3     452 

Feminin 41 102 72 48 1     264 

Masculin 56 68 39 23 2     188 

JUDEŢUL 

SUCEAVA 140 210 184 109 22 1   666 

Feminin 74 121 133 77 13 1   419 

Masculin 66 89 51 32 9     247 

JUDEŢUL 

TELEORMAN 85 137 110 80 13     425 

Feminin 39 78 68 55 9     249 

Masculin 46 59 42 25 4     176 

JUDEŢUL TIMIŞ 149 292 171 101 18     731 

Feminin 71 142 100 67 13     393 

Masculin 78 150 71 34 5     338 

JUDEŢUL 

TULCEA 31 92 86 38 11 1   259 

Feminin 16 64 66 29 7     182 

Masculin 15 28 20 9 4 1   77 

JUDEŢUL 

VASLUI 159 179 162 118 19     637 

Feminin 73 98 108 75 13     367 

Masculin 86 81 54 43 6     270 

JUDEŢUL 

VÂLCEA 82 138 163 128 19     530 

Feminin 41 86 106 92 9     334 

Masculin 41 52 57 36 10     196 
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JUDEŢUL 

VRANCEA 80 162 120 65 8     435 

Feminin 40 97 78 47 5     267 

Masculin 40 65 42 18 3     168 

MUNICIPIUL 

BUCUREŞTI 236 395 367 229 63 11 1 

1.3

02 

Feminin 99 215 220 169 43 1   747 

Masculin 137 180 147 60 20 10 1 555 

Total 4.416 7.518 5.998 3.593 684 49 1 

22.

259 

 

 

 

Anexa nr. 17 

Situația operatorilor de calculator desemnați la alegerile alegerile parlamentare din anul 

2020, în funcție de județul de domiciliu, sex și vârstă 

 

Județ domiciliu/Sex 
Între 18 

și 24 ani 

Între 25 și 

34 ani 

Între 35 și 

44 ani 

Între 45 și 

54 ani 

Între 55 

și 64 ani 

Între 65 și 

74 ani 

Peste 75 

ani 
Total 

JUDEŢUL ALBA 125 187 132 55 24 1   524 

Feminin 67 106 89 38 18     318 

Masculin 58 81 43 17 6 1   206 

JUDEŢUL ARAD 150 202 103 57 6 4   522 

Feminin 59 103 65 37 3 2   269 

Masculin 91 99 38 20 3 2   253 

JUDEŢUL ARGEŞ 169 239 138 69 13     628 

Feminin 84 128 86 40 6     344 

Masculin 85 111 52 29 7     284 

JUDEŢUL BACĂU 157 239 205 120 19 4   744 

Feminin 80 139 138 85 10 1   453 

Masculin 77 100 67 35 9 3   291 

JUDEŢUL BIHOR 227 281 163 85 11 2   769 

Feminin 123 141 92 53 7 2   418 

Masculin 104 140 71 32 4     351 

JUDEŢUL 

BISTRIŢA-

NĂSĂUD 90 155 90 41 3     379 

Feminin 54 99 57 28 2     240 

Masculin 36 56 33 13 1     139 

JUDEŢUL 

BOTOŞANI 171 169 91 68 11     510 

Feminin 95 97 49 40 4     285 

Masculin 76 72 42 28 7     225 

JUDEŢUL 

BRAŞOV 89 197 145 80 15 3   529 

Feminin 42 106 93 57 10 1   309 

Masculin 47 91 52 23 5 2   220 
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JUDEŢUL 

BRĂILA 92 93 88 57 7 1   338 

Feminin 40 57 55 38 4     194 

Masculin 52 36 33 19 3 1   144 

JUDEŢUL BUZĂU 87 197 125 93 18 1   521 

Feminin 56 128 70 62 13     329 

Masculin 31 69 55 31 5 1   192 

JUDEŢUL 

CARAŞ-SEVERIN 92 148 128 67 11 3   449 

Feminin 48 86 71 35 9     249 

Masculin 44 62 57 32 2 3   200 

JUDEŢUL 

CĂLĂRAŞI 44 89 76 71 14     294 

Feminin 19 53 51 53 6     182 

Masculin 25 36 25 18 8     112 

JUDEŢUL CLUJ 218 272 145 104 24 4   767 

Feminin 128 167 101 72 17     485 

Masculin 90 105 44 32 7 4   282 

JUDEŢUL 

CONSTANŢA 131 225 179 96 21 1   653 

Feminin 89 143 133 71 19     455 

Masculin 42 82 46 25 2 1   198 

JUDEŢUL 

COVASNA 49 87 86 33 7 1   263 

Feminin 27 49 56 21 5     158 

Masculin 22 38 30 12 2 1   105 

JUDEŢUL 

DÂMBOVIŢA 119 171 138 85 17 1   531 

Feminin 64 98 90 61 13     326 

Masculin 55 73 48 24 4 1   205 

JUDEŢUL DOLJ 134 236 180 92 15 1   658 

Feminin 74 116 100 65 8     363 

Masculin 60 120 80 27 7 1   295 

JUDEŢUL 

GALAŢI 158 153 113 83 11 1   519 

Feminin 76 92 81 50 7     306 

Masculin 82 61 32 33 4 1   213 

JUDEŢUL 

GIURGIU 65 119 70 40 8     302 

Feminin 33 70 40 24 5     172 

Masculin 32 49 30 16 3     130 

JUDEŢUL GORJ 57 128 147 63 9 1   405 

Feminin 27 79 94 34 8     242 

Masculin 30 49 53 29 1 1   163 

JUDEŢUL 

HARGHITA 32 103 132 69 8     344 

Feminin 23 58 86 43 5     215 
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Masculin 9 45 46 26 3     129 

JUDEŢUL 

HUNEDOARA 108 208 163 100 19     598 

Feminin 58 120 114 63 12     367 

Masculin 50 88 49 37 7     231 

JUDEŢUL 

IALOMIŢA 65 72 61 79 12     289 

Feminin 31 53 45 60 10     199 

Masculin 34 19 16 19 2     90 

JUDEŢUL IAŞI 282 313 174 87 17     873 

Feminin 143 166 97 54 9     469 

Masculin 139 147 77 33 8     404 

JUDEŢUL ILFOV 63 108 81 46 4     302 

Feminin 33 60 57 31 3     184 

Masculin 30 48 24 15 1     118 

JUDEŢUL 

MARAMUREŞ 155 211 111 44 6     527 

Feminin 87 124 68 27 3     309 

Masculin 68 87 43 17 3     218 

JUDEŢUL 

MEHEDINŢI 61 101 125 61 12 1   361 

Feminin 31 59 78 37 8 1   214 

Masculin 30 42 47 24 4     147 

JUDEŢUL MUREŞ 192 238 147 88 17     682 

Feminin 108 129 97 63 12     409 

Masculin 84 109 50 25 5     273 

JUDEŢUL 

NEAMŢ 87 191 161 113 27 3   582 

Feminin 41 123 111 80 17     372 

Masculin 46 68 50 33 10 3   210 

JUDEŢUL OLT 85 199 119 77 13 2   495 

Feminin 42 110 75 51 9 1   288 

Masculin 43 89 44 26 4 1   207 

JUDEŢUL 

PRAHOVA 211 222 153 111 20 1   718 

Feminin 130 124 105 79 15 1   454 

Masculin 81 98 48 32 5     264 

JUDEŢUL SATU 

MARE 84 124 119 69 12     408 

Feminin 47 77 85 45 9     263 

Masculin 37 47 34 24 3     145 

JUDEŢUL SĂLAJ 109 144 76 43 4     376 

Feminin 64 86 57 31 4     242 

Masculin 45 58 19 12       134 

JUDEŢUL SIBIU 110 166 120 56 5     457 

Feminin 56 96 73 33 2     260 

Masculin 54 70 47 23 3     197 
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JUDEŢUL 

SUCEAVA 172 230 173 89 13 2   679 

Feminin 90 122 116 64 5 1   398 

Masculin 82 108 57 25 8 1   281 

JUDEŢUL 

TELEORMAN 95 156 101 70 11     433 

Feminin 49 87 63 43 6     248 

Masculin 46 69 38 27 5     185 

JUDEŢUL TIMIŞ 154 295 173 95 12 1   730 

Feminin 72 144 99 65 8     388 

Masculin 82 151 74 30 4 1   342 

JUDEŢUL 

TULCEA 41 95 83 33 6 1   259 

Feminin 20 68 60 22 3     173 

Masculin 21 27 23 11 3 1   86 

JUDEŢUL 

VASLUI 228 179 128 85 18     638 

Feminin 110 105 78 53 10     356 

Masculin 118 74 50 32 8     282 

JUDEŢUL 

VÂLCEA 91 145 162 112 20 1   531 

Feminin 48 79 100 79 8 1   315 

Masculin 43 66 62 33 12     216 

JUDEŢUL 

VRANCEA 89 156 122 60 11     438 

Feminin 46 90 75 44 6     261 

Masculin 43 66 47 16 5     177 

MUNICIPIUL 

BUCUREŞTI 285 377 354 206 49 11 1 1.283 

Feminin 130 190 204 144 35 3   706 

Masculin 155 187 150 62 14 8 1 577 

Total 5.223 7.620 5.580 3.252 580 52 1 22.308 
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Anexa nr. 18  

Indicatori privind activitatea de instruire, îndrumare și control (I) 
 

Activităţi Activităţi detaliate  

FILIALA      

NORD-

EST 

FILIALA 

BUCUREȘTI 

ILFOV 

FILIALA          

SUD-

EST 

FILIALA       

NORD-

VEST 

FILIALA            

SUD-

VEST 

OLTENIA 

FILIALA            

SUD 

MUNTENIA 

FILIALA 

CENTRU 

FILIALA 

VEST 

TOTAL 

 Deplasări in teritoriu Total deplasări pe filială 186 47 107 179 10 101 109 100 839 

Total controale Primării de municipiu 0 0 0 1 8 0 0 0 9 

Primării de oraşe 0 0 2 12 3 0 0 0 17 

Primării de comune 42 9 10 129 9 6 2 12 219 

Total primării 42 9 12 142 20 6 2 12 245 

Primării controlate  Primării de municipiu 0 0 0 1 8 0 0 0 9 

Primării de oraşe 0 0 2 12 3 0 0 0 17 

Primării de comune 42 9 10 129 9 6 2 12 219 

Total primării 42 9 12 142 20 6 2 12 245 

Deficienţe constatate (se 

va indica numărul total 

al primăriilor la care s-

au regăsit respectivele 

deficiențe) 

Neoperarea sau nerespectarea 

termenului de operare în 

Registrul Electoral 

10 9 0 25 3 0 0 1 48 

Operarea în Registrul 

Electoral de persoane 

neautorizate 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

În stabilirea sediilor şi 

delimitarea secțiilor de votare 

2 0 0 2 0 0 0 0 4 

În desfăşurarea procesului de 

pregătire a 

alegerilor/referendumului 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

În desfăşurarea procesului de 

votare 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

În amplasarea şi dotarea 

secţiilor de votare 

0 1 0 0 0 0 0 5 6 

În păstrarea şi depozitarea 

materialelor de logistică 

electorală 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Alte deficienţe constatate ce 

impietează asupra 

desfăşurării procesului 

electoral  

0 0 0 155 0 0 0 5 160 
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Total deficienţe 12 14 0 183 3 0 0 11 223 

Sancţiuni aplicate Cu amendă 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Cu avertisment pe proces-

verbal 

0 26 0 12 1 0 0 1 40 

Total sancţiuni 0 27 0 12 1 0 0 1 41 

Amenzi achitate  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Neachitate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Contestate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Înaintate spre executare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cuantumul sancțiunilor 

aplicate (se vor aduna sumele 

din toate PVCC-urile) 

0 4500 0 0 0 0 0 0 4500 

Persoana sancţionată Primar 1 1 0 0 0 0 0 0 2 

Secretar 0 8 0 4 0 0 0 0 12 

Reprezentant al primăriei 

(oricare altă persoana in afara 

de primar si secretar) 

0 18 0 8 1 0 0 1 28 

Activităţile de îndrumare 

desfășurate la 

(activități unde s-a 

efectuat deplasarea și nu 

s-a întocmit PVCC) 

Servicii publice comunitare 

judeţene de evidență a 

persoanelor 

0 0 12 17 0 0 6 0 35 

Servicii publice comunitare 

locale de evidență a 

persoanelor 

3 0 2 20 0 0 20 2 47 

Total controale servicii 

publice de evidenţa 

persoanelor 

3 0 14 37 0 0 26 2 82 

Primării de municipii 0 0 16 4 2 0 33 2 57 

Primării de oraşe 0 0 8 7 0 0 20 4 39 

Primării de comune 0 0 75 66 0 0 67 52 260 

Prefecturi  34 19 50 81 4 0 52 70 310 

IGI 0 0 6 4 0 0 6 1 17 

Total activităţi 37 19 169 236 6 0 198 131 796 

Înregistrarea cererilor 

persoanelor care vor/pot 

deveni  

operatori de calculator 3680 1187 2.693 2466 1.596 1680 1916 1147 16365 

membrii în corpul experților 

electorali pe baza de aviz 

101 39 42 56 69 48 63 58 476 
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membrii în corpul experților 

electorali pe baza de examen 

1940 1171 1.431 1462 1.021 1182 1322 1150 10679 

Total activităţi 5721 2397 4.166 3984 2.686 2910 3196 2355 27415 

Activităţi desfăşurate cu 

mass-media 

Articole în presa scrisă 0 0 0 0 0 12 0 0 12 

Emisiuni TV 0 0 0 0 0 0 7 0 7 

Emisiuni radio 0 0 0 0 0 0 1 2 3 

Total activităţi cu mass-media 0 0 0 0 0 12 8 2 22 

Număr de persoane 

contactate care sunt 

operatori de calculator 

sau experți electorali 

(cei care trebuie să-și 

modifice/actualizeze 

datele, cei care trebuie 

instruiți, comunicări 

decizii admitere/încetare 

și cei care au fost 

desemnați 

desemnați/înlocuiți prin 

tragere la soți) 

operatori de calculator 14262 9182 18.259 7836 12.229 15488 15182 17056 109494 

membri în corpul experților 

electorali (pe baza de 

aviz/examen) 

24997 5807 23.606 10333 21.174 27311 21563 25293 160084 

Total activităţi de contactare  39259 14989 41.865 18169 33.443 42799 35245 42349 268118 

Număr de persoane care 

vor / pot deveni 

operatori de calculator 

sau experți electorali 

Total activități de contactare 

pentru recrutare 

6026 1100 1.563 2264 1.298 2540 1943 2633 19367 

Activități de verificare a 

locațiilor secțiilor de 

votare 

Total activităţi 169 82 156 107 62 42 114 57 789 

 

 

Anexa nr. 19  

Indicatori privind activitatea de instruire, îndrumare și control (II) 
 

 

Activităţi Activităţi detaliate  

FILIALA                

NORD-

EST 

FILIALA 

BUCUREȘTI 

ILFOV 

FILIALA             

SUD-

EST 

FILIALA                    

NORD-

VEST 

FILIALA              

SUD-

VEST 

OLTENIA 

FILIALA                      

SUD 

MUNTENIA 

FILIALA 

CENTRU 

FILIALA 

VEST 

TOTAL 

Operatori 

de 

calculator  

Numărul persoanelor care au fost 

admise in evidențele operatorilor 

de calculator 

2852 866 2.133 1756 1240 1299 1230 1014 12390 
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Numărul sesiunilor de instruire a 

operatorilor de calculator 

(sesiuni inițiale organizate în 

vederea admiterii și sesiuni de 

instruire a operatorilor 

desemnați) 

500 197 444 259 289 349 281 228 2547 

Numărul total al participanților la 

sesiunile de instruire 

10741 5863 13.216 8414 7107 5180 5437 5749 61707 

Experți 

electorali 

Numărul sesiunilor de instruire a 

președinților birourilor electorale 

ale secțiilor de votare din țară și a 

locțiitorilor acestora 

46 70 33 67 148 57 38 73 532 

Numărul total al participanților la 

sesiunile de instruire 

9959 3989 9.066 10370 7864 6702 7124 5832 60906 

Activitatea 

de control 

privind 

actualizarea 

Registrului 

electoral 

Numărul total al controalelor 

privind modul de actualizare a 

Registrului electoral de către 

primari sau persoanele 

desemnate de către primari 

42 8 12 142 20 6 2 12 244 

Numărul total al sancțiunilor 

dispuse în urma acestor controale 

0 24 0 12 1 0 0 1 38 

 

 

Anexa nr. 20 

Participarea AEP  la conferințe și reuniuni internaționale 

 

Nr. 

crt. 

Descriere Perioada Organizatori 

 

Locul 

1. Lansarea Observatorului de Psihologie 

Electorală 

05 – 07.02.2020 London School of 

Economics 

Londra, Regatul Unit al 

Marii Britanii și al Irlandei 

de Nord 

2. Cel de-al 19-lea simpozion electoral 

internațional și Ceremonia de decernare 

a premiilor internaționale din domeniul 

electoral  

15 – 21.02.2020 Centrul Internațional pentru 

Studii Parlamentare (ICPS) și 

Comisia de la Veneția 

Durban, Africa de Sud 

3. Simpozion online cu tema Alegerile în 

perioada epidemiei 

05.05.2020 Asociația Oficialilor 

Electorali Europeni 

(ACEEEO) 

Online 

4. Reuniune în format de videoconferință 

între AEP și Biroul Electoral Național al 

05 – 06.05.2020 Autoritatea Electorală 

Permanentă din România și 

Online 
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Ungariei (schimb de experiență 

electorală) 

Biroul Electoral Național al 

Ungariei 

5. Seminar online cu tema Alegeri locale în 

timpul pandemiei. Câteva scenarii. 

05 - 06.05.2020 Expert Forum și Fundația 

Internațională pentru Sisteme 

Electorale (IFES) 

Online 

6. Reuniunea de lucru privind 

administrarea proceselor electorale în 

timpul pandemiei – AEP din România și 

Comisia Electorală Centrală din 

Republica Moldova   

14.05.2020 AEP din România și Comisia 

Electorală Centrală a 

Republicii Moldova 

Online 

7. Seminar online cu tema Planificarea și 

organizarea alegerilor în timpul 

pandemiei 

20.05.2020 Fundația Internațională 

pentru Sisteme Electorale 

(IFES) 

Online 

8. Simpozion online cu tema Alegeri în 

perioada pandemiei 

04.06.2020 Asociația Oficialilor 

Electorali Europeni 

(ACEEEO) 

Online 

9. Seminar online cu tema Alegerile locale 

în timpul pandemiei. Scenariile 

partidelor politice 

04.06.2020 Expert Forum, Fundația 

Internațională pentru Sisteme 

Electorale (IFES), Institutul 

CEELI 

Online 

10. Masă rotundă online cu tema Votul pe 

internet, o soluție pentru cetățenii ce 

trăiesc în străinătate 

18.06.2020 

08.07.2020 

Fundația Friedrich Naumann 

pentru Libertate, în 

colaborare cu European 

Liberal Forum, e-Civis 

România și LID Moldova 

Online 

11. Simpozion online cu tema Alegeri în 

perioada pandemiei 

02.07.2020 Asociația Oficialilor 

Electorali Europeni 

(ACEEEO) 

Online 

12. Seminar online cu tema Gestionarea 

prezenței la vot în timpul pandemiei 

15.07.2020 Centrul Internațional pentru 

Studii Parlamentare (ICPS) 

Online 

13. Sesiune online privind votul prin 

corespondență 

20.07.2020 REZIST ZURICH și The 

Diaspora Initiative 

Online 

14. Seminar online cu tema Dificultățile 

provocate de pandemie și activitățile 

organismelor de administrare a 

alegerilor 

20.07.2020 Institutul pentru Democrație 

și Asistență Electorală 

(International IDEA) 

Online 

15. Seminar online cu tema Observarea 

alegerilor în contextul pandemiei de 

COVID-19 

29.07.2020 Asociația Mondială a 

Organismelor Electorale  

(A-WEB) 

Online 
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16. Sesiune online privind votul prin 

corespondență 

06.08.2020 REZIST ZURICH și The 

Diaspora Initiative 

Online 

17. Seminar online cu tema Managementul 

secțiilor de votare în contextul 

pandemiei COVID-19  

12.08.2020 Centrul Internațional pentru 

Studii Parlamentare (ICPS) 

Online 

18. Întâlnire online cu reprezentanții 

Facebook privind respectarea principiilor 

imparțialității și transparenței pe 

perioada campaniei electorale aferente 

alegerilor locale din 27 septembrie 2020 

12.08.2020 AEP și Facebook Online 

19. Ședință deschisă pe tema organizării 

alegerilor pe timp de pandemie  

26 – 29.08.2020 Comisia Electorală Centrală 

a Republicii Moldova 

Chișinău, Moldova 

20.  Seminar online cu tema Modalități de 

depășire a provocărilor COVID-19 în 

Managementul electoral: perspective 

tehnologice și de politici publice  

16.09.2020 Asociația Mondială a 

Organismelor Electorale (A-

WEB) și Centrul 

Internațional pentru Studii 

Parlamentare (ICPS) 

Online 

21. Curs online cu tema Probleme, 

provocări și protocoale în domeniul 

organizării alegerilor în contextul 

pandemiei COVID-19: Schimb de 

experiențe 

21.09.2020 Comisia Electorală a Indiei Online 

22. Seminar online cu tema 

Pandemics and Resilience Planning and 

Electoral Assurance for EMBs  

23.09.2020 Asociația Mondială a 

Organismelor Electorale (A-

WEB) și Centrul 

Internațional pentru Studii 

Parlamentare (ICPS) 

Online 

23. Seminar online cu tema Pandemia și 

alegerile  

08.10.2020 Rețeaua de competențe 

electorale francofone 

(RECEF) 

Online 

24. Cea de-a 29-a Conferință Anuală și 

Adunare Generală ACEEEO 

08 – 10.10.2020 Asociația Oficialilor 

Electorali Europeni 

(ACEEEO) 

Online 

25. Simpozion online cu tema Desfășurarea 

alegerilor pe timp de pandemie 

15.10.2020 Comisia Electorală Centrală 

a Republicii Moldova și 

Comisia de la Veneția 

Online 

26. Sesiune online privind votul prin 

corespondență 

27.10.2020 REZIST ZURICH și The 

Diaspora Initiative 

Online 
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27. Seminar online cu tema Votul prin 

corespondență: provocări noi, soluții 

vechi? 

27.10.2020 Institutul pentru Democrație 

și Asistență Electorală 

(International IDEA) și 

Asociația Oficialilor 

Electorali Europeni 

(ACEEEO) 

Online 

28. Seminar online cu tema Votul anticipat: 

măsuri esențiale de protecție a 

integrității electorale  

03.11.2020 Institutul pentru Democrație 

și Asistență Electorală 

(International IDEA) și 

Asociația Oficialilor 

Electorali Europeni 

(ACEEEO) 

Online 

29. A 8-a Adunare Generală RECEF 05.11.2020 Rețeaua de competențe 

electorale francofone 

(RECEF) 

Online 

30. Seminar online cu tema Cum să utilizăm 

votul online și de la distanță pentru a 

sprijini desfășurarea alegerilor în timpul 

pandemiei 

11.11.2020 Centrul Internațional pentru 

Studii Parlamentare (ICPS) 

Online 

31. Workshop online privind monitorizarea 

acțiunilor de dezinformare în contextul 

proceselor electorale 

12.11.2020 HYBRID CoE Online 

32. Cea de-a 17-a Conferință Europeană a 

Organismelor de Management Electoral, 

Legislație în domeniul electoral și 

administrație electorală în Europa - 

Provocări recurente și cele mai bune 

practici 

12 - 13.11.2020 Comisia de la Veneția Online 

33. Seminar online cu tema: Votul cu urna 

mobilă: în slujba votanților, pentru 

protejarea democrației 

17.11.2020 Institutul pentru Democrație 

și Asistență Electorală 

(International IDEA) și 

Asociația Oficialilor 

Electorali Europeni 

(ACEEEO) 

Online 

34. Curs online cu tema Înregistrarea 

alegătorilor  

23 – 27.11.2020 Institutul Internațional pentru 

Democrație și Management 

Electoral - Comisia 

Electorală a Indiei 

Online 

35. Seminar online cu tema Managementul 

alegerilor în timpul COVID-19: 

23.11.2020 Asociația Mondială a 

Organismelor Electorale (A-

Online 
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Lecții valoroase și perspective viitoare WEB), Comisia Națională 

Electorală a Republicii 

Coreea, Biroul Alegerilor din 

Fiji  

36. Seminar online cu tema 

Observarea alegerilor și metode 

alternative de vot 

24.11.2020 Biroul pentru Instituții 

Democratice şi Drepturile 

Omului (ODIHR) 

Online 

37. Seminar online cu tema Genul și 

alegerile 

03.12.2020 Rețeaua de competențe 

electorale francofone 

(RECEF), în parteneriat cu 

Centrul European de Sprijin 

Electoral (ECES) 

Online 

38. Seminar online cu tema Belarus: Calea 

spre reformă 

03.12.2020 Fundația Internațională 

pentru Sisteme Electorale 

(IFES) 

Online 

39. Seminar online cu tema: Surse deschise 

pentru decizii politice 

10.12.2020 HYBRID CoE Online 

40. Seminar online cu tema: Protejarea 

politicii democratice de banii murdari: 

utilizarea tehnologiilor online pentru a 

promova transparența în finanțarea 

partidelor politice 

16.12.2020 Institutul pentru Democrație 

și Asistență Electorală 

(International IDEA) 

Online 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 21  

 

Lista comunicatelor de presă emise de AEP cu ocazia alegerilor locale 

 

1.  Comunicat de presӑ privind deplasarea președintelui Autoritӑții Electorale Permanente la secțiile de votare din comuna Balaci, 

județul Teleorman, unde se desfășoarӑ al doilea tur de alegeri pentru funcția de primar; 

2.  05.10.2020 - Comunicat de presă privind demararea procedurii de publicare a listei competitorilor electorali care au depus la 

AEP rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale efectuate cu ocazia alegerilor locale din anul 2020; 

3.  01.10.2020 - Comunicat de presă privind documentele pe care trebuie să le depună la AEP competitorii electorali participanți la 

alegerile locale din data de 27 septembrie 2020; 
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4.  27.09.2020 - Comunicat de presă privind mesajul președintelui AEP pentru fluidizarea accesului în secțiile de votare și 

respectarea măsurilor de protecție sanitară; 

5.  27.09.2020 - Comunicat de presă privind Programul electoral de observare a alegerilor locale din 27 septembrie 2020 organizat 

de Autoritatea Electorală Permanentă; 

6.  26.09.2020 - Comunicat de presă privind actele medicale care trebuie să însoțească cererile pentru exercitarea dreptului de vot 

prin intermediul urnei speciale la alegerile locale din anul 2020; 

7.  26.09.2020 - Comunicat de presă privind acreditările eliberate de AEP asociațiilor și fundațiilor, jurnaliștilor străini și 

observatorilor internaționali la alegerile locale din anul 2020; 

8.  25.09.2020 - Comunicat de presă privind încheierea campaniei electorale pentru alegerile locale din data de 27 septembrie 2020; 

9.  22.09.2020 - Comunicat de presă privind demersurile AEP către Ministerul Sănătății și Casa Națională de Sănătate pentru 

eliberarea cu titlu gratuit a actelor medicale necesare alegătorilor care solicită urna specială; 

10.  16.09.2020 - Comunicat de presă referitor la adoptarea Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 10/2020 privind 

numerotarea secțiilor de votare organizate pe teritoriul României; 

11.  12.09.2020 - Comunicat de presă privind desemnarea prin tragere la sorți computerizată a președinților birourilor electorale ale 

secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora la alegerile locale din 27 septembrie 2020; 

12.  11.09.2020 - Comunicat de presă privind delimitarea, numerotarea și sediile secțiilor de votare din țară organizate cu ocazia 

alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020; 

13.  10.09.2020 - Comunicat de presă privind programarea ședințelor publice din data de 12 septembrie 2020 pentru tragerea la sorți 

computerizată a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și a locțiitorilor acestora; 

14.  05.09.2020 - Comunicat de presă privind desemnarea de către AEP a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale 

secțiilor de votare și a rezervelor acestora, cu ocazia alegerilor locale din anul 2020; 

15.  04.09.2020 - Comunicat de presă privind numerotarea și sediile secțiilor de votare din țară organizate cu ocazia scrutinului 

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020; 

16.  03.09.2020 - Comunicat de presă privind desemnarea prin tragere la sorți computerizată a operatorilor de calculator ai birourilor 

electorale ale secțiilor de votare din țară cu ocazia alegerilor locale din anul 2020; 

17.  01.09.2020 - Comunicat de presă referitor la clipul de informare realizat de AEP privind măsurile de sănătatea publică ce trebuie 

respectate în timpul activităților de campanie electorală; 

18.  28.08.2020 - Comunicat de presă privind reprogramarea tragerii la sorți computerizate a președinților birourilor electorale ale 

secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora la alegerile locale din 27 septembrie 2020; 

19.  27.08.2020 - Comunicat de presă privind tragerea la sorți computerizată a președinților birourilor electorale ale secțiilor de 

votare și a locțiitorilor acestora la alegerile locale din 27 septembrie 2020; 

20.  27.08.2020 - Comunicat de presă privind demararea campaniei electorale pentru alegerile locale din data de 27 septembrie 2020; 

21.  26.08.2020 - Comunicat de presă privind demersurile AEP legate de evaluarea secțiilor de votare de la alegerile locale și măsurile 

necesare pentru prevenirea răspândirii virusului SARS -COV2; 

22.  26.08.2020 - Comunicat de presă privind apelul președintelui AEP către cetățeni pentru implicarea lor în alegerile locale ca 

experți electorali și operatori de calculator în secțiile de votare; 
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23.  25.08.2020 - Comunicat de presă privind numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de 25 august 2020; 

24.  19.08.2020 - Comunicat de presă privind procedura de acreditare la alegerile locale din anul 2020; 

25.  14.08.2020 - Comunicat de presă privind proiectul de hotărâre a Gvernului pentru completarea alin. (1) al art. 12 din Hotărârea 

Guvernului nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din 

anul 2020; 

26.  12.08.2020 - Comunicat de presă referitor la clarificarea unor aspecte privind înregistrarea candidaturilor la alegerile locale din 

data de 27 septembrie 2020; 

27.  10.08.2020 - Comunicat de presă privind proiectul de hotărâre a Autorității Electorale Permanente pentru aprobarea procedurii 

de acreditare la alegerile locale din anul 2020; 

28.  06.08.2020 - Comunicat de presă privind începerea perioadei de depunere a candidaturilor la alegerile locale din 2020; 

29.  01.08.2020 - Comunicat de presă privind constituirea Biroului Electoral Central pentru alegerile locale din anul 2020; 

30.  30.07.2020 - Comunicat de presă privind metodologia depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de susținători la alegerile 

locale din data de 27 septembrie 2020; 

31.  27.07.2020 - Comunicat de presă privind demararea perioadei electorale pentru alegerile locale din data de 27 septembrie 2020; 

32.  24.07.2020 - Comunicat de presă privind dezbaterea publică online organizată de AEP pe tema finanțării campaniei electorale 

pentru alegerile locale din data de 27 septembrie 2020; 

33.  23.07.2020 - Comunicat de presă privind demersurile AEP legate de evaluarea secțiilor de votare de la alegerile locale și măsurile 

necesare pentru prevenirea răspândirii virusului SARS -COV2; 

34.  22.07.2020  - Comunicat de presă referitor la elaborarea proiectului de hotărâre a AEP privind aprobarea Ghidului finanțării 

campaniei electorale la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020; 

35.  20.07.2020 - Comunicat de presă privind participarea Autorității Electorale Permanente la o reuniune cu reprezentanți ai 

instituțiilor publice implicate în organizarea alegerilor locale din anul 2020; 

36.  17.07.2020 - Comunicat de presă referitor la hotărârea Autorității Electorale Permanente privind aprobarea metodologiei 

depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de susținători la alegerile locale din anul 2020; 

37.  16.07.2020 - Comunicat de presă privind reperele calendaristice ale perioadei electorale pentru alegerile locale din anul 2020; 

38.  14.07.2020 - Comunicat de presă privind delimitarea, numerotarea și stabilirea sediilor secțiilor de votare din țară cu ocazia 

alegerilor locale din anul 2020; 

39.  07.07.2020 - Comunicat de presă privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2020; 

40.  06.07.2020 - Comunicat de presă referitor la organizarea unei dezbateri publice online pe tema proiectului de hotărâre a AEP 

privind aprobarea metodologiei depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de susținători la alegerile locale din anul 2020; 

41.  03.07.2020 - Comunicat de presă referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea metodologiei depunerii 

dosarelor de candidatură și a listelor de susținători la alegerile locale din anul 2020; 

42.  19.06.2020 - Comunicat de presă referitor la intrarea în vigoare la data de 20.06.2020 a 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; 
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43.  19.06.2020 - Comunicat de presă privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, 

precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora; 

44.  12.06.2020 - Comunicat de presă referitor la elaborarea proiectului de hotărâre a AEP privind modelele proceselor-verbale 

pentru consemnarea rezultatului votării la alegerile locale.  

 

 

Anexa nr. 22  

Lista comunicatelor de presă emise de AEP cu ocazia alegerilor paralamentare 

 

1.  10.12.2020 Comunicat de presă privind întâlnirea conducerii AEP cu delegația OSCE/ODIHR care a efectuat o Misiune de 

observare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților 

2.  10.12.2020 Comunicat de presă privind mesajul președintelui AEP către instituțiile și persoanele implicate în organizarea și 

desfășurarea în cele mai bune condiții a alegerilor parlamentare din anul 2020 

3.  10.12.2020 Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna decembrie 2020 

4.  06.12.2020 Comunicat de presă privind Programul electoral de observare a alegerilor parlamentare din 6 decembrie 2020, organizat 

de Autoritatea Electorală Permanentă 

5.  06.12.2020 Comunicat de presă privind accesul persoanelor acreditate în secțiile de votare 

6.  05.12.2020 Comunicat de presă privind pregătirea secțiilor de votare în vederea desfășurării procesului electoral organizat cu ocazia 

alegerilor parlamentare 

7.  05.12.2020 Comunicat de presă privind solicitarea urnei speciale (mobile) de către președintele AEP 

8.  05.12.2020 Comunicat de presă privind acreditările eliberate de AEP instituțiilor mass-media interne, asociațiilor și fundațiilor, 

jurnaliștilor străini și observatorilor internaționali la alegerile parlamentare din anul 2020 

9.  04.12.2020 Comunicat de presă privind desfășurarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020 

10.  04.12.2020 Comunicat de presă privind încheierea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din data de 6 decembrie 2020 

11.  03.12.2020 Comunicat de presă referitor la exercitarea dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Senat și Camera 

Deputaților din data de 6 decembrie 2020 

12.  02.12.2020 Comunicat de presă privind numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de 2 decembrie 2020 

13.  02.12.2020 Comunicat de presă privind materialul video de informare pe tema exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare 

14.  01.12.2020 Comunicat de presă privind infectarea cu Covid-19 a președintelui AEP 

15.  30.11.2020 Comunicat de presă privind exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 

în cazul persoanelor care au domiciliul sau reședința în străinătate 

16.  29.11.2020 Comunicat de presă privind materialele de informare a alegătorilor români care votează prin intermediul urnei speciale 

(mobile) la alegerile parlamentare din anul 2020 

17.  27.11.2020 Comunicat de presă privind implementarea soluţiei de blockchain în unele sisteme informatice administrate de 

Autoritatea Electorală Permanentă cu sprijinul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale 
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18.  25.11.2020 Comunicat de presă referitor la informații privind exercitarea dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru 

Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020 

19.  24.11.2020 Comunicat de presă referitor la elaborarea de către AEP a broșurii privind instrucțiunile și reglementările privind 

alegerile parlamentare din anul 2020 

20.  21.11.2020 Comunicat de presă privind desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale pentru votul prin 

corespondență din țară pentru alegerea Senatului și Camerei Deputaților din anul 2020 

21.  21.11.2020 Comunicat de presă privind rezultatul tragerii la sorți computerizate a președinților birourilor electorale pentru votul 

prin corespondență și a locțiitorilor acestora, cu ocazia alegerilor parlamentare din data de 6 decembrie 2020 

22.  20.11.2020 Comunicat de presă privind publicarea în Monitorul Oficial a unor hotărâri ale Autorităţii Electorale Permanente privind 

alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor 

23.  19.11.2020 Comunicat de presă privind desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale pentru votul prin 

corespondență din țară pentru alegerea Senatului și Camerei Deputaților din anul 2020 

24.  19.11.2020 Comunicat de presă privind tragerea la sorți computerizată a președinților birourilor electorale pentru votul prin 

corespondență și a locțiitorilor acestora, cu ocazia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020 

25.  18.11.2020 Comunicat de presă referitor la informații privind exercitarea dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru 

Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020 

26.  18.11.2020 Comunicat de presă privind aprobarea listei sediilor secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat și Camera 

Deputaților din anul 2020 

27.  17.11.2020 Comunicat de presă referitor la prevederile legale privind organizarea unui referendum local la aceeaşi dată cu alegerile 

pentru Senat şi Camera Deputaţilor; 

28.  16.11.2020 Comunicat de presă privind sesiunile de instruire a membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate 

organizate cu ocazia alegerilor parlamentare; 

29.  16.11.2020 Comunicat de presă privind procedura de acreditare la alegerile parlamentare din anul 2020 

30.  14.11.2020 Comunicat de presă referitor la elaborarea materialelor de informare destinate membrilor birourilor electorale ale 

secțiilor de votare organizate cu ocazia alegerilor pentru Parlamentul României din data de 6 decembrie 2020 

31.  13.11.2020 Comunicat de presă privind tragerea la sorți computerizată a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și 

a locțiitorilor acestora pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din data de 6 decembrie 2020; 

32.  13.11.2020 Comunicat de presă privind întâlnirea conducerii AEP cu delegația OSCE/ODIHR care efectuează o Misiune specială 

de evaluare a alegerilor parlamentare din data de 6 decembrie 2020; 

33.  12.11.2020 Comunicat de presă referitor la informații privind exercitarea dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru 

Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020 ;  

34.  11.11.2020 Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna noiembrie 2020 ;  

35.  11.11.2020 Comunicat de presă privind videoclipurile de informare a alegătorilor români pe tema exercitării dreptului de vot prin 

corespondență, precum și privind măsurile de protecție sanitară pe durata campaniei electorale; 

36.  09.11.2020 Comunicat de presă privind desemnarea și înregistrarea mandatarilor financiari la alegerile pentru Senat și Camera 

Deputaților din data de 6 decembrie 2020 



304 
 

37.  09.11.2020 Comunicat de presă referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre a Autorității Electorale Permanente privind aprobarea 

procedurii de monitorizare video a localurilor secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor 

38.  09.11.2020 Comunicat de presă privind privind numerotarea și sediile secțiilor de votare din țară organizate cu ocazia scrutinului 

pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020;  

39.  09.11.2020 Comunicat de presă privind desemnarea prin tragere la sorți computerizată a operatorilor de calculator ai birourilor 

electorale ale secțiilor de votare din țară cu ocazia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020; 

40.  05.11.2020 Comunicat de presă privind desemnarea prin tragere la sorți computerizată a operatorilor de calculator ai birourilor 

electorale ale secțiilor de votare din țară cu ocazia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților in data de 6 decembrie 2020; 

41.  05.11.2020 Comunicat de presă referitor la respectarea măsurilor de siguranță la demararea campaniei electorale pentru alegerea 

Senatului și a Camerei Deputaților din data de 6 decembrie 2020; 

42.  05.11.2020 Comunicat de presă referitor la informații privind exercitarea dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru 

Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020;  

43.  03.11.2020 Comunicat de presă referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre a Autorității Electorale Permanente privind unele 

măsuri pentru buna organizare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 precum şi modificarea şi completarea 

unor hotărâri ale Autorităţii Electorale Permanente; 

44.  03.11.2020 Comunicat de presă privind numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de 31 octombrie 2020 

45.  30.10.2020 Comunicat de presă privind elaborarea proiectului de hotărâre a Autorității Electorale Permanente privind aprobarea 

centralizării electronice a rezultatelor alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților; 

46.  27.10.2020 Comunicat de presӑ privind ȋntâlnirea președintelui Autoritӑții Electorale Permanente cu reprezentantul Expert Forum 

47.  27.10.2020 Comunicat de presă privind participarea Autorității Electorale Permanente la sesiunea online referitoare la votul prin 

corespondență, organizată de Rezist Zurich și The Diaspora Initiative 

48.  23.10.2020 Comunicat de presă privind numărul total de alegători români înregistrați pe portalul www.votstrainatate.ro;  

49.  22.10.2020 Comunicat de presă privind organizarea unei dezbateri publice online pe tema finanțării campaniei electorale pentru 

alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din data de 6 decembrie 2020; 

50.  22.10.2020 Comunicat de presă privind termenul-limită de înregistrare pe portalul www.votstrainatate.ro cu opțiunea pentru votul 

prin corespondență a alegătorilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate;  

51.  22.10.2020 Comunicat de presă privind elaborarea unor proiecte de hotărâre a Autorității Electorale Permanente referitoare la votul 

prin corespondenţă şi organizarea birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate la alegerile parlamentare ; 

52.  21.10.2020 - Comunicat de presă privind termenul-limită de înregistrare pe portalul www.votstrainatate.ro cu opțiunea pentru votul 

prin corespondență a alegătorilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate; 

53.  20.10.2020 - Comunicat de presă privind termenul-limită de înregistrare pe portalul www.votstrainatate.ro cu opțiunea pentru votul 

prin corespondență a alegătorilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate; 

54.  19.10.2020 Comunicat de presă privind stabilirea modelelor buletinelor de vot care vor fi folosite la alegerile pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor; 

55.  19.10.2020 - Comunicat de presă privind termenul-limită de înregistrare pe portalul www.votstrainatate.ro cu opțiunea pentru votul 

prin corespondență a alegătorilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate; 

http://www.votstrainatate.ro/
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56.   14.10.2020  - Comunicat de presă privind elaborarea proiectului de hotărâre a AEP privind aprobarea Ghidului finanțării campaniei 

electorale la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020; 

57.  13.10.2020  - Comunicat de presă privind elaborarea proiectului de hotărâre a AEP pentru aprobarea modelelor, a dimensiunilor şi 

a condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot care vor fi folosite pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților; 

58.  14.10.2020  - Comunicat de presă privind elaborarea proiectului de hotărâre a AEP privind aprobarea Ghidului finanțării campaniei 

electorale la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020; 

59.  08.10.2020  - Comunicat de presă referitor la clipurile de informare realizate de AEP și MAE privind înregistrarea cetățenilor români 

din străinătate ca alegători prin corespondență; 

60.  25.09.2020  - Comunicat de presă referitor la adresa AEP către MAE privind propunerile localităților din străinătate în care trebuie 

să fie înființate secții de votare la alegerile parlamentare din anul 2020 

61.  22.09.2020  - Comunicat de presă privind expirarea perioadei în care românii din afara țării s-au putut înregistra pe portalul 

www.votstrainatate.ro cu opțiunea pentru votul la secția de votare 

62.  16.09.2020  - Comunicat de presă privind prelungirea cu 31 de zile a perioadei în care românii din afara țării se pot înregistra pe 

portalul www.votstrainatate.ro cu opțiunea pentru votul prin corespondență 

63.  15.09.2020 - Comunicat de presă privind situația înregistrărilor pe portalul www.votstrainatate.ro până la data de 15 septembrie 

2020 

64.  14.09.2020 - Comunicat de presă privind situația înregistrărilor pe portalul www.votstrainatate.ro până la data de 14 septembrie 

2020 

65.  14.09.2020  - Comunicat de presă referitor la proiectul de hotărâre a AEP pentru aprobarea modelului notei logistice care va fi 

folosit la alegerile parlamentare din anul 2020 

66.  10.09.2020 - Comunicat de presă privind situația înregistrărilor pe portalul www.votstrainatate.ro până la data de 10 septembrie 

2020 

67.  07.09.2020 - Comunicat de presă privind situația înregistrărilor pe portalul www.votstrainatate.ro până la data de 7 septembrie 2020 

68.  06.09.2020  - Comunicat de presă privind demararea perioadei electorale pentru alegerile parlamentare din data de 6 decembrie 

2020 

69.  19.08.2020 - Comunicat de presă privind situația înregistrărilor pe portalul www.votstrainatate.ro până la data de 19 august 2020 

70.  30.07.2020 - Comunicat de presă privind situația înregistrărilor pe portalul www.votstrainatate.ro până la data de 30 iulie 2020 

71.  21.07.2020  - Comunicat de presă privind participarea AEP la sesiunea online organizată de asociațiile comunităților de români din 

diaspora pe tema votului prin corespondență 

72.  30.06.2020 - Comunicat de presă privind situația înregistrărilor pe portalul www.votstrainatate.ro până la data de 30 iunie 

73.  02.06.2020 - Comunicat de presă privind situația înregistrărilor pe portalul www.votstrainatate.ro până la data de 2 iunie 2020 

74.  26.05.2020 - Comunicat de presă privind situația înregistrărilor pe portalul www.votstrainatate.ro până la data de 26 mai 2020 

75.  27.04.2020 - Comunicat de presă privind situația înregistrărilor pe portalul www.votstrainatate.ro până la data de 27 aprilie 2020 

76.  03.04.2020  - Comunicat de presă privind opiniile experților electorali ai secțiilor de votare din străinătate referitoare la modul de 

organizare a alegerilor prezidențiale din anul 2019 
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77.  02.04.2020 - Comunicat de presă privind situația înregistrărilor pe portalul www.votstrainatate.ro în primele 24 de ore de la activarea 

aplicației online 

78.  30.03.2020  - Comunicat de presă privind demararea procedurilor de înregistrare pe portalul www.votstrainatate.ro a alegătorilor 

români din afara țării în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din anul 2020. 

 

http://www.votstrainatate.ro/
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Anexa nr. 23 

 

Evoluţia subvenţiilor de la bugetul de stat pentru partidele politice între anii 2008-2020 
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Anexa nr. 24 

Situația centralizată a subvenţiilor acordate partidelor politice în anul 2020 
-lei- 

  PSD PNL USR ALDE PMP PARTIDUL 

PRO 

ROMÂNIA 

PARTIDUL 

FORȚA 

NAȚIONALĂ 

PLUS TOTAL 

Ianuarie 7.104.247,14 3.943.235,50 1.052.831,91 861.873,20 473.774,36 658.019,94 105.283,19   14.199.265,24 

Februarie 7.104.247,14 3.943.235,50 1.052.831,91 861.873,20 473.774,36 658.019,94 105.283,19   14.199.265,24 

Martie 7.104.247,14 3.943.235,50 1.052.831,91 861.873,20 473.774,36 658.019,94 105.283,19   14.199.265,24 

Aprilie 11.915.745,59 6.613.873,38 1.765.884,11 1.445.594,66 794.647,85 1.103.677,57 176.588,41   23.816.011,57 

Mai 11.915.745,59 6.613.873,38 1.765.884,11 1.445.594,66 794.647,85 1.103.677,57 176.588,41   23.816.011,57 

Iunie 11.915.746,06 6.613.873,64 1.765.884,18 1.445.594,72 794.647,88 1.103.677,61 176.588,42   23.816.012,51 

Iulie 3.024.003,61 1.678.483,05 448.149,88 366.866,13 201.667,44 280.093,67 44.814,99   6.044.078,77 

August 3.024.003,61 1.678.483,05 448.149,88 366.866,13 201.667,44 280.093,67 44.814,99   6.044.078,77 

Septembrie 28.614.798,63 15.882.737,13 4.240.642,59 3.471.490,71 1.908.289,16 2.650.401,62 424.064,26   57.192.424,10 

Octombrie 11.554.112,16 6.413.147,56 1.712.290,93 1.401.722,01 770.530,92 1.070.181,83 171.229,09   23.093.214,50 

Noiembrie 10.423.916,18 6.486.471,82 2.174.127,46 984.567,28 1.236.970,83 1.407.193,85 171.229,09 194.177,40 23.078.653,91 

Decembrie 10.423.915,76 6.486.471,56 2.174.127,38 984.567,24 1.236.970,78 1.407.193,79 171.229,09 194.177,39 23.078.652,99 

Total 

subvenţie 

2020 

124.124.728,61 70.297.121,07 19.653.636,25 14.498.483,14 9.361.363,23 12.380.251,00 1.872.996,32 388.354,79 252.576.934,41 
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Anexa nr. 25  

Situația centralizată a dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată 

 
Nr 

Crt. 

Nr. dosar Obiect Instanță fond soluție Instanță apel/recurs soluție 

1. 20231/3/2016                                                                                          

litigiu funcționari 

publici parlamentari  

Acţiune instanţă anulare 

trasfer 

Tribunalul Bucureşti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Termen: 03.11.2016, 12.01.2017, ora 15, 23.02.2017, ora 

16                                                                                                                                                                             

Ap excepții 02.03.2017                                                                                                                                                                                                                             

Respinge excepţiile necompetenţei materiale şi 

teritoriale. Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale 

active. Respinge excepţia lipsei de interes. Respinge 

excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Instituţiei 

Prefectului Judeţului Cluj. Respinge excepţia nulităţii 

cererii. Recalifică excepţia tardivităţii ca fiind excepţia 

prescripţiei. Admite excepţia prescripţiei dreptului la 

acţiune în ceea ce priveşte următoarele acte: o Dispoziţia 

nr. 221/09.11.2015 emisă de Primarul Comunei 

Văcăreşti o Dispoziţia nr. 433/13.11.2015 emisă de 

Preşedintele Consiliului Judeţean Olt o Dispoziţia nr. 

533/16.11.2015 emisă de DGASPC Bistriţa-Năsăud o 

Dispoziţia nr. 3351/13.11.2015 emisă de Primarul 

Sectorului 2 Bucureşti o Dispoziţia nr. 3583/17.11.2015 

emisă de Primarul Municipiului Oradea o Ordinul nr. 

330/01.10.2015 emis de ANRP o Dispoziţia nr. 

447/13.11.2015 emisă de Primarul Comunei Moftin o 

Dispoziţia nr. 1500/23.11.2015 emisă de DGASPC 

Tulcea o Ordinul nr. 411/16.11.2015 emis de Prefectul 

Judeţului Cluj o Ordinul nr. 412/16.11.2015 emis de 

Prefectul Judeţului Cluj o Dispoziţia nr. 2517/12.11.2015 

emisă de Primarul Municipiului Giurgiu o Ordinul nr. 

120/10.11.2015 emis de Prefectul Judeţului Sălaj. 

Respinge excepţia prescripţiei dreptului la acţiune în 

ceea ce priveşte următoarele acte: o Dispoziţia nr. 

396/11.11.2015 emisă de Primarul Oraşului Bucecea o 

Ordinul nr. 557/10.11.2015 emis de Prefectul Judeţului 

Arad Pune în vedere pârâtei Autoritatea Electorală 

Permanentă să precizeze dacă pârâtul Ţibuleac Andrei 

Iulian a ocupat funcţia din cadrul acestei instituţii prin 

transfer sau prin concurs şi dacă a fost modificat/revocat 

Curtea de Apel București                                                                    

Recurent pârât: AEP                                                                   

29.06.2020:  Respinge ca nefondată exceptia 

inadmisibilitătii recursului incident formulat de 

recurenta-reclamantă, exceptie invocată de 

intimatele-pârâte Florica Sterea si Autoritatea 

Electorală Permanentă. Respinge ca nefondată 

exceptia inadmisibilitătii recursului incident 

formulat de recurenta-reclamantă, exceptie invocată 

de intimata-pârâtă Autoritatea Naţională pentru 

Restituirea Proprietăţilor.                                                      

Respinge recursurile ca nefondate. Definitivă. 

Pronuntată astăzi, 29.06.2020, prin punerea 

solutiei la dispozitia părtilor prin mijlocirea grefei 

instantei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Curtea Constituțională                                                                 

dosar: 1341D/2019                                                                                             

Autor al excepției: AEP în proces cu ANFP, 

Autoritatea Administrativ Teritorială Bucecea, 

Primarul Comunei Văcărești, Consiliul Județean Olt                                                                    

pentru soluționarea excepției de 

neconstituționalitate a dispozițiilor art. 90 alin. (5) 

teza finală din Legea nr. 188/1999.                                                                                             

Termen: 09.07.2020, ora 9                                                                                                                                                               
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Ordinul nr. 589/12.11.2015. Se emite adresă către pârâtă 

în acest sens, urmând a fi ataşate copii de pe filele 15-16 

din vol. 2 (Dispoziţia nr. 41/22.01.2016 a Primarului 

Oraşului Bucecea de modificare a Dispoziţiei nr. 

396/11.11.2015 şi cererea pârâtului Ţibuleac Andrei 

Iulian de încetare a raporturilor de serviciu prin acordul 

părţilor). Acordă termen pentru continuarea judecăţii la 

06.04.2017, C 26 Fond, ora 8:30, sala 128, cu citarea 

părţilor. 

06.04.2017 

Ap 13.04.2017/27.04.2017 

Admite în parte acțiunea, anulează ordinele de transfer. 

                                

2. 1862/3/2017/a1                              

1862/3/2017                                               

Dosar penal recuperare 

subvenție de la bugetul de 

stat (dosar penal) 

Tribunalul București - Secția I Penală                                                                                                                                                                                                                                                                       

Respinge cererile şi excepţiile formulate de către 

inculpaţii Man Simona Allice şi Neagu Liviu Robert, 

prin apărători aleşi, referitoare la legalitatea sesizării 

instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor 

de urmărire penală. 

  

Tribunalul București                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Amână judecarea cauzei, în vederea realizării raportului 

de expertiză financiar-contabilă, dar şi în vederea citării 

cu mandat de aducere a martorului care a lipsit la acest 

termen de judecată.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

24.02.2020: Pentru comunicarea raportului de expetiză                                                                                                                                                                                      

Amână cauza pt 14.09.2020 pt continuarea cercetării 

judecătorești  Termen 14.09.2020: Amână cauza Solutia 

pe scurt: În vederea continuarii cercetării judecătoreşti, 

amana cauza la data de 12.10.2020, ora 13:30.                                                                                                                                                                                                            

T:12.10.2020:  Tip solutie: Amână cauza. Solutia pe 

scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, 

amâna cauza la data de 09.11.2020, ora 15:00. 

Document: Încheiere de şedinţă    12.10.2020 
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3. 8894/2/2016  Anulare act administrativ Curtea de Apel București                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Respinge cererea. Dispune sesizarea Curții 

Constituționale cu privire la excepția de 

neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) lit. g) 

din Legea nr. 208/2015             Dispune scutirea 

reclamantului de plata taxei de timbru de 50 de lei 

Recurs: Înalta Curte de Casație și Justiție                            

Amână cauza: 06.05.2020. Suspendat de drept, 

potrivit art. 42 alin. (6) din Decretul Preşedintelui 

României privind instituirea stării de urgenţă nr. 

195 din 16 martie 2020                                                        

Admite excepţia nulităţii recursului. Anulează 

recursul declarat de reclamantul Criveanu Ion 

împotriva sentinţei civile nr. 2127 din 06 iunie 

2017, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – 

Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, ca 

netimbrat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, 

astăzi, 29 iulie 2020. 

4. 109/57/2017                                                                                                

(finanțare) 

Anulare Decizie de 

nerambursare nr. 

293/29.11.2016 

(nerambursare 29.407,00 

lei)                                                   

(finanțare) 

Curtea de Apel Alba Iulia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Respinge excepția prematurității. 

Recurs: Înalta Curte de Casație și Justiție                          

Reclamant: Trifu Marian Mircea                                                                 

Intimat- pârât: AEP                                                            

Soluție: Respingere recurs - Nefondat                                                                             

Detalii soluţie: Respinge recursul declarat de 

reclamantul TRIFU MARIAN MIRCEA împotriva 

sentinţei nr. 134/2017 din data de 16 iunie 2017 a 

Curţii de Apel Alba Iulia – Secţia contencios 

administrativ şi fiscal, ca nefondat. Definitivă. 

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 28 iulie 2020. 

Respinge acțiunea în contencios administrativ 

5. 100/30/2017                                                        

(finanțare) 

Revocare Decizie de 

nerambursare a 

cheltuielilor electorale nr. 

429 din 29.11.2016 

(nerambursare 5.950,00 

lei)                                                             

(finanțare) 

Tribunalul Timiș                                                                                                                                                                                                                              

Admite excepția necompetenței materiale, declina 

judecarea cauzei în favoarea Curții de Apel Timișoara 

Recurs: Înalta Curte de Casație și Justiție                                                 

Recurent-pârât: AEP                                                                                 

Intimat-reclamant: Orza Adrian Romiță                      

Respinge recursul declarat de pârâta Autoritatea 

Electorală Permanentă împotriva sentinţei nr. 237 

din data de 19 aprilie 2017 a Curţii de Apel 

Timişoara – Secţia contencios administrativ şi 

fiscal, ca nefondat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă 

publică, astăzi 12 martie 2020.               

Curtea de Apel Timișoara                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Admite acţiunea formulată de reclamantul Orza Adrian 

Romiţă în contradictoriu cu pârâta Autoritatea Electorală 

Permanentă şi în consecinţă: Anulează decizia de 

nerambursare a cheltuielilor electorale nr.429/29.11.2016 

emisă de Autoritatea Electorală Permanentă şi obligă 

pârâta la emiterea unei decizii de rambursare a 

cheltuielilor electorale pentru suma de 5900 lei pe seama 

reclamantei. Obligă pârâta la plata către reclamant a 

sumei de 100 lei cheltuieli de judecată reprezentând taxă 
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judiciară de timbru. Cu recurs în termen de 15 zile de la 

comunicare. 

6. 1665/2/2017                                     

(finanțare)                                                           

Anulare Decizie de 

nerambursare a 

cheltuielilor electorale nr. 

192/29.11.2016 și anulare 

Raport control  nr. 

31981/28.11.2016 

(nerambursare 3891,14 lei) 

Curtea de Apel București                                                                                                                                                                                                                             

Suplimentare taxă de timbru cu 350 lei în sarcina 

reclamantului.                                                                                                                                                                                       

Admite acţiunea. Anulează decizia de nerambursare a 

cheltuielilor electorale nr. 192 din 29.11.2016 emisă de 

pârâta Autoritatea Electorală Permanentă şi Raportul de 

control întocmit la data de 02.11.2016 de pârâtă, 

înregistrat sub nr. 31981/28.11.2016. Obligă pârâta să 

emită decizie de rambursare a sumei de 3891,14 lei 

reprezentând cheltuieli electorale. Obligă pârâta să 

plătească reclamantului suma de 1300 lei cheltuieli de 

judecată. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. 

Înalta Curte de Casație și Justiție                                                         

Recurent-pârât: AEP                                                                  

Intimat (reclamant): Cercel Florian                                                                                               

Soluție: Admite recursul formulat de pârâta 

Autoritatea Electorală Permanentă împotriva 

Sentinţei nr.4406 din 17 noiembrie 2017 a Curţii de 

Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios 

administrativ şi fiscal. Casează sentinţa atacată şi, 

rejudecând, respinge acţiunea formulată de 

reclamant ca neîntemeiată. Definitivă. Pronunţată în 

şedinţă publică astăzi, 1 octombrie 2020. 

7. 551/90/2017                                                                                                    

200/46/2018 - cerere 

de strămutare dosar 

551/90/2017 

Daune morale și 

despăgubiri  

Tribunalul Vâlcea Curtea de Apel Pitești                                                           

Apelant: Criveanu Ion                                                                                

Anulează cererea de apel ca netimbrată. Definitivă. Curtea de Apel Pitești (soluționare cerere de strămutare)                                                                                                                                                                      

Respinge cererea de strămutare, ca neîntemeiată. 

Definitivă. 

Tribunalul Vâlcea                                                                                                                                                                                                                                      

Suspendă judecarea cauzei.  

Repunere pe rol                                                                                                                                                                                                                                                 

Respinge cererea. Solutia pe scurt: Respinge exceptiile 

invocate. Ia act ca reclamantul renunta la judecata cererii 

privind pe Ionasca Sorin (fila 284) Respinge cererea de 

chemare în judecata. Cu apel.  

8. 1657/109/2017                                                 

(finanțare) 

Anulare Decizie de 

nerambursare a 

cheltuielilor electorale nr. 

372/29.11.2016 și 

obligarea AEP la emiterea 

unei noi Decizii de 

rambursare în sumă de 

9.610,00 lei.      (finantare) 

Tribunalul Argeș                                                                                                                                                                                                                                             

Admite excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului 

Argeş. Declină competenţa soluţionării acţiunii 

formulate de reclamantul Pendiuc Tudor în 

contradictoriu cu pârâta Autoritatea Electorala 

Permanenta, în favoarea  

Curţii de Apel Piteşti, Secţia Contencios administrativ 

fiscal. 

Recurs: Înalta Curte de Casație și Justiție                         

Recurent: AEP                                                           

Intimat: Pendiuc Tudor                                             

Suspendat de plin drept, în baza art.42 alin.(6) din 

Decretul Preşedintelui României nr. 

195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă 

pe teritoriul României, fără efectuarea vreunui act 

de procedură.                                                                      
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Curtea de Apel Piteşti - Secţia Contencios administrativ 

fiscal                                                                                                                                                                       

Admite cererea. Anulează Decizia nr. 372/29.11.2016 şi 

obligă pârâta la emiterea unei decizii de rambursare a 

cheltuielilor electorale în sumă de 9610 lei. Cu recurs în 

15 zile de la comunicare; recursul se depune la Curtea de 

Apel Piteşti.  

termen: 09.07.2020   Decizie civilă 3351/9.07.2020 

Respinge recursul formulat de pârâta Autoritatea 

Electorală Permanentă împotriva sentinţei 

nr.203/F/CONT din 7 decembrie 2017 a Curţii de 

Apel Piteşti– Secţia a II-a civilă, de contencios 

administrativ şi fiscal, ca nefondat. Definitivă. 

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 9 iulie 2020. 

9. 4130/299/2017                                    Validare poprire – PNL 

Bucuresti, Sector 1- 

1.414.185,72 lei 

Judecătoria Sectorului 1                                                                                                                                                                                                                           

Califică excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a 

terţului poprit invocată de acesta, ca fiind o apărare de 

fond. Pune în vedere debitorului să îşi exprime punctul 

de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate 

invocate de terţul poprit. Amână judecarea cauzei la data 

de 18.10 2017, când se va pune în discuţia parţilor 

excepţia de neconstituţionalitate invocată de terţul poprit. 

Termen: 18.10.2017 A.p. pentru cererea de sesizare a 

Curții Constituționale termen: 25.10.2017, 27.10.2017.                                                                                   

Admite cererile de sesizare a Curţii Constituţionale. În 

baza art. 29 alin. 4 din Legea nr. 47/1992, sesizează 

Curtea Constituţională cu excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. 3 din 

Legea nr. 334/2006, excepţie invocată de creditoarea LA 

ROCCA S.R.L. prin administrator GLOBOCON S.R.L. 

în cauza având ca obiect validare poprire privind pe 

creditoarea La Rocca S.R.L., debitorul Partidul Naţional 

Liberal şi pe terţul poprit Autoritatea Electorală 

Permanentă.  

În baza art. 29 alin. 4 din Legea nr. 47/1992, sesizează 

Curtea Constituţională cu excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. 1 lit. v), 

w) şi y) din Legea nr. 334/2006, excepţie invocată de 

terţul poprit AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ în cauza având ca obiect validare 

poprire privind pe creditoarea La Rocca S.R.L., debitorul 

Partidul Naţional Liberal şi pe terţul poprit Autoritatea 

Electorală Permanentă. În baza art. 413 alin. 1 pct. 1 

C.proc.civ., suspendă judecarea cauzei până la 

soluţionarea definitivă a excepţiilor de 

neconstituţionalitate şi publicarea deciziei în Monitorul 
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Oficial. Cu drept de recurs pe tot parcursul suspendării în 

privinţa dispoziţiei de suspendare, cerere care se depune 

la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Pronunţată în 

şedinţă publică, astăzi, 27.10.2017.                                                                                                                                   

Termen: 09.05.2018, ora 13 

Respinge ca neîntemeiată cererea de repunere pe rol a 

procesului formulată de creditoare. Curtea 

Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate 

a dispozițiilor art. 23 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 și a 

respins ca inadmisibilă excepția de neconstituționalitate a 

dispozițiilor art. 25 alin. (1) lit. v), w) și y) din Legea nr. 

334/2006. 

10. 844/102/2017                                      

(finanțare) 

Anulare Decizie de 

nerambursare nr. 

715/29.11.2016şi Raport 

de control nr. 

32578/29.11.2016 

(nerambursare 2.600 lei)                                                   

(finanțare) 

Tribunalul Mureș                                                                                                                                                                                                                                         

Admite excepția necompetenței materiale, declină cauza 

în favoarea Curții de Apel Tg. Mureș 

Înalta Curte de Casație și Justiție                                                        

Apelant: AEP                                                                                            

Intimat: Bexa Alexandru                                                             

Soluție: Respinge recursul declarat de pârâta 

Autoritatea Electrorală Permanentă împotriva 

sentinţei nr. 118 din data de 20 octombrie 2017 a 

Curţii de Apel Târgu Mureş – Secţia a II-a civilă, 

de contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat. 

Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 3 

noiembrie 2020. 

Curtea de Apel Târgu Mureș                                                                                                                                                                                                                               

Admite acţiunea în contencios administrativ formulată de 

reclamantul Bexa Alexandru (cu datele de identificare) 

în contradictoriu cu pârâta Autoritatea Electorală 

Permanentă (cu datele de identificare). Anulează Decizia 

de nerambursare a cheltuielilor electorale nr. 

715/29.11.2016. Obligă pârâta la rambursarea către 

reclamant a cheltuielilor electorale în cuantum de 2.600 

lei, solicitate prin cererea nr. 947/04.07.2016. Obligă 

pârâta la plata către reclamant a sumei de 260 lei, 

reprezentând cheltuieli de judecată, constând în taxa 

judiciară de timbru. Cu recurs în 15 zile de la 

comunicare. 

11. 2436/2/2017                                       

(finanțare) 

Anulare parțială Raport de 

control nr. 

29343/03.11.2016 

(finanțare) 

Curtea de Apel București                                                                                                                                                                                                                     

Admite excepţia inadmisibilităţii, invocată din oficiu. 

Respinge acţiunea ca inadmisibilă. Cu recurs în 15 zile 

de la comunicare. 

Recurs: Înalta Curte de Casație și Justiție                                                 

Recurent: PNL Sector 1                                                                         

Intimat: AEP                                                           

Respinge recursul formulat de reclamantul Partidul 

Naţional Liberal – Filiala Sector 1 împotriva 

Sentinţei nr. 3358 din 28 septembrie 2017 a Curţii 

de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios 

administrativ şi fiscal, ca nefondat. Definitivă. 

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 22 ianuarie 

2020. 
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12. 474/59/2017                                       

(finanțare) 

Anulare Decizie de 

nerambursare a 

cheltuielilor electorale nr. 

1053/29.11.2016 (2.950 

lei) 

Curtea de Apel Timișoara                                                                                                                                                                                                                          

Admite în parte cererea, dispune anularea deciziei de 

nerambursare și obligarea AEP la plata sumei de 2890 lei 

cheltuieli electorale. 

Recurs: Înalta Curte de Casație și Justiție                                                 

Recurent-reclamant: AEP                                                                        

Intimat-pârât: Oprescu Ion                                          

Respinge recursul declarat de pârâta Autoritatea 

Electorală Permanentă împotriva sentinţei civile nr. 

208 din 29 iunie 2017, pronunţată de Curtea de 

Apel Timişoara - Secţia de contencios administrativ 

şi fiscal, ca nefondat. Definitivă. Pronunţată în 

şedinţă publică, astăzi, 11 martie 2020. 

13. 10422/3/2017                                         

(finanțare) 

Anulare parțială a Deciziei 

de rambursare a 

cheltuielilor electorale nr. 

729/29.11.2016 ( suma 

73.276,24 lei)                                                  

Anulare parțială a 

Raportului de control din 

25.10.2016 (suma 

73.276,24 lei) 

Tribunalul București                                                                                                                                                                                                                                        

Admite excepţia necompetenţei materiale. Dispune 

declinarea cauzei în favoarea Curţii de Apel Bucureşti. 

  

Curtea de Apel București                                                                                                                                                                                                                         

Respinge excepţia lipsei capacităţii procesuale de 

exerciţiu a reclamantului. Admite excepţia lipsei calităţii 

procesuale active a reclamantului. Respinge acţiunea ca 

fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală 

activă Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, 

cererea pentru exercitarea căii de atac urmând a se 

depune la Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a 

contencios administrativ şi fiscal. 

14. 2827/120/2017                                   

(finanțare)                                                

devine dosar nr. 

691/42/2017 la 

Curtea de Apel 

Ploiești 

Anulare decizie de 

nerambursare nr. 929/2016 

suma de 1374,16 lei 

Tribunalul Dâmbovița                                                                                                                                                                                                                                   

Admite excepția necompetenței materiale, declină 

judecarea cauzei în favoarea Curții de Apel Ploiești. 

  

Curtea de Apel Ploiești                                                                                                                                                                                                                                   

Respinge plângerea ca neîntemeiată. 

15. 819/121/2017                                    

(finanțare) 

Anulare Decizia de 

nerambursare nr. 

277/29.11.2017 și 

rambursare sumă, cerere 

Tribunalul Galați                                                                                                                                                                                                                                  

Cerere completatoare/modificatoare formulata la data de 

14.09.2017. Admite excepția necompetenței materiale, 

declina la Curtea de Apel Galați 

Recurs: Înalta Curte de Casație și Justiție                      

Recurent: AEP                                                                    

Intimat: Vreme Daniela Simona                                                                  

Respinge recursul declarat de recurenta-pârâtă 



316 
 

completatoare/modificatoa

re-exceptia de nelegalitate, 

primita la AEP la data de 

14.09.2017  

Curtea de Apel Galați                                                                                                                                                                                                                                                  

Respinge excepţia inadmisibilităţii acţiunii pentru lipsa 

plângerii prealabile. Respinge ca inadmisibilă excepţia 

de nelegalitate a Deciziei nr.277/29.11.2016, emisă de 

pârâtă. Admite acţiunea reclamantei. Anulează Decizia 

de nerambursare a cheltuielilor electorale 

nr.277/29.11.2016, emisă de pârâtă. Obligă pârâta la 

emiterea unei Decizii de rambursare a cheltuielilor 

electorale efectuate de reclamantă, în cuantum de 1788 

lei. Obligă pârâta să plătească reclamantei 178 lei 

cheltuieli de judecată, reprezentând taxă de timbru. Cu 

drept de recurs în 15 zile de la comunicare. 

Autoritatea Electorală Permanentă împotriva 

Sentinţei nr. 259/2017 din 14 decembrie 2017 a 

Curţii de Apel Galaţi – Secţia Contencios 

Administrativ şi Fiscal, ca nefondat. Definitivă. 

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 9 iunie 2020.                        

16. 3537/2/2017                                       

(finanțare) 

Anularea Deciziei de 

nerambursare nr. 

76/16.03.2017 și 

rambursare sumă 

Curtea de Apel București                                                                                                                                                                                                                                            

Admite, în parte, acţiunea. Anulează parţial Decizia nr. 

76/16.03.2017 emisă de Autoritatea Electorală 

Permanentă, în ceea ce priveşte respingerea cererii 

reclamantului de rambursare a unor cheltuieli electorale 

în sumă de 9.400 lei.Obligă pârâta să emită o nouă 

decizie prin care să admită cererea de rambursare 

formulată de reclamant referitoare la cheltuieli electorale 

în sumă de 9.400 lei. Menţine decizia contestată în ceea 

ce priveşte soluţia de respingere a cererii reclamantului 

de rambursare a unor cheltuieli electorale în sumă de 

18.050 lei.Obligă pârâta să plătească reclamantului suma 

de 1.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu recurs 

în 15 zile de la comunicare. 

Recurs: Înalta Curte de Casație și Justiție                          

Recurent: AEP                                                                       

Intimat: Burduja Sebastian 

17. 1832/103/2017                                       

(finanțare) 

Anularea deciziei de 

nerambursare nr. 

74/15.03.2017 (5.246,23 

lei)  

Tribunalul Neamț                                                                                                                                                                                                                                          

Admite excepția necompetenței materiale, declină în 

favoarea Curții de Apel Bacău. 

Înalta Curte de Casație și Justiție                              

Recurent pârât: AEP                                                                          

Intimat reclamant: Carabelea Andrei                                                 

Suspendat de plin drept, în baza art.63 alin.(11) din 

Decretul Preşedintelui României nr. 

240/14.04.2020, privind prelungirea stării de 

urgenţă pe teritoriul României, fără efectuarea 

vreunui act de procedură.                                                                                        

Respinge recursul formulat de recurenta-pârâtă 

Autoritatea Electorală Permanentă împotriva 

Sentinţei civile nr. 144/2017 din 19 octombrie 2017 

şi a Încheierii din 5 octombrie 2017 ale Curţii de 

Apel Bacău – Secţia a II-a civilă, de contencios 

Curtea de Apel Bacău                                                                                                                                                                                                                             

Admite în parte cererea. 
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administrativ şi fiscal, ca nefondat. Definitivă. 

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14 iulie 2020. 

18. 298/45/2017                                       

(finanțare) 

Anulare decizie de 

nerambursare nr. 

813/29.11.2016 (41.697,50 

lei) 

Curtea de Apel Iași                                                                                                                                                                                                                         

Respinge cererea ca neîntemeiată. Cu recurs în 15 zile de 

la comunicare. 

  

19. 10667/301/2017                                 

devine la Tribunalul 

București și Curtea 

de Apel dosar nr. 

47832/3/2017                                            

(finanțare) 

Anulare Decizie de 

nerambursare a 

cheltuielilor electorale nr. 

109/11.04.2017 și 

110/11.04.2017 și            

Raport de control nr. 

3447/07.04.2017 (suma 

nerambursată 639.899,03 

lei) 

Judecătoria Sector 3 București                                                                                                                                                                                                                                             

Admite excepţia. Declină competenţa de soluţionare a 

cauzei în favoarea Tribunalului Bucureşti - Secţia de 

Contencios Administrativ şi Fiscal  

  

Tribunalul Bucureşti - Secţia de Contencios 

Administrativ şi Fiscal                                                                                                                                                                             

Admite excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului 

Bucuresti. Declină competenţa de soluţionare a cauzei în 

favoarea Curţii de Apel Bucureşti. Fără cale de atac 

Curtea de Apel București                                                                                                                                                                                                              

Respinge excepția necompetenței materiale, invocată din 

oficiu.                                                                                                                                                                  

În temeiul art. 413 (1) pct.1 C.pr.civ. suspendă judecata 

cauza până la soluţionarea definitivă a dosarului 

nr.9444/2/2017 al Curţii de Apel Bucureşti-Secţia a VIII-

a Contencios Administrativ şi Fiscal 

20. 7338/231/2017                                  

(control) 

Anulare p-v seria AEP nr. 

0003226/02.05.2017 

amendă - 1500 lei 

Judecătoria Focșani                                                                                                                                                                                                                                             

Admite exceptia autoritătii de lucru judecat, invocată de 

intimată. Respinge plângerea contraventională pentru 

autoritate de lucru judecat. Cu drept de a formula cerere 
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de apel în termen de 30 zile de la comunicare, care se 

depune la Judecătoria Focşani. 

21. 5899/30/2017                                      

(finanțare) 

Anulare Decizie de 

nerambursare nr. 

431/29.11.2016 (1.620 lei) 

Tribunalul Timiș                                                                                                                                                                                                                                                  

Admite excepția necompetenței materiale, declină 

judecarea cauzei în favoarea Curții de Apel Timișoara 

                                    

Recurs: Înalta Curte de Casație și Justiție                           

Recurent: AEP                                                                                             

Intimat: Trifoi Luca                                                       

Respinge recursul declarat de pârâta Autoritatea 

Electorală Permanentă împotriva sentinţei civile nr. 

21 din data de 25 ianuarie 2018 pronunţate de 

Curtea de Apel Timişoara- Secţia de contencios 

administrativ şi fiscal, ca nefondat. Obligă 

recurenta-pârâtă la plata sumei de 500 lei către 

intimata-reclamantă Trifoi Luca, cheltuieli de 

judecată cu aplicarea art. 451 alin.(2) Cod 

procedură civilă. Definitivă. Pronunţată în şedinţă 

publică, astăzi, 21 octombrie 2020. 

Curtea de Apel Timișoara                                                                                                                                                                                                                             

Admite în parte, anulează în parte, dispune rambursarea 

sumei de 1500 lei și plata cheltuielilor de judecată, în 

valoare de 212 lei. 

22. 4933/2/2017                                        

(finanțare) 

Anulare Decizie de 

nerambursare nr. 

921/29.11.2016 (3.681,88  

lei) 

Curtea de Apel București                                                                                                                                                                                                                          

Admite în parte cererea de chemare în judecată. 

Anulează în parte decizia de nerambursare a cheltuielilor 

electorale nr. 921/29.11.2016 emisă de pârâta Autoritatea 

Electorală Permanentă, cu consecinţa obligării părţii 

pârâte la emiterea în favoarea reclamantului a unei 

decizii de rambursare a sumei de 3581,88 lei, cu titlu de 

cheltuieli electorale efectuate cu ocazia alegerilor 

autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2016. 

Menţine decizia de nerambursare a cheltuielilor 

electorale nr. 921/29.11.2016 emisă de pârâta Autoritatea 

Electorală Permanentă pentru suma de 100 de lei, 

cheltuieli pentru plata mandatarului financiar. Cu recurs 

în termen de 15 zile de la comunicare. 

Recurs: Înalta Curte de Casație și Justiție                           

Recurent: AEP                                                                                    

Intimat: Savu Daniel                                                                   

Respinge recursul declarat de pârâta 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

împotriva sentinţei civile nr.4799 din 7 decembrie 

2017 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a 

contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat. 

Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 17 

noiembrie 2020. 

23. 572/42/2017                                        

(finanțare) 

Anulare Decizie de 

nerambursare nr. 

779/29.11.2017 (2.349,23  

lei) 

Curtea de Apel Ploiești                                                                                                                                                                                                                                  

Respinge acțiunea ca neîntemeiată. 
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24. 5072/108/2017                                      

(finanțare) 

Anulare Decizie de 

nerambursare nr. 

643/29.11.2017 

Tribunalul Arad                                                                                                                                                                                                                               

Admite excepția necompetenței materiale, declină 

judecarea cauzei în favoarea Curții de Apel Timișoara 

Recurs: Înalta Curte de Casație și Justiție               

Recurent: AEP                                                                                           

Intimat: Bănulescu Ioan                                                                      

Respinge recursul declarat de recurenta-pârâtă 

Autoritatea Electorală Permanentă împotriva 

Sentinţei civile nr. 361 din 11 decembrie 2017 a 

Curţii de Apel Timişoara – Secţia Contencios 

Administrativ şi Fiscal, ca nefondat. Definitivă. 

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 9 iunie 2020. 

Curtea de Apel Timișoara                                                                                                                                                                                                                              

Admite în parte acțiunea formulată de reclamantul 

Banulescu Ioan, în contradictoriu cu pârâta Autoritatea 

Publică Electorală București. Anulează în parte Decizia 

de nerambursare a cheltuielilor electorale nr. 

643/29.11.2016 emisă de pârâtă şi obligă pârâta la 

rambursarea cheltuielilor electorale către reclamant în 

cuantum de 2.477 lei. Respinge în rest acţiunea. Ia act că 

nu au fost solicitate cheltuieli de judecată. Cu drept de 

recurs în termen de 15 zile de la comunicare, ce se 

depune la Curtea de Apel Timişoara. Pronunţată în 

şedinţă publică azi, 11.12.2017 

25. 31279/3/2017                                       

(finanțare) 

Anulare Decizie de 

nerambursare nr. 

1519/19.12.2016                                 

Anulare Raport de control 

nr. 32353/29.11.2016 

Tribunalul București                                                                                                                                                                                                                                  

Admite excepția necompetenței materiale, declină 

judecarea cauzei în favoarea Curții de Apel București  

Recurs: Înalta Curte de Casație și Justiție              

Recurent: AEP                                                              

Intimat: USR                                                                                               

Anulează recursul, formulat de pârâta Autoritatea 

Electorală Permanentă împotriva Sentinţei nr. 1898 

din 20 aprilie 2018 a Curţii de Apel Bucureşti – 

Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, ca 

netimbrat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică 

astăzi, 11 iunie 2020.                                                                                                                    

Înalta Curte de Casație și Justiție                                                               

Dosar  nr. 31279/3/2017/a1                                                                                

Soluție: Admite excepția tardivității, invocată din 

oficiu. Respinge cererea de reexaminare formulată 

de petenta AEP împotriva modului de stabilire a 

taxei judiciare de timbru dispuse în dosarul nr. 

31279/3/2017 aflat pe rolul Inaltei Curți de Casație 

și Justiție- Secția Contencios administrativ și fiscal, 

ca tardivă. Definitivă. 

Curtea de Apel București                                                                                                                                                                                                                         

Admite cererea anulează Decizia de nerambursare a 

cheltuielilor electorale nr.1519/19.12.2016 emisă de 

pârâtă. Anulează în parte Raportul de control 

nr.32353/29.11.2016, întocmit de pârâtă, în privinţa 

sumei de 152.291,94 lei. Obligă pe pârâtă la rambursarea 

către reclamantă a sumei de 152.291,94 lei. 

26. 6233/327/2017                                      

(control) 

Anulare p-v seria AEP nr. 

0003382/12.07.2017 

(amendă 1500 lei) 

Judecătoria Tulcea                                                                                                                                                                                                                                            

Respinge plângerea ca neîntemeiată. Cu drept de apel in 

30 de zile de la comunicare 
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27. 1631/54/2017                                         

(finanțare) 

Anulare Decizie de 

nerambursare nr. 

172/05.09.2017,                                  

Raport de control nr. 

11403/31.08.2017 

Curtea de Apel Craiova                                                                                                                                                                                                                                    

Respinge excepţia inadmisibilităţii. Admite în parte 

cererea de chemare în judecată. Anulează decizia de 

nerambursare a cheltuielilor electorale nr. 

172/05.09.2017 şi parţial raportul de control 

11403/31.08.2017 în ceea ce priveşte cheltuielile 

electorale invalidate în cuantum de 18.946,1 lei. Obligă 

pârâta la rambursarea cheltuielilor electorale în cuantum 

de 18.946,1 lei. Respinge capătul de cerere privind 

constatarea ca valide a cheltuielilor electorale în cuantum 

de 18.946,1 lei. Obligă pârâta la plata către reclamant a 

cheltuielilor de judecată în cuantum de 50 lei, taxa 

timbru. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. 

Recurs: Înalta Curte de Casație și Justiție                            

Recurent: AEP                                                                   

Intimat: Săulean Lucian-Berns 

28. 7555/2/2017                                            

(finanțare) 

Anulare Decizia nr. 

108/10.04.2017, anularea 

parțială a Raportului de 

control nr. 4497, Anexa 35 

Curtea de Apel București                                                                                                                                                                                                                                     

Respinge excepţia prematurităţii, ca neîntemeiată. 

Respinge capetele de cerere având ca obiect anularea 

răspunsului la plângerea prealabilă, a Deciziei de 

nerambursare nr. 108/10.04.2017 cu privire la poziţia 27 

din anexa privind Organizaţia Teritorială Prahova, cu 

privire la invalidarea cheltuielilor electorale în cuantum 

de 55.000 lei; a Raportului de Control nr. 

4497/30.03.2017, anexa nr. 35 cu privire la constatările 

şi propunerea de invalidare a sumei de 55.000 lei, 

obligarea pârâtei la emiterea unei noi decizii prin care să 

dispună rambursarea în totalitate a cheltuielilor electorale 

înregistrate cu ocazia alegerilor parlamentare din anul 

2016, respectiv diferenţa de 55.000 lei, astfel cum au fost 

precizate, ca neîntemeiate. Disjunge capătul de cerere 

având ca obiect anularea oricărei sancţiuni 

contravenţionale aplicate conform art. 52 din Legea 

334/2006 şi acordă termen la 19.06.2018, în dosar nou 

format, cu citare părţi. Cu drept de recurs în 15 zile de la 

comunicare. Cererea de recurs de depune la Curtea de 

Apel Bucureşti-Secţia a VIII-a contencios administrativ 

şi fiscal. Pronunţată azi, 18.05.2018, prin punerea 

soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei. 

Document: Hotarâre  2355/2018  18.05.2018. 

Recurs: Înalta Curte de Casație și Justiție                      

Recurent: PNL Prahova                                                    

Intimat: AEP 
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29. 9444/2/2017                                         

(finanțare) 

Anulare Deciziei nr. 

109/10.04.2017 și Anexele 

acesteia și anularea 

parțială a Raportului de 

control nr. 

3447/07.04.2017 

Curtea de Apel București                                                                                                                                                                                                                                   

Admite acţiunea. Anulează decizia nr. 109/11.04.2017 de 

nerambursare a cheltuielilor electorale în cuantum de 

639.899,03 lei şi în parte raportul de control nr. 

3447/07.04.2017. Obligă pârâta la rambursarea către 

reclamantă a sumei de 639.899,03 lei reprezentând 

cheltuieli realizate în campania electorală pentru 

alegerile parlamentare din decembrie 2016 nerambursate. 

Recurs: Înalta Curte de Casație și Justiție                  

Recurent: AEP                                                                  

Intimat: USR 

30. 9572/2/2017                                             

(finanțare) 

Anularea parțială a 

Deciziei nr. 

108/10.04.2017 și anularea 

parțială a Raportului de 

control nr. 

4497/30.03.2017-Anexa 

38 (suma nerambursată 

532.640,13 lei) 

Curtea de Apel București                                                                                                                                                                                                                                  

Admite excepţia lipsei calităţii procesual active a 

reclamantului. Respinge acţiunea ca fiind formulată de o 

persoană fără calitate procesuală activă. 

Recurs: Înalta Curte de Casație și Justiție                  

Recurent: PNL Sibiu                                                                 

Intimat: AEP 

31. 1016/299/2018                                            

(finanțare) 

Anularea procesului verbal 

seria A nr. 

0001169/20.12.2017, 

deciziei nr. 

198/21.12.2017, hotărârii 

nr. 21/21.12.2017 ( 

amendă 55.000 lei și 

confiscare 121.798,01 lei) 

Judecătoria Sectorul 1 București                                                                                                                                                                                                                 

s-a respins cererea de amânare formulata de către 

reclamant. A rămas în pronunțare pe excepția 

necompetenței teritoriale a instanței./A.p.15.05.2018 

Respinge excepția necompetenței, acordă termen 

20.06.2018 A.p. 04.07.2018 

În temeiul art. 413 alin. 1 pct. 1 Cod procedură civilă, 

suspendă judecarea cauzei privind petenta UNIUNEA 

SALVAŢI ROMÂNIA şi intimata AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ, până la soluţionarea 

definitivă a dosarului nr. 31279/3/2017 al Curţii de Apel 

Bucureşti.                                                                   

Termen: 23.11.2020 

  

32. 9302/2/2017                                        

(finanțare) 

Anularea Deciziei de 

nerambursare nr. 

76/16.03.2017 și 

rambursare sumă 

Curtea de Apel București                                                                                                                                                                                                                                     

În temeiul art. 413 pct. 1 C.pr.civ. dispune suspendarea 

judecăţii până la soluţionarea defintivă a dosarului nr. 

3537/2/2017 al CAB. Cu recurs pe toată durata 

suspendării. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 

22.05.2018. 

Document: Încheiere – Suspendare    22.05.2018 
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33. 4193/2/2018                                          

(finanțare)                                                   

dosar disjuns din 

dosar nr. 

7555/2/2017 

Disjunge capătul de cerere 

având ca obiect anularea 

oricărei sancţiuni 

contravenţionale aplicate 

conform art. 52 din Legea 

334/2006 şi acordă termen 

la 19.06.2018, în dosar 

nou format, cu citare părţi. 

Curtea de Apel București                                                                                                                                                                                                                                 

Admite excepţia necompetenţei materiale. Declină 

competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea 

Judecătoriei Ploieşti. Fără cale de atac. Pronunţată azi, 

26.06.2018, prin punerea soluţiei la dispoziţie prin 

mijlocirea grefei instanţei. 

Recurs: Înalta Curte de Casație și Justiție                             

Recurent: PNL Prahova                                                   

Intimat: AEP 

Judecătoria Ploiești                                                                                                                                                                                                                                          

Respinge plângerea ca inadmisibilă 

34. 6344/211/2018                                  Anulare proces-verbal 

seria PL nr 

28799/07.03.2018                                       

(parcare Filiala Nord-Vest) 

Judecătoria Cluj-Napoca                                                                                                                                                                                                                

Respinge plângerea. Cu apel în 30 de zile de la 

comunicare 

  

35. 6273/296/2018                                 

(finanțare) 

Anulare PV seria A 

nr.00001251/07.05.2018 si 

Decizia  nr. 

126/21.05.2018 

(avertisment și amendă 

10.000 lei) 

Judecătoria Satu Mare                                                                                                                                                                                                                          

Respinge plângerea ca neîntemeiată, cu apel. 

Tribunalul Satu Mare                                                    

Apelant: PSD Satu-Mare                                                 

Intimat: AEP                                                                                   

Decizie 417/ 27.09.2019 Admite apelul declarat de 

apelantul –petent Partidul Social Democrat - 

Organizaţia Judeţeană Satu Mare , în contradictoriu 

cu intimata Autoritatea Electorală Permanentă , 

împotriva Sentinţei civile nr. 553/21.02.2019 

pronunţată de Judecătoria Satu Mare , în dosar 

nr.6273/296/2018, schimbă sentinţa civilă apelată 

în sensul că, Admite în parte plângerea la 

contravenţie formulată de petentul Partidul Social 

Democrat Organizaţia Judeţeană Satu Mare 

,împotriva procesului verbal de constatare a 

contravenţiei seria A, nr. 0001251/07.05.2018 şi a 

actului subsecvent - Decizia nr. 126/21.05.2018 şi, 

în consecinţă: Înlocuieşte sancţiunea amenzii 

contravenţionale de 10.000 lei aplicată petentului 

Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană 

Satu Mare prin Decizia nr. 126/21.05.2018 cu 

sancţiunea „ AVERTISMENT„ Fără cheltuieli de 

judecată. 

36. 12457/301/2018                                      

(finanțare) 

Anulare Decizie nr. 

114/08.05.2018 

Judecătoria Sector 3                                                                                                                                                                                                                                       

Admite excepția necompetenței teritoriale, declină în 

favoarea Judecătoriei Bacău 

Tribunalul Bacău                                                          

Apelant: AEP                                                                                       

Intimat: PNL Bacău                                                                              
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(avertisment și amendă 

15.000 lei) 

Judecătoria Bacău                                                                                                                                                                                                                                      

Admite plângerea în parte. Modifică Decizia 

nr.114/08.05.2018 întocmită de intimată în sensul că 

înlocuieşte sancţiunea amenzii contravenţionale aplicată 

pentru nerespectarea art.3 alin.8) din Legea 334/2006 în 

cuantum de 15000 lei cu sancţiunea " Avertisment". 

Decizie 60/14.01.2020Respinge cererea de apel, ca 

neîntemeiată. Definitivă. Pronunţată în şedinţă 

publică, azi, 14.01.2020. 

37. 18296/299/2018                                 

(finanțare) 

Anulare PV seria AEP nr. 

0001282/30.05.2018 și 

Decizia nr. 157 din 

11.06.2018 (avertisment) 

Judecătoria Sector 1                                                                                                                                                                                                                    

Respinge, ca neîntemeiată, plângerea contravenţională. 

Menţine procesul-verbal seria A nr. 0001282 din data de 

30.05.2018 emis de intimată şi sancţiunea aplicată prin 

Decizia nr. 157 din 11.06.2018 emisă de preşedintele 

Autorităţii Electorale Permanente. 

  

38. 1306/91/2018                                     

(finanțare) 

Anulare Hotărârea nr. 

146/19.07.2018 – 

confiscare 789,00 lei 

Tribunalul Vrancea                                                                                                                                                                                                                                     

Admite excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului 

Vrancea – Secţia a II-a de contencios administrativ şi 

fiscal, invocata de pârâta Autoritatea Electorala 

Permanenta. Declină competenţa de soluţionare a cauzei 

civile având ca obiect plangere contraventionala, în 

favoarea Judecătoriei Focşani. Fără cale de atac. 

  

Judecătoria Focșani                                                                                                                                                                                                                      

Respinge plângerea ca neîntemeiată. Cu apel.                                                                                                                         

39. 8197/288/2018                                    

(finanțare) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0001513/26.06.2018, 

Decizia nr. 

212/02.07.2018 

(avertisment) Hotărârea nr. 

55/02.07.2018 (confiscare 

1.785,70 lei) 

Judecătoria Ramnicu Vâlcea                                                                                                                                                                                                               

Respinge plângerea ca neîntemeiată. 

  

40. 4125/2/2018                                                                                          

(finanțare - 

rambursare locale 

2017) 

Anulare Decizie de 

nerambursare nr. 

164/05.09.2017, Raport de 

control 

nr.11325/28.08.2017 

Curtea de Apel București                                                                                                                                                                                                               

T:01.03.2019 pentru ca reclamantul să facă dovada 

calității de reprezentant a dlui Ilie Dan Barna. Admite 

excepția lipsei calității de reprezentant, anulează cererea. 

Cu recurs. 

  

41. 7662/315/2018                                                                                           

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare PVCC 

0001870/16.07.2018, 

Decizie nr. 

760/06.08.2018, Hotărâre 

nr. 261/06.08.2018 

Judecătoria Târgoviște                                                                                                                                                                                                                                     

Respinge cererea ca neîntemeiată. Cu apel. 
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(avertisment, confiscare 

4.400 lei) 

42. 11844/180/2018                                                                                                   

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare parțială PVCC 

0001891/17.07.2018 și 

anulare Hotărârea nr. 

237/26.07.2018 

(averti42sment, confiscare 

8.700 lei) 

Judecătoria Bacău                                                                                                                                                                                                                       

Respinge plângerea formulată de petentul Partidul 

Alianţa Liberalilor şi Democraţilor ALDE Bacău 

împotriva procesului-verbal de contravenţie seria A, nr. 

001819, încheiat la data de 17.07.2018 de către 

Autoritatea Electorală Permanentă şi a Hotărârii nr. 

237/26.07.2018 a Autorităţii Electorale Permanente ca 

neîntemeiată. Cu apel în 30 de zile de la comunicare, ce 

se va depune la Judecătoria Bacău. Pronunţată în şedinţă 

publică azi, 10.12.2018.  Document: Hotarâre  

7256/10.12.2018                                                                                                           

  

43. 21058/299/2018                   

(21058/299/2018/a1)                                                                     

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare PVCC 

0001594/28.06.2018, 

Decizia nr. 

326/10.07.2018, Hotărârea 

nr. 99/10.07.2018 

(avertisment și confiscare 

5.888,52 lei) 

Judecătoria Sector 1                                                                                                                                                                                                                                                  

În temeiul art. 413 alin. 1 pct. 1 Cod procedură civilă, 

suspendă judecata cauzei până la soluţionarea definitivă 

a Dosarului nr. 45001/3/2017.  

Admite excepţia nelegalei compuneri a instanţei, 

invocată din oficiu. Constată nelegala compunere a 

completului C3 stagiar (fost C1 stagiar) de a judeca 

prezenta cauza, privind pe petenta Uniunea Salvaţi 

România şi pe intimata Autoritatea Electorală 

Permanentă. Trimite dosarul la registratură pentru a fi 

repartizat din nou unui alt complet de judecată. 

Pronunţată astăzi, 29.05.2019                                                                                                                                                                                                                     

Termen: 12.08.2019                                                                                                                                                                                                                                                

C12 S2 (fost C36 Civil bis) 

26.08.2019 Admite cererea de repunere pe rol, formulată 

de intimată. Stabileşte termen la data de 30.09.2019, 

şedinţă publică, cu citarea părţilor 

Termen: 30.09.2019                                                                                                                                                                                                                                                     

În temeiul art. 413 alin. 1 pct. 1 Cod procedură civilă, 

suspendă judecata cauzei până la soluţionarea definitivă 

a dosarului nr. 9444/2/2017 al Curții de Apel București.  

Tribunalul București                                                        

dosar:21058/299/2018/a1                                                                 

Termen: 18.06.2020 A.p. 23.06.2020 Respinge 

recursul ca nefondat. Definitivă. Pronunţată prin 

punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea 

grefei instanţei, azi, 23.06.2020.Document: 

Hotarâre din 23.06.2020.                                                                

Dosar suspendat până la soluţionarea Dosarului 

nr. 9444/2/2017, aflat pe rolul ÎCCJ cu termen de 

judecată la data de 11.01.2022. 
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44. 6856/315/2018                                                                                                     

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare PVCC 

0001416/20.06.2018, 

Decizia nr. 

308/06.07.2018, Hotărârea 

nr. 85/06.07.2018 

(avertisment și confiscare 

5.424 lei) 

Judecătoria Târgoviște                                                                                                                                                                                                                  

Respinge plângerea, menține pvcc.                                                                                                                                                                                                                   

  

45. 10687/200/2018                                                                                                

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare PVCC seria A nr. 

000163/09.07.2018, 

Decizia nr. 

534/24.07.2018 și 

Hotărârea nr. 

172/24.07.2018 

(avertisment și confiscare 

38.257,75 lei) 

Judecătoria Buzău                                                                                                                                                                                                                                                        

Admite excepţia nelegalei compuneri a completului de 

judecată, invocată din oficiu. Dispune înaintarea 

dosarului către compartimentul Registratură în vederea 

repartizării aleatorii a cauzei. Cu cale de atac odată cu 

fondul Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 18 ianuarie 

2019. Admite in parte plângerea. 

Solutia pe scurt: Respinge, ca neîntemeiată, excepţia 

netimbrării cererii, invocată de intimată. Respinge 

excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant invocată 

de intimată. Califică apărări de fond excepţia nulităţii 

procesului verbal de contravenţie şi prescripţia dreptului 

de a aplica sancţiunea contravenţională, invocată de 

petentă. Admite în parte plângerea contravenţională 

Dispune anularea în parte a procesului verbal seria A nr. 

0001693/9.07.2018, a deciziei nr. 534/24.07.2018 în ceea 

ce priveşte contravenţiile prevăzute de art. 13 alin. 1 din 

Legea nr. 334/2006 rep. şi de art. 3 alin. 8 din Legea nr. 

334/2006, precum şi anularea parţială a Hotărârii nr. 

172/254.07.2018, în ceea ce priveşte măsura confiscării 

sumei de 7500 lei din totalul sumei 23.399,35 lei, 

dispusă în temeiul prevederilor art. 53 alin. 1 din Legea 

nr. 334/2006 rep.. Menţine restul dispoziţiilor adoptate 

prin cele trei acte contestate. Cu drept de apel în termen 

de 30 de zile de la comunicare; cererea pentru exercitarea 

căii de atac se va depune la Judecătoria Buzău. 

Pronunţarea de astăzi, 27.06.2019, se va face prin 

punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul 

grefei instanţei  

Document: Hotarâre  3463/2019  27.06.2019 

Tribunalul Buzău                                                        

Apelant: ALDE Buzău                                                           

Apelant: AEP                                                                        

Respinge ca neîntemeiat apelul declarat de ALDE 

Buzău și apelanta AEP. Definitivă. Pronunţată în 

şedinţă publică astăzi, 18.06.2020. 

Document: Hotarâre  314/2020 din 18.06.2020 
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46. 7532/315/2018                                                                                                

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0001358/14.06.2018, 

Decizia nr. 

830/07.08.2018 și 

Hotărârea nr. 

276/07.08.2018 

(avertisment, confiscare 

666,85 lei)  

Judecătoria Târgoviște                                                                                                                                                                                                                                   

Respinge exceptia lipsei calitatii de subiect activ al 

contraventiei. Respinge plângerea. Cu drept de apel. 

  

47. 9069/288/2018                                                                                                               

(finanțare – 

contravenții)  

Anulare PVCC seria A nr. 

0001359/14.06.2018, 

decizia nr. 467/19.07.2018 

(avertisment), hotărârea nr. 

143/19.07.2018 

(confiscare 6.000,00 lei) 

Judecătoria Râmnicu Vâlcea                                                                                                                                                                                                                                          

În temeiul art. 413 alin. 1 pct. 1 C.pr.civ. Dispune 

suspendarea soluţionării prezentei cauze, înregistrată pe 

rolul Judecătoriei Rm. Vâlcea sub număr unic 

9069/288/2018, având ca obiect plângerea 

contravenţională formulată împotriva procesului verbal 

seria A nr. 0001359 din data de 14.06.2018, deciziei nr. 

467 din data de 19.07.2018 şi hotărârii nr. 143 din data 

de 19.07.2018 de petentul Uniunea Salvaţi România în 

contradictoriu cu intimata Autoritatea Electorală 

Permanentă, până la soluţionarea în mod definitiv a 

dosarului nr.9444/2/2017 al Curţii de Apel Bucureşti şi 

trecerea dosarului spre conservare în Arhiva Civilă a 

instanţei. Cu drept de recurs pe toată perioada 

suspendării. Pronunţată azi, 4 februarie 2019, la sediul 

Judecătoriei Rm. Vâlcea, prin punerea soluţiei la 

dispoziţia părţilor de către grefa instanţei. 

  

48. 3886/740/2018                                                                                               

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0001443/25.06.2018, 

decizia nr. 228/03.07.2018 

(avertisment)  hotărârea nr. 

61 /03.07.2018  

(confiscare 1.000,00 lei) 

Judecătoria Alexandria                                                                                                                                                                                                                         

Amână pronunțarea, 14.03.2019 ap, 28.03.2019 ap, 

11.04.2019.                                                                                                                                                                                 

Respinge plângerea contravențională, ca neîntemeiată. 
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49. 8765/296/2018                                                                                   

(control) 

Anulare PVCC seria AEP 

nr. 0005316/21.06.2018 

(amendă 2.500 lei) 

Judecătoria Satu Mare                                                                                                                                                                                                                  

Respinge plângerea ca neîntemeiată. Cu apel. 

Tribunalul Satu-Mare                                                                                      

Decizie 517/30.10.2019. Respinge ca nefondat 

apelul declarat de către apelanta Bernat Manuela 

Eva, în contradictoriu cu intimata AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ, împotriva 

Sentinţei civile nr. 1210/2019 de la 11 aprilie 2019 

a Judecătoriei Satu Mare, pronunţată în dosarul nr. 

8765/296/2018, pe care o menţine. Respinge ca 

fiind neîntemeiate cheltuielile de judecată solicitate 

de către apelantă. Decizia este definitivă. 

50. 5209/189/2018                                                                                                                                                                                

(finanțare- 

contravenții)  

Anulare Decizie nr. 920 

din 10.08.2018 

(Avertisment) 

Judecătoria Bârlad - Dosar nr. 5209/189/2018                                                                                                                                                                                                                                               

Termen: 19.03.2019 Tip solutie: Respinge plângerea 

Solutia pe scurt: Respinge excepţia inadmisibilităţii, 

invocată de intimată, prin întâmpinare, ca neîntemeiată. 

Respinge plângerea formulată de petenta în 

contradictoriu cu intimata , ca neîntemeiată. Cu drept de 

apel în termen de 30 zile de la comunicare, la instanţa 

ierarhic superioară- Tribunalul Vaslui. Cererea de apel se 

depune la Judecătoria Bârlad. Pronunţată la data de 

19.03.2019 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor 

prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 alin.2 

Cod procedură civilă. 

Document: Hotarâre  520/2019 din 19.03.2019                                                                                                                                                                                                                

Tribunalul Vaslui  - Dosar nr. 5209/189/2018                                                                

Apelant: Timofte Mioara                                                    

Intimat: AEP                                                                            

Termen: 27.11.2019                                                                       

Tip solutie: Respingere apel 

Solutia pe scurt: Respinge apelul declarat de 

Timofte Mioara împotriva sentinţei civile nr. 520 

din 19 03 2019 a Judecătoriei Bârlad pe care o 

păstrează. Definitivă. Pronunţată azi, 27 11 2019, 

prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin 

mijlocirea grefei instanţei. 

Document: Hotarârea nr. 1851/ 27.11.2019 

51. 349/45/2019                                       

(finanțare- 

contravenții) 

Anulare Hotărâre nr. 

311/10.08.2018 

(confiscare 1893,20 lei) 

Curtea de Apel Iași                                                                                                                                                                                                                         

Dosar nr. 349/45/2019                                                                                                                                                                                                                                      

Tip solutie: Declină soluţionarea cauzei 

Solutia pe scurt: Admite excepţia necompetenţei 

materiale, invocată din oficiu. Declină competenţa de 

soluţionare a cererii formulată de reclamanta Timofte 

Mioara în contradictoriu cu Autoritatea Electorală 

Permanentă în favoarea Judecătoriei Bârlad. Constată 

ivit conflictul negativ de competenţă şi suspendă din 

oficiu judecata cauzei. Dispune înaintarea dosarului către 

Înalta Curte de Casaţia şi Justiţie – Secţia de Contencios 

Administrativ şi Fiscal, în vederea soluţionării 

conflictului de competenţă. Fără cale de atac. Pronunţată 

în şedinţă publică azi, 04.09.2019. 

Document: Hotarâre  90/04.09.2019 
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Înalta Curte de Casație și Justiție                                                                                                                                                                                                                                      

Dosar nr. 349/45/2019                                                                                                                                                                                                                    

Soluție: Stabilește competența de soluționare a cauzei 

privind pe reclamanta Timofte Mioara și pe pârâta AEP 

în favoarea Judecătoriei Bârlad. Definitivă. Pronunțată în 

data de 23.10.2019 

52. 7939/189/2019                                

(finanțare- 

contravenții) 

Anulare Hotărâre nr. 

311/10.08.2018 

(confiscare 1893,20 lei) 

Judecătoria Bârlad                                                                                                                                                                                                                            

Dosar nr. 7939/189/2019                                                                                                                                                                                                                     

Termen: 24.04.2020                                                                                                                                                                                                                                               

Solutia pe scurt: Respinge ca neîntemeiată excepţia 

inadmisibilităţii acţiunii în anulare având drept obiect 

Hotărârea numărul 311 emisă la data de 10.08.2018, 

excepţie invocată prin întâmpinare de intimata 

Autoritatea Electorală Permanentă. Admite plângerea 

formulată de petenta T.M. în contradictoriu cu intimata 

Autoritatea Electorală Permanentă. Anulează Hotărârea 

numărul 311 emisă de intimată la data de 10.08.2018, cu 

efectul exonerării petentei de la executarea sancţiunii 

complementare a confiscării sumei de 1893, 20 lei 

respectiv de la obligaţia vărsării de către petentă la 

bugetul de stat a sumei de 1893,20 lei. Cu drept de apel 

în 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va 

depune la Judecătoria Bârlad, sub sancţiunea nulităţii. 

Pronunţată astăzi, 24.04.2020 prin punerea soluţiei la 

dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei 

conform art. 396 alin.2 Cod procedură civilă. 

Document: Hotarâre  823/2020  24.04.2020 

Tribunalul Vaslui                                                        

Apelant- intimat: AEP                                                            

Intimat-petent: Timofte Mioara                                              

Tip solutie: Schimbat în parte 

Solutia pe scurt: Admite apelul formulat de 

AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ împotriva sentinţei civile nr. 

823/24.04.2020 a Judecătoriei Bârlad pe care o 

schimbă în parte. Respinge plângerea formulată de 

petenta Timofte Mioara, în contradictoriu cu 

intimata Autoritatea Electorală Permanentă, 

împotriva Hotărârii numărul 311 emisă de intimată 

la data de 10.08.2018. Păstrează celelalte dispoziţii 

ale sentinţei apelate. Definitivă. Pronunţată prin 

punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa 

instanţei, azi, 21 octombrie 2020. 

Document: Hotarâre  1312/2020 din 21.10.2020 

53. 2677/307/2018                                                                                       

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0001544/27.06.2018 și 

Hotărâre de confiscare nr. 

268 din 06.08.2018 

(avertisment și confiscare 

3.150 lei 

Judecătoria Sighetu Marmației                                                                                                                                                                                                       

Termen: 05.03.2019 pentru a se discuta excepția 

necompetenței materiale. Admite excepția necompetenței 

teritoriale, declina în favoarea  

Judecătoriei Baia Mare 

  

Judecătoria Baia Mare                                                                                                                                                                                                                   

Admite excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei 

Baia Mare invocată de intimată şi dispune: Declină 

soluţionarea plângerii contravenţionale formulate de 

către petentul Partidul Mişcarea Populară, în 

contradictoriu cu intimata Autoritatea Electorală 

Permanenţă, în favoarea Judecătoriei Vişeu de Sus. 
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Judecătoria Vișeu de Sus                                                                                                                                                                                                                                            

Respinge plângerea 

Solutia pe scurt: Hot. 2338/19.12.2019 Respinge 

excepţia netimbrării acţiunii , invocată de intimată. 

Respinge plângerea formulată de petentul Partidul 

Mişcare Populară-Filiala Maramureş , în contradictoriu 

cu intimata Autoritatea Electorală Permanentă , Menţine 

procesul-verbal de constatare şi sancţionare a 

contravenţiilor seria A, nr.0001544 încheiat la data de 

27.06.2018. Fără cheltuieli de judecată. Cu drept de apel 

în termen de 30 zile de la comunicare. Apelul se va 

depune la Judecătoria Vişeu de Sus. 

Document: Hotarâre  2338/2019  19.12.2019 

54. 6733/2/2018                                                                                 

(finanțare - 

contravenții) 

Suspendare Hotărârea nr. 

293/08.08.2018 – 

confiscare 12.710,00 lei 

Curtea de Apel Bucureşti                                                                                                                                                                                                                              

Admite excepția necompetenței teritoriale. Declină în 

favoarea Judecătoriei Alexandria 

  

Judecătoria Alexandria                                                                                                                                                                                                                       

Respinge excepția tardivității, acordă termen pe fond.                                                                                                                                                                               

Respinge ca neîntemeiată cererea de suspendare act 

administrativ. Cu recurs. 

55. 9853/231/2018                                                                                  

(control) 

Anulare PVCC seria AEP 

nr. 0006132 (amendă 

1.500 lei) 

Judecătoria Focșani                                                                                                                                                                                                                                          

Admite plângerea, anulează Pvcc. 

Tribunalul Vrancea                                                                       

Intimat: Corhană Eduard                                                     

Apelant: AEP                                                                          

Constată suspendarea de drept în baza art.42 alin.6 

din Decretul nr.195/16.03.2020 al Preşedintelui 

României privind instituirea stării de urgenţă. 

Repunere pe rol  

Termen: 21.07.2020                                                                

Solutia pe scurt: Respinge apelul ca nefondat. 

Definitivă.  

56. 1474/203/2018                                                                                        

(finanțare) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0001721/09.07.2018, 

decizia nr. 565/25.07.2018 

și Hotărârea nr. 

192/25.07.2018(avertisme

nt și confiscare 5.182,25 

lei) 

Judecătoria Câmpeni                                                                                                                                                                                                                                              

Admite excepția tardivității. Respinge plângerea ca 

tardivă. 
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57. 22245/299/2018                                                                                      

(finanțare) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0001620, Decizia nr. 

507/23.07.2018 

(avertisment) 

Judecătoria Sector 1                                                                                                                                                                                                                                             

Respinge plângerea contravenţională ca neîntemeiată. Cu 

drept de apel în termen de 30 zile de la com, cererea de 

apel urmând a se depune la Judecătoria unicare 

Sectorului 1 Bucureşti. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 

09.01.2019. Document: Hotarâre  68/2019  09.01.2019 

  

58. 13764/302/2018                                                                                         

(finanțare) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0001302/04.06.2018, 

decizia nr. 165/13.06.2018 

– avertisment şi hotărârea 

nr. 45/13.06.2016 – 40.850 

lei 

Judecătoria Sector 5                                                                                                                                                                                                                                             

Admite în parte plângerea. Înlătură sancţiunea 

complementară a confiscării speciale pentru suma de 

14300 lei aplicată nelegal petentului prin procesul-verbal 

de contravenţie A nr. 0001302/04.06.2018 şi menţine 

celelalte dispoziţii ale acestuia. Cu drept de apel în 

termen de 30 de zile de la comunicare, cerere care se 

depune la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti. 

Tribunalul București                                                               

Apelantă-intimată: AEP                                                                

Intimant-apelant: Stoichiță Aurel                                                           

Respinge cererile de apel ca neîntemeiate. 

Definitivă. 

59. 9561/296/2018                                                                                       

(finanțare) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0002012/23.07.2018, şi 

hotărârea nr. 

281/07.08.2016 – 

14.432,40 lei 

Judecătoria Satu Mare                                                                                                                                                                                                                    

Respinge excepția inadmisibilității. Respinge plângerea 

ca neîntemeiată. Cu apel. 

Tribunalul Satu-Mare                                                           

Apelant Reclamant:PSD Satu-Mare                                            

Intimat Pârât: AEP                                                                                 

Suspendat de drept în baza art. 63 al. 11 din 

Decretul Preşedintelui României nr.  

240/14.04.2020 privind instituirea stării  de urgenţă 

pe teritoriul României, pe toată perioada stării de 

urgenţă.                                                                                          

Termen nou: 19.06.2020                                                             

Termen: 02.07.2020                                                                                       

Respinge apelul declarat de PSD Satu Mare, în 

contradictoriu cu AEP, împotriva sentinței civile nr. 

1409/23.04.2019 pronunțată de Judecătoria Satu 

Mare, în dosarul nr. 9561/296/2018, pe care o 

menține în întregime. Definitivă. 

Document: Hotarâre  211/2020  02.07.2020                                                       

60. 23984/215/2018                                                                                                

(finanțare) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0002122/01.08.2018, 

decizia nr. 999/21.08.2018 

şi hotărârea nr. 

336/21.08.2016 – 7.306,29 

lei 

Judecătoria Craiova                                                                                                                                                                                                                                             

Suspendă judecarea cauzei conform dispoz. art. 413 

(1)pct1 N.c.p.c. Cu recurs pe toata durata suspendarii. 

Recurs încheiere suspendare. 

Apel                                                                                                          

Tribunalul Dolj                                                                         

Tribunalul Dolj                                                                                                                                                                                                                                                  

Admite recursul. Casează încheierea şi trimite cauza la 

aceeași instanţă pentru continuarea judecăţii. 
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Judecătoria Craiova                                                                                                                                                                                                                                   

04.06.2020: Respinge plângerea contraventională 

formulată de petentul PARTIDUL UNIUNEA 

SALVATI ROMÂNIA FILIALA DOLJ în 

contradictoriu cu intimatul AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ, împotriva procesului-

verbal de contraventie seria A nr.0002122/1.08.2018, a 

deciziei nr.999/21.08.2018, si hotărârea 

nr.336/21.08.2018, întocmite de intimată, ca 

neîntemeiată. Cu apel în termen de 30 de zile de la 

comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria 

Craiova Pronuntată, azi 4 iunie 2020, prin punerea 

solutiei la dispozitia părtilor prin mijlocirea grefei 

instantei.                                                                                                                     

61. 11768/196/2018                                                                                   

(finanțare) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0001315/04.06.2018, 

decizia nr. 

159/13.06.2018, hotărârea 

nr. 43/13.06.2018 

(avertisment și confiscare 

38.551,69 lei) 

Judecătoria Brăila                                                                                                                                                                                                                                                

Respinge plângerea. 

Tribunalul Brăila                                                                      

Apelant: PNL Brăila                                                                   

Intimat: AEP                                                                   

Decizie nr. 36/2020. Admite ca fondat apelul. 

Schimbă în totul sentinţa atacată şi rejudecând 

cauza: Admite ca fondată plângerea. Anulează 

procesul verbal de contravenţie seria A 

nr.001315/04.06.2018 întocmit de intimată. 

62. 17100/302/2018                                                                                             

(finanțare)                                             

dosar nou nr. 

7597/333/2019  

Anulare PVCC seria A nr. 

0001462/25.06.2018, 

decizia nr. 

584/26.07.2018(amendă 

30.000lei), hotărârea nr. 

197/26.07.2018(confiscare 

231.037,10 lei) 

Judecătoria Sector 5                                                                                                                                                                                                                                            

Termen: 13.03.2019 pentru ca USR sa faca dovada ca 

are sediul in sectorul 5. Admite excepţia necompetenţei 

teritoriale a Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, invocată 

din oficiu. Declină competenţa de soluţionare a cauzei în 

favoarea Judecătoriei Vaslui. 
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Judecătoria Vaslui                                                                                                                                                                                                                                          

Admite excepția necompetenței teritoriale, declină în 

favoarea Judecătoriei Sector 5, constată conflictul de 

competență, trimite cauza la ICCJ pentru soluționarea 

conflictului de competență. 

Hotărârea nr. 508/30.01.2020                                                                                                                                                                                                                                                                            

ICCJ stabilește competentă să soluționeze cauza 

Judecătoria Vaslui. termen: 03.07.2020/04.09.2020.                                                                                                             

04.09.2020: În temeiul art. 413 alin.(1) pct. 1 Cod proc. 

civ., suspendă judecarea cererii de faţă până la 

soluționarea definitivă a dosarului nr. 9444/2/2017 al 

Înaltei Curți de Casație și Justiție, cu termen de judecată 

la data de 11.01.2022.                  

Document: Încheiere - Suspendare din 04.09.2020.                                                                                                                                                                                      

Recurs încheiere suspendare. 

63. 15151/303/2018                                                                                  

(finanțare) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0001576/28.06.2018, 

decizia nr. 420/16.07.2018 

(avertisment) 

Judecătoria Sector 6                                                                                                                                                                                                                           

Admite excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei 

Sectorului 6 Bucureşti. Declină competenţa de 

soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Sectorului 3 

Bucureşti 

  

Judecătoria Sector 3                                                                                                                                                                                                                                              

Admite excepția necompetenței teritoriale, declină în 

favoarea Judecătoriei Sector 6, constata conflict de 

competenta, transmite spre soluționare Tribunalului 

București. 

Tribunalul București                                                                                                                                                                                                                                                 

Stabileşte competenţa de soluţionare a plangerii 

contraventionale in favoarea Judecatoriei Sector 6 

Bucureşti. Definitivă. Pronuntata in sedinta publica azi, 

27.06.2019.  

Judecătoria Sector 6                                                                                                                                                                                                                                             

Respinge excepția inadmisibilității. Admite plângerea. 

Anulează pvcc și decizia. Cu apel în termen de 30 de zile 

de la comunicare.                                                                                                                    

64. 4964/740/2018                                                                                              

(finanțare) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0002057/26.07.2018, 

decizia nr. 

860/08.08.2018, hotărârea 

nr. 293/08.08.2018 

Judecătoria Alexandria                                                                                                                                                                                                                              

Respinge plângerea ca neîntemeiată. 
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(avertisment și confiscare 

12.710 lei) 

65. 2861/828/2018                                                                                             

(finanțare) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0001619/02.07.2018, 

Decizia nr. 

480/20.07.2018 și 

Hotărârea nr. 

148/20.07.2018 

(avertisment și confiscare 

1.430,00 lei) 

Judecătoria Topoloveni                                                                                                                                                                                                                                        

Respinge plângerea. Cu apel în 30 de zile de la 

comunicare. 

  

66. 10073/231/2018                                                                            

(control) 

Anulare PV seria AEP nr. 

0006164/22.06.2018 

Judecătoria Focșani                                                                                                                                                                                                                            

Termen preschimbat: 06.10.2020/23.10.2020                                                                                                                                                                                                       

Solutia pe scurt: Respinge plângerea contravenţională 

formulată de petenta DĂSCĂLESCU CRISTINA în 

contradictoriu cu intimata AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ ca neîntemeiată. Cu 

drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. 

Cererea de apel se va depune la Judecătoria Focşani, sub 

sancțiunea nulității. Pronunţarea s-a făcut prin punerea 

soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei 

instanţei azi, data de 30.10.2020. 

Document: Hotarâre  5854/2020 din 30.10.2020 

  

67. 1016/299/2018/a1                                                                                           

(finanțare) 

Recurs suspendare Dosar 

nr. 1016/299/2018 

Tribunalul București                                                                                                                                                                                                                                                  

Respinge recursul ca nefondat. Definitivă. Pronunţată în 

şedinţă publică, azi 13.11.2018.  

  

68. 18960/211/2018                                                                                           

(finanțare) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0001588/28.06.2018, 

Decizia nr. 

977/20.06.2018 și 

Hotărârea nr. 

323/20.06.2018 (amendă 

10.000 lei și confiscare 

41.800 lei 

Judecătoria Cluj-Napoca                                                                                                                                                                                                                    

Respinge plângerea. 

Tribunalul Cluj                                                                                                     

Apelant: PNL Cluj                                                                                      

Intimat: AEP                                                                                                 

Decizie 1966/19.12.2019. Respinge apelul declarat 

de apelantul P.N.L. FILIALA CLUJ împotriva 

Sentinţei civile nr. 1361/2019 pronunţată în dosarul 

nr. 18960/211/2018 al Judecătoriei Cluj-Napoca, pe 

care o menţine în întregime. Definitivă. 

69. 20508/211/2018                                                                                                  

(finanțare) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0002041/26.07.2018, 

Decizia nr. 

1086/11.09.2018 

(avertisment și confiscare 

47.630,40 lei) 

Judecătoria Cluj-Napoca                                                                                                                                                                                                                                      

Respinge plângerea. 

Tribunalul Cluj                                                                            

Apelant: UDMR                                                                   

Intimat: AEP                                                                            

Respinge apelul. Definitivă 
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70. 1185/319/2018                                                                                                

(finanțare) 

Anulare PVCC serai A nr. 

0002263/13.08.2018, 

Decizia nr. 

1351/26.09.2018 și 

Hotărârea nr. 

483/26.09.2018 

(avertisment și confiscare 

358,51 lei) 

Judecătoria Tîrgu Lăpuș                                                                                                                                                                                                                                             

Sentinţa civilă nr.247/04.03.2019; Respinge excepţia de 

netimbrare invocată de către intimata Autoritatea 

Electorală Permanentă. Respinge plângerea formulată de 

petenta Ionescu Ana Doina, în contradictoriu cu intimata 

Autoritatea Electorală Permanentă –Biroul Judeţean 

Maramureş, împotriva procesului verbal de contravenţie 

seria A nr.0002263 din 13.08.2018, ca nefondată. 

  

71. 2841/263/2018                                                                                         

(finanțare) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0001812/12.07.2018 și 

Hotărâre nr. 

302/09.08.2018 

(avertisment-confiscare 

600 lei) 

Judecătoria Motru                                                                                                                                                                                                                                                       

Respinge plângerea ca neântemeiată. 

  

72. 14263/231/2018                                                                                     

(finanțare) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0002088/31.07.2018, 

Decizia nr. 

1119/12.09.2018 (amenda 

30.000 lei) și Hotărârea nr. 

378/12.09.2018  

(confiscare 10.519,39 lei) 

Judecătoria Focșani                                                                                                                                                                                                                                           

Admite în parte, înlocuiește amenda cu avertisment. Cu 

apel. 

Tribunalul Vrancea                                                                               

Apelant: AEP                                                                       

Apelant: PNL Vrancea                                                                                  

Respinge excepția tardivității, acordă termen pentru 

14.01.2020.                                                                 

Admite apelurile. Anulează sentinţa iar în 

rejudecare admite în parte plângerea 

contravenţională. Anulează în parte procesul-verbal 

de contravenţie seria A nr.0002088/31.07.2018 cu 

privire la contravenţia prevăzută de art.3 alin.2 şi 

art.52 alin.2 din Legea nr.334/2004 şi înlătură 

sancţiunea amenzii principale în sumă de 15.000 lei 

şi sancţiunea confiscării aplicate pentru această 

faptă. Menţine restul dispoziţiilor procesului-verbal 

contestat. Definitivă. Pronunţată prin punerea 

soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei 

astăzi, 14 februarie 2020. 

Document: Hotarâre  88/2020  14.02.2020 
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73. 9563/315/2018                                                                                 

(finanțare) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0002200/07.08.2018, 

Decizia nr. 

1305/20.09.2018 

(avertisment și amenda – 

15.000 lei) 

Judecătoria Târgoviște                                                                                                                                                                                                                                             

Amână cauza. 

Solutia pe scurt: pentru efectuarea expertizei contabile 

Termen: 09.05.2019/27.06.2019 Amanare 10.10.2019 

pentru studierea raportului de expertiză şi pentru 

depunerea eventualelor obiecţiuni la raportul de 

expertiză  

T: 28.11.2019/A.p. 12.12.2019/19.12.2019 

Sentința civilă nr. 4929/2019  23.12.2019. Admite în 

parte plângerea contravențională formulată de petentă. 

Modifică procesul verbal de contravenţie seria A nr. 

0002200/07.08.2018 în sensul că dispune înlocuirea 

amenzii contravenţionale cu avertisment. Respinge 

cererea de acordare a cheltuielilor de judecată.  

Tribunalul Dâmbovița                                                            

Apelant - reclamant: PSD Dâmbovița                                          

Apelant - pârât: AEP                                                             

Termen: 16.09.2020 Pt a lua la cunoștință 

întâmpinarea.                            Amână pronunţarea. 

Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la 

30.09.2020/07.10.2020/21.10.2020                                                

Tip solutie: Schimbat total 

Solutia pe scurt: Admite apelul principal. Respinge 

apelul incident. Schimba in tot sentinta atacata, in 

sensul ca respinge plangerea contraventionala. 

Definitiva. 

Document: Hotarâre  1260/2020 din  21.10.2020 

74. 1916/336/2018                                                                                

(finanțare) 

Anulare PVCC seria A nr. 

2264/13.08.2018, Decizia 

nr. 1347/25.09 și 

Hotărârea nr. 

479/25.09.2018(avertisme

nt-confiscare 323 lei 

Judecătoria Vișeu de Sus                                                                                                                                                                                                                                          

Admite plângerea, anulează Pvcc. Cu apel. 

  

75. 25101/301/2018                                                                                              

(finanțare) 

Anulare PVCC seria A nr. 

2705/14.08.2018, Decizia 

nr. 1454/01.10 

(avertisment-confiscare 

34.000 lei) 

Judecătoria Sector 3                                                                                                                                                                                                                                          

Admite excepţia necompetenţei teritoriale. Declină 

competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea 

Judecătoriei Sibiu. 

Tribunalul Sibiu                                                                                 

Apelant- petent: PNL Sibiu                                                        

Intimat: AEP                                                                                                            

Având în vedere dispozitiile art. 42 alin. 6 din 

Decretul nr. 195/16.03.2020, se suspendă de drept 
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Judecătoria Sibiu                                                                                                                                                                                                                                                 

Respinge plângerea ca neîntemeiată. Cu apel. 

prezenta cauză. În termen de 10 zile de la încetarea 

stării de urgenţă, instanţa va lua măsuri pentru 

fixarea termenului de judecată şi citarea părtilor 

conf. art. 42 alin. 8 din Decretul nr. 

195/2020.09.02.2020                                                                          

Termen: 07.07.2020                                                                   

23.07.2020 Solutia pe scurt: Respinge ca nefondat 

apelul formulat de apelantul PARTIDUL 

NAŢIONAL LIBERAL- FILIALA SIBIU în 

contradictoriu cu intimata AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ împotriva 

sentinţei civile nr. 6747/2019 pronunţată de 

Judecătoria Sibiu. Definitivă. Pronunţată în 

condiţiile art. 396 alin.2 Cpc, prin punerea soluţiei 

la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, 

azi, 23.07.2020.Document: Hotarâre  nr. 535/2020  

din 23.07.2020 
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76. 11748/296/2018                                                                                         

(finanțare) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0002733/14.08.2018, şi 

hotărârea nr. 

594/09.10.2018 

(confiscare 15.300 lei) și 

Decizia nr. 

1571/09.10.2018 (amenda 

30.000 lei si avertisment) 

Judecătoria Satu Mare                                                                                                                                                                                                                                          

Termen: 21.02.2019 amâna cauza pentru lipsa de 

apărare.                                                                                                                                                                   

Respinge plângerea ca neîntemeiată. 

Tribunalul Satu Mare                                                      

Apelant -reclamant: PSD-Satu Mare                                                             

Intimat-pârât: AEP                                                                   

Tip solutie: Încheiere 

Solutia pe scurt: Admite declaraţia de abţinere. 

Document: Încheiere – abţinere    25.06.2020                                  

Termen: 09.10.2020: În vederea deliberării, în 

temeiul art. 396 C.proc.civ. se va amâna 

pronunţarea asupra apelului la data de 13.10.2020, 

prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin 

mijlocirea grefei instanţei potrivit art. 396 alin. (2) 

C.proc.civ. Document: Încheiere - Amânare iniţială 

a pronunţării din 09.10.2020                                                                                    

Termen: 13.10.2020: Tip solutie: Respins apel 

Solutia pe scurt: Respinge apelul formulat de 

apelant împotriva Sentinţei civile 

nr.2644/18.07.2019 pronunţată de Judecătoria Satu 

Mare în dosar nr. 11748/296/2019, pe care o 

menţine în întregime. 

Document: Hotarâre  379/2020  13.10.2020 

 

         

77. 10141/279/2018                                                                                       

(finanțare) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0002459/14.08.2018, şi 

hotărârea nr. 

353/03.09.2018 și Decizia 

nr. 1040/03.09.2018 – 

2.497 lei  

Judecătoria Piatra Neamț                                                                                                                                                                                                                                    

Admite în parte plângerea contravenţională formulată de 

petentul Bordei Toader în contradictoriu cu intimatul 

Autoritatea Electorală Permanentă. Dispune înlăturarea 

sancţiunii complementare a confiscării sumei de 2.497 

lei conform procesului-verbal de constatare a 

contravenţiilor seria A nr. 0002459 din data de 

14.08.2018 şi dispune anularea Hotărârii nr. 

353/03.09.2018 a Autorităţii Electorale Permanente 

privind vărsarea la bugetul de stat a sumei de 2.497 lei 

emisă în temeiul procesului-verbal de constatare a 

contravenţiilor seria A nr. 0002459 din data de 

14.08.2018. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de 

la comunicarea hotărârii. Cererea pentru exercitarea 

apelului se depune la Judecătoria Piatra Neamţ. 

Pronunţată azi, 28.02.2020, prin punerea soluţiei la 

Apel:                                                                                                         

Tribunalul Neamț 
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dispoziţia părţilor de către grefa instanţei. 

Document: Hotarâre  622/2020  28.02.2020 

78. 11335/320/2018                                                                                

(finanțare) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0001477/26.06.2018, şi 

hotărârea nr. 

72/06.07.2018 și Decizia 

nr. 281/06.07.2018 – 

11.862,40 lei 

Judecătoria Târgu Mureș                                                                                                                                                                                                                                    

Solutia pe scurt: Respinge plângerea contravenţională 

formulată de petentul PARTIDUL ALIANŢA 

LIBERALILOR ŞI DEMOCARŢILOR – FILIALA 

MUREŞ în contradictoriu cu intimata AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ BUCUREŞTI, ca 

neîntemeiată. Menține procesul-verbal de constatare și 

sancționare a contravenţiei seria A nr. 

0001477/26.06.2018, ca fiind legal și temeinic. Cu drept 

de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, care se 

depune la Judecătoria Târgu Mureş. Pronunţată prin 

punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea 

grefei instanţei, astăzi, 26.07.2019. 

Document: Hotarâre  3064/2019  26.07.2019 

  

79. 10809/279/2018                                                                                           

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare hotărâre nr. 

385/17.09.2018– 1.646 lei 

(PV 0002386/13.08.2018) 

(avertisment+confiscare 

1.646 lei) 

Judecătoria Piatra Neamț                                                                                                                                                                                                                                        

În temeiul art. 413 alin. 1 pct. 1 Cod procedură civilă 

suspendă judecarea cererii formulată de reclamantul 

Carabelea Andrei în contradictoriu cu pârâtul Autoritatea 

Electorală Permanentă până la soluţionarea definitivă a 

cauzei ce face obiectul dosarului nr. 1832/103/2017 aflat 

pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Cu drept de 

recurs pe toată durata suspendării cauzei.                                                                                                                                                                                                                                         

Amână judecarea cauzei la data de 20.01.2021, ora 

13,00, C3, pentru îndeplinire obligaţii 

  

80. 11291/279/2018                                                                                         

(finanțare) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0002387/13.08.2018, 

Decizia nr. 

1178/13.09.2018 (amenda 

10.000,00 lei) 

Judecătoria Piatra Neamț                                                                                                                                                                                                              

Admite plângerea contravenţională formulată de petentul 

S.C. Grupul de Presă Accent S.R.L. în contradictoriu cu 

intimatul Autoritatea Electorală Permanentă. Dispune 

anularea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a 

contravenţiei seria A nr. 0002387 din data de 13.08.2018 

şi a Deciziei nr. 1178/13.09.2018 întocmite de intimat în 

calitate de organ constatator. Cu drept de apel în termen 

de 30 de zile de la comunicarea hotărârii. Cererea pentru 

exercitarea apelului se depune la Judecătoria Piatra 

Neamţ. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 6 iunie 2019. 

Document: Hotarâre  2240/2019  06.06.2019 

Tribunalul Neamț                                                                    

Apelant-intimat: AEP                                                                

Intimat-petent: Grupul de presă Accent SRL                                           

Respinge ca nefondat apelul declarat de intimata 

Autoritatea Electorală Permanentă împotriva 

sentinţei civile nr. 2240 din data de 06.06.2019, 

pronunţată de Judecătoria Piatra Neamţ. Definitivă. 

Pronunţată azi: 17.09.2020, prin punerea soluţiei la 

dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei. 
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81. 6734/2/2018                                                                                             

(finanțare) 

Anulare Hotărâre nr. 

23/08.08.2018 (confiscare 

12.710,00 lei) 

Curtea de Apel București                                                                                                                                                                                                                                   

Declină competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea 

Judecătoriei Alexandria 

  

Judecătoria Alexandria                                                                                                                                                                                                                                         

Solutia pe scurt: În baza art. 413 alin. (1) pct. 2 

C.proc.civ., suspendă judecarea prezentei cauze până la 

soluţionarea definitivă a cauzei ce formează obiectul 

dosarului civil nr. 4964/740/2018 aflat pe rolul 

Judecătoriei Alexandria. Cu drept de recurs cât timp 

durează suspendarea cursului judecării procesului. 

Cererea de recurs se depune la Judecătoria Alexandria. 

Document: Încheiere - Suspendare 31.10.2019 

82. 1115/59/2018                                                                                               

(finanțare) 

Anulare Hotărâre nr. 

590/05.10.2018 

suspendare executare 

(avertisment+confiscare 

31.198,35 lei) 

Curtea de Apel Timișoara                                                                                                                                                                                                                      

Respinge excepţia necompetenţei materiale şi teritoriale 

a Curţii de Apel Timişoara. Respinge excepţia tardivităţii 

şi inadmisibilităţii acţiunii. Respinge cererea de 

suspendare a executării Hotărârii nr.590/05.10.2018 

emisă de Autoritatea Electorală Permanentă până la 

soluţionarea definitivă a prezentei cauze. Suspendă 

judecarea prezentei cauze până la soluţionarea definitivă 

a dosarului nr. 28790/325/2018 al Judecătoriei 

Timişoara. 

  

83. 28790/325/2018                                                                            

(finanțare) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0002320/13.08.2018(averti

sment+confiscare 

31.198,35 lei) 

Judecătoria Timișoara                                                                                                                                                                                                                     

Admite excepția tardivității, respinge plângerea ca 

tardiva. 

Tribunalul Timiș                                                               

Apelant: PSD Timiș                                                            

Intimat: AEP                                                                                                

Termen: 20.01.2020 Amână cauza. Pentru a reveni 

cu adresă la Oficiul Poștal                                                                                

Termen: 06.07.2020  Amână cauza/ Solutia pe 

scurt: pentru a se reveni cu o adresă la Oficiul 

Judeţean de Poştă Timiş.Termen nou: 

21.09.2020/05.11.2020                                                                             

Respinge apelul. Definitivă. Pronunţată prin 

punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa 

instanţei, azi 05 noiembrie 2020. 
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84. 17626/271/2018                                

conexat la dosar nr. 

17323/271/2018                                  

(finanțare) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0002676/14.08.2018(averti

sment + confiscare 

6.999,68 lei) 

Judecătoria Oradea                                                                                                                                                                                                                         

Admite excepția tardivității plângerii contravenționale, 

respinge plângerea ca tardivă. 

  

85. 6671/270/2018                                                                                               

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0002341/13.08.2018, 

Decizia nr. 

1269/18.09.2018 și 

Hotărârea nr. 

420/18.09.2018 

(avertisment și confiscare 

2.913,20 lei) 

Judecătoria Onești                                                                                                                                                                                                                                             

Respinge plângerea ca neîntemeiată. Cu apel. 

  

86. 17627/271/2018                                                                                   

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare Hotărâre nr. 

583/02.10.2018 

(confiscare 6999,68 lei)  

Judecătoria Oradea                                                                                                                                                                                                                           

Admite excepția tardivității, respinge plângerea ca 

tardivă. 

  

87. 6273/740/2018                                      

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare parțială PVCC 

seria A nr. 

0002205/09.08.2018, 

Decizia nr. 

1553/03.10.2018 și 

anularea Hotărârii nr. 

585/03.10.2018 (amendă 

15.000 și confiscare 

14.400 lei) 

Judecătoria Alexandria                                                                                                                                                                                                                    

Respinge excepţia nulităţii plângerii, invocată de pârâtă, 

ca neîntemeiată. Respinge excepţia tardivităţii plângerii, 

invocată de pârâtă, ca neîntemeiată. Respinge plângerea 

contravenţională, ca neîntemeiată. Cu apel în termen de 

30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la 

Judecătoria Alexandria.  

Tribunalul Teleorman                                                                         

Apelant-petent: PNL Teleorman                                      

Solutia pe scurt: Respinge apelul declarat de 

apelant – petent Partidul Naţional Liberal – Filiala 

Judeţeană Teleorman, împotriva sentinţei civile 

nr.1435/13.06.2019 pronunţată de Judecătoria 

Alexandria în contradictoriu cu intimata Autoritatea 

Electorală Permanentă – Biroul Judeţean 

Teleorman ca nefondat. Definitivă. Pronunţată azi, 

07.07.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia 

părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform 

art.396, alin.2 cod proc. civ. Document: 

Hotarâre  226/2020  07.07.2020 

88. 538/32/2018                                                                                               

(finanțare - 

contravenții) 

Suspendarea Hotărârii nr. 

402/17.09.2018 

(confiscare 1.189 lei) 

Curtea de Apel Bacău                                                                                                                                                                                                                               

Admite excepția necompetenței, declină judecarea în 

favoarea Judecătoriei Piatra Neamț 

  

Judecătoria Piatra Neamț                                                                                                                                                                                                                                    

Admite excepţia tardivităţii formulării cererii invocată de 

intimat Autoritatea Electorală Permanentă. Respinge ca 

tardivă cererea formulată de petentul Irimia Radu în 

contradictoriu cu intimatul Autoritatea Electorală 

Permanentă privind anularea Hotărârii nr. 
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402/17.09.2018 emisă de intimat Autoritatea Electorală 

Permanentă. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de 

la comunicarea hotărârii. 

89. 4507/285/2018                                                                                     

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare Procesului-verbal 

seria A nr. 

0001344/14.06.2018 și a 

Deciziei nr. 

181/27.06.2018 

(avertisment) 

Judecătoria Rădăuți                                                                                                                                                                                                                                                                 

Sentința Civilă nr. 272/29.01.2019. Respinge excepţia 

prescripţiei aplicării sancţiunii. Respinge plângerea. 

  

90. 12746/279/2018                                                                               

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0002758/08.10.2018, 

Decizia nr. 

1636/06.11.2018 

(avertisment) și Hotărâre 

nr. 624/06.11.2018 

(confiscare 7.500,00 lei) 

Judecătoria Piatra Neamț                                                                                                                                                                                                                                     

În baza art.413 alin1 C.pr civ suspendă judecarea 

prezentei cauze, având ca obiect plângere 

contravenţională, privind pe petentul Ignat Andrei şi 

intimata Autoritatea Electorală Permanentă până la 

soluţionarea definitivă a dosarului nr. 321/32/2017 aflat 

pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Cu drept de 

recurs pe toată perioada suspendării. Cererea de recurs se 

va depune la Judecătoria Piatra Neamţ. Tribunalul Neamț 

Recurs încheiere de suspendare. Termen: 17.01.2020 

Respinge recursul. 

Repunere pe rol.                                                                                                                                                                                                                                                 

Termen 17.02.2020, 30.03.2020, 25.05.2020, 

Ap.15.06.2020: Respinge plângerea contravenţională 

formulată de petentul Ignat Andrei, în contradictoriu cu 

intimata Autoritatea Electorală Permanentă, ca 

neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de 

la comunicare. Cererea de apel se va depune la 

Judecătoria Piatra Neamţ. Pronunţată, astăzi, 15.06.2020, 

prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea 

grefei instanţei. 

Document: Hotarâre  1316/2020  15.06.2020  

Recurs                                                                                           

Tribunalul Neamț                                                                         

Recurent: Ignat Andrei                                                                 

Intimat: AEP 
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91. 32494/245/2018                                 

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare PVCC seria A 

nr.0002239/13.08.2018, 

Decizie nr. 

1265/18.09.2018 

(avertisment) și Hotărâre 

nr. 

417/18.09.2018(41.627,50 

lei) 

Judecătoria Iași                                                                                                                                                                                                                                                         

Respinge excepţia necompetenţei materiale a 

Judecătoriei Iași, în ceea ce privește Decizia nr. 

1265/18.09.2018, Hotărârea nr. 417 și înștiințarea de 

plată, ca neîntemeiată. Repune cauza pe rol. Fixează 

termen pentru continuarea judecăţii la data de 

16.09.2019, în şedinţă publică, urmând a fi citate părţile. 

Intimata se va cita cu mențiunea de a depune întreaga 

documentație care a stat la baza întocmirii procesului 

verbal de contravenție contestat în cauză. Cale de atac 

odată cu fondul cauzei.                                   Respinge ca 

neîntemeiată plângerea contravențională formulată de 

petentul POSTOLACHE ANDREI, în contradictoriu cu 

intimata AUTORITATEA ELECTORALA 

PERMANENTA. Respinge cererea de obligare a 

intimatei la plata cheltuielilor de judecată, ca 

neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la 

comunicarea prezentei hotărâri. Cererea de apel se 

depune la Judecătoria Iași. Pronunţată astăzi, 16.03.2020, 

prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea 

grefei instanţei, în condi?iile art. 396 alin. 2 C. proc. civ. 

Document: Hotarâre  2765/2020  16.03.2020 

Tribunalul Iași                                                                                     

Apelant: Postolache Andrei                                                             

Intimat: AEP 

92. 12625/311/2018                                                                                        

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0002796/18.10.2018, 

Decizia nr. 

1634/06.11.2018 

(avertisment) și Hotărâre 

nr. 622/06.11.2018 

(confiscare 10.000 lei) 

Judecătoria Slatina                                                                                                                                                                                                                                             

Admite excepţia nelegalei compuneri invocată de 

instanţă, din oficiu. Trimite dosarul nr. 12625/311/2018 

la registratură în vederea repartizării aleatorii. Fără cale 

de atac. Respinge plângerea.  

  

93. 15405/280/2018                                                                                              

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare PVCC seria A 

nr.0002244/13.08.2018, 

Decizie nr. 

1242/17.09.2018 

(avertisment) și Hotărâre 

nr. 398/17.09.2018(796,80 

lei) 

Judecătoria Pitești                                                                                                                                                                                                                                               

Admite excepţia necompetenţei funcţionale a 

completului de judecată, invocată din oficiu. Dispune 

trimiterea dosarului la departamentul Registratură în 

vederea efectuării repartizării aleatorii. Termen: 

09.09.2019, A.p. 24.09.2019, 01.10.2019.  Respinge 

plângerea ca neîntemeiată. Cu apel. 

Tribunalul Argeș                                                                                                  

Apelant: Păcioianu Constantin                                                

Intimat: AEP                                                                                               

Admite apelul. Schimbă sentinţa în sensul că 

admite plângerea contraventională. Anulează 

procesul verbal de contraventie seria A nr 

0002244/13.08.2018 ca urmare a intervenirii unei 

legi contraventionale mai favorabile. Înlătură 

sancţiunile aplicate prin procesul verbal anulat. 

Definitivă. Pronunţată astăzi, 25.06.2020. 
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94. 15551/200/2018                                                                                                      

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare parțială PVCC 

seria A nr. 

0002756/08.10.2018, 

Decizia nr. 

1596/31.10.2018 și anulare 

totală Hotărâre nr. 

612/31.10.2018 

(avertisment și confiscare 

15.000 lei) 

Judecătoria Buzău                                                                                                                                                                                                                                                         

Respinge plângerea ca neîntemeiată. Cu apel. 

Tribunalul Buzău                                                                           

Apelant:PSD Buzău                                                                   

Intimat: AEP                                                                                            

Respingere apel 

Solutia pe scurt: Respinge apelul. Definitivă. 

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 03.12.2019. 

Document: Hotarâre  1555/2019 din 03.12.2019                        

95. 11164/231/2018                                                                                                

(control) 

Anulare PVCC seria AEP 

nr. 0006167/22.06.2018 

(avertisment) 

Judecătoria Focșani                                                                                                                                                                                                                                       

Respinge plângerea ca neîntemeiată. 

  

96. 28680/197/2018                                                                                         

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0002672/14.08.2018, 

Hotărârea nr. 

581/02.10.2018 

(avertisment și confiscare 

26.425,69 lei) 

Judecătoria Brașov                                                                                                                                                                                                                         

Respinge plângerea, cu apel. 

  

97. 15844/200/2018                                                                                                           

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0002770/16.10.2018, 

Decizia nr. 

1602/31.10.2018, 

Hotărârea nr. 

677/31.10.2018 (amendă 

15.000 lei și confiscare 

15.634,40 lei) 

Judecătoria Buzău                                                                                                                                                                                                                                         

Respinge plângerea ca neîntemeiată. Cu apel                                                   

Tribunalul Buzău                                                         

Apelant: PNL Buzău                                                                                          

Suspendat. Decret 195/2020 stare de urgență 

Repunere pe rol. Termen: 25.06.2020 Tip solutie: 

Amână cauzaSolutia pe scurt: Termen pentru a se 

achita şi depune taxa judiciară de 

timbru.Document: Încheiere de şedinţă din 

25.06.2020.                                 Respinge apelul ca 

neîntemeiat. Definitivă. Hotarâre  924/2020 din 

29.10.2020 

98. 16311/200/2018                                                                              

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0002760/08.10.2018, 

Decizia nr. 

1588/31.10.2018, 

Hotărârea nr. 

606/31.10.2018 

(avertisment și confiscare 

5.392,74) 

Judecătoria Buzău                                                                                                                                                                                                                                                    

Admite acțiunea, anulează pvcc. 

Tribunalul Buzău                                                          

Apelant: PSD Buzău                                                    

Suspendat de drept conform art. 63 al. 11 din 

Decretul Preşedintelui României nr. 240/2020 

coroborat cu art. 1 alin. 1 din Hotărârea nr. 

417/24.03.2020 a Secţiei pentru judecători din 

cadrul CSM şi cu art. I din Hot. 10/27.03.2020 a 

Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Ploiești  

Repunere pe rol. Termen: 29.09.2020                                             

Respinge apelul. Definitivă. 
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99. 105/301/2019                                                                                                 

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0002755/08.10.2018, 

Decizia nr. 

1662/04.12.2018 

(avertisment, amenda 

15.000 lei și confiscare 

14.117,79 )  

Judecătoria Sector 3                                                                                                                                                                                                                                         

Admite excepția necompetenței teritoriale, declină la 

Judecătoria Sibiu. 

  

Judecătoria Sibiu                                                                                                                                                                                                                                                

Suspendat pe durata stării de urgență.                                                                                                                                                                                                             

Termen: 24.06.2020:Amână cauza. Solutia pe scurt: în 

vederea depunerii obiectivelor expertizei, amana cauza 

pentru 29.07.2020, ora 11/07.10.2020/11.11.2020, 

Amână cauza la data de 20.01.2021 față de lipsa 

raportului de expertiză                                                   

100. 12851/225/2018                                                                                       

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0002751/08.10.2018, 

Decizia nr. 

1635/06.11.2018, 

Hotărârea nr. 

623/06.11.2018 

(avertisment și confiscare 

13.000 lei) 

Judecătoria Drobeta-Turnu Severin                                                                                                                                                                                                                      

Amână judecarea cauzei la data de 16.10.2019 în vederea 

emiterii unui mandat de aducere pentru martorul lipsă.  

T: 11.12.2019 Pentru efectuarea raportului de expertiză 

T:05.02.2020 Pentru a comunica părților raportul de 

expertiză. T:08.04.2020 Suspendat pe durata stării de 

urgență 

Termen: 10.06.2020, A.p. 25.06.2020:  Respinge 

plângerea contravenţională formulată de Partidul 

Naţional Liberal-Filiala Mehedinţi în contradictoriu cu 

intimata Autoritatea Electorală Permanentă, ca 

neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la 

comunicare. 

Tribunalul Mehedinți                                                                     

Apelant: PNL Mehedinți                                                         

Intimat: AEP                                                                            

Respinge apelul ca neîntemeiat. Definitivă.  
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101. 9332/221/2018                                                                                    

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0002832/22.11.2018, 

Decizia nr. 

1670/05.12.2018 

(avertisment și amendă 

15.000 lei) 

Judecătoria Deva                                                                                                                                                                                                                          

Termen: 18.06.2019 pt administrarea probei 

testimoniale/A.p.19.06.2019/25.06.2019/16.07.2019.                                                                                                                           

Admite în parte plângerea formulată de petentul 

PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL – Filiala 

Hunedoara, în contradictoriu cu intimata 

AUTORITAREA ELECTORALĂ PERMANENTĂ, 

împotriva procesului-verbal de contravenţie seria A nr. 

0002832 încheiat la data de 22.11.2018. Înlocuieşte 

sancţiunea amenzii aplicată petentului cu sancţiunea 

„avertisment”, cu consecinţa exonerării petentului de la 

plata amenzii contravenţionale aplicate, în cuantum de 

15.000 de lei. Atenţionează petentul asupra pericolului 

social al faptei şi îi recomandă ca pe viitor să respecte 

dispoziţiile legale în materie. Fără cheltuieli de judecată. 

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la 

comunicare.   

Tribunalul Hunedoara                                                    

Apelant: AEP                                                                                                   

Suspendat de plin drept în baza art.63 al.11 Cap.7 

Anexa 1 din Decretul privind prelungirea stării de 

urgentă pe teritoriul României nr.240/14.04.2020, 

instituită prin Decretul nr. 195/16.03.2020.                                                                                      

Admite apelul introdus de către intimata apelantă 

Autoritatea Electorală Permanentă împotriva 

sentinței civile nr. 1484/2019 pronunţată de 

Judecătoria Deva, județul Hunedoara. Schimbă, în 

tot, sentinţa apelată şi, în consecinţă: Respinge 

plângerea contravenţională formulată de petentul 

Partidul Naţional Liberal - Filiala Hunedoara 

împotriva procesului verbal seria A nr. 

0002832/22.11.2018. Dispune menținerea 

procesului verbal atacat seria A nr. 

0002832/22.11.2018. Definitivă. Pronunţată în 

şedinţa publică, azi 13.07.2020. 

Document: Hotarâre din 13.07.2020. 

102. 32858/245/2018                                                                                                

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0002394/13.08.2018, 

Decizia nr. 

1449/01.10.2018 și 

hotărârea nr. 

531/01.10.2018 

(avertisment și confiscare 

18.000 lei) 

Judecătoria Iași                                                                                                                                                                                                                                                     

Respinge ca neîntemeiată plângerea contravenţională 

formulată de petentul PARTIDUL MISCAREA 

POPULARA – ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ IAŞI în 

contradictoriu cu intimata AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ. Cu drept de apel în 

termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de 

exercitare a căii de atac se depune la Judecătoria Iaşi. 

Pronunţată azi, data de 27.06.2019, prin punerea soluţiei 

la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, în 

condiţiile art.396 alin.2 Cod procedură civilă.  

Document: Hotarâre  7689/2019  27.06.2019 

                                                                                                               

Tribunalul Iași                                                                              

Apelant: PMP Iași                                                                   

Intimat: AEP                                                                               

Soluție: Respinge apelul declarat de PMP-Iași 

împotriva sentinței civile nr. 7689/27.06.2019 

pronunțată de Judecătoria Iași. sentință pe care o 

păstrează. Definitivă. Pronunțată azi, 23.09.2020                                                                              
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103. 6082/312/2018                                                                                       

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare parțială PVCC 

seria A nr. 

0002771/16.10.2018, a 

Deciziei nr. 

1648/08.11.2018 

(avertisment și amendă 

15.000 lei) și anularea 

Hotărârii nr. 

627/08.11.2018 

(confiscare 74.500,00 lei) 

Judecătoria Slobozia                                                                                                                                                                                                                                               

Respinge plângerea contravenţională formulată de 

petentul PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL – 

FILIALA JUDEŢEANĂ IALOMIŢA în contradictoriu 

cu intimatul AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în 

termen de 30 de zile de la comunicare.  

Tribunalul Ialomița                                                          

Apelant: PNL Ialomița                                                                          

Intimat: AEP                                                                                            

Suspendat de drept în baza art. 42 alin. 6 din 

Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020 

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul 

României, pe toată perioada stării de urgenţă. 

Termen: 10.06.2020                                                                    

În baza art.480 al.1 Noul Cod de procedură civilă 

raportat la art.476 al.1 Noul Cod de procedură 

civilă respinge ca nefondat apelul declarat de către 

apelantul-petent PARTIDUL NATIONAL 

LIBERAL-FILIALA IALOMITA, împotriva 

sentinţei civile nr 1001/03.05.2019 a Judecătoriei 

Slobozia. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică, 

azi 10.06.2020 

Document: Hotarâre  399/2020  10.06.2020 

                

104. 12145/193/2018                                                                                  

(alte cereri) 

suspendarea Legii nr. 

208/2015 

Curtea de Apel Suceava                                                                                                                                                                                                              

Respinge cererea ca inadmisibilă. Cu drept de recurs în 

15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică. 

  

105. 25267/301/2018                                                                                        

(finanțare - 

contravenții)  

Anulare PVCC seria A nr. 

0002233/13.08.2018, 

Decizia nr. 

1311/21.09.2018(avertism

ent), Hotărârea nr. 

450/21.09.2018 

(confiscare 52.784,50 lei) 

Judecătoria Sector 3 București                                                                                                                                                                                                                            

Admite excepția necompetenței teritoriale a Judecătoriei 

Sectorului 3 București, invocată de intimată prin 

întâmpinare. Declină competența de soluționare a cauzei 

în favoarea Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti. Fără cale 

de atac. 

Tribunalul București                                                     

Intimat: AEP                                                               

Apelant: ALDE Sector 2                                                        

Respinge apelul ca nefondat. Definitivă. Pronunţată 

azi, 16.09.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia 

partilor de catre grefa instantei. 

Judecătoria Sector 2 București                                                                                                                                                                                                                                      

Sentința Civilă nr. 9510/09.10.2019 Respinge ca 

neîntemeiată plângerea contravențională. Cu apel în 

termen de 30 de zile de la comunicare. 

106. 17944/318/2018                                                                                                

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0002749/08.10.2018, 

Decizia nr. 

1586/31.10.2018 și 

Hotărârea nr. 

604/31.10.2018 

(avertisment și confiscare 

14.000) 

Judecătoria Târgu Jiu                                                                                                                                                                                                                   

Respinge plângerea ca neîntemeiată. 
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107. 455/306/2019                                                                                              

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0002900/11.12.2018, 

Decizia nr. 

1710/19.12.2018 și 

Hotărârea nr. 

659/19.12.2018 

(avertisment și confiscare 

40.465,03 lei) 

Judecătoria Sibiu                                                                                                                                                                                                                                              

Admite excepția nelegalei compuneri a completului. 

Dispune repartizarea aleatorie a cauzei privind pe 

petenta, cu blocarea completelor de judecători stagiari. 

Fără cale de atac 

Termen: 14.06.2019 

T: 04.10.2019 

Amânare 22.11.2019 pentru a se depune la dosar 

înscrisurile solicitate de instanta. 

A.p. 27.11.2019/02.12.2019 

Admite plângerea contraventională formulată de petenta 

si, în consecintă: Anulează procesul verbal de 

contraventie seria A nr. 00…./11.12.2018 încheiat de 

intimată, precum si decizia nr. 1710/19.12.2018 si 

hotărârea nr. 659/19.12.2018 emise în baza acestui 

proces verbal. Obligă intimata la plata sumei de 1.020 lei 

cu titlu de cheltuieli de judecată constând în taxă 

judiciară de timbru si onorariu de avocat redus din oficiu 

de instantă, în temeiul art. 451 alin. 2 C.pr.civ., în 

favoarea petentei. Cu drept de apel în termen de 30 zile 

de la comunicare. 

Tribunalul Sibiu                                                                 

Apelant: Matei Alexandrina                                                

Solutia pe scurt: Admite apelul formulat de către 

apelanta AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ în contradictoriu cu intimata 

MATEI ANA ALEXANDRINA împotriva sentinţei 

civile nr. 6435/2019 pronunţată de Judecătoria 

Sibiu şi in temeiul art. 480 alin. 2 Cpc: Schimbă în 

tot sentinţa civilă nr. 6435/2019 pronunţată de 

Judecătoria Sibiu şi, pe cale de consecinţă respinge 

ca nefondată plângerea contravenţională introdusă 

de către petenta MATEI ANA ALEXANDRINA 

împotriva procesului verbal de constatare a 

contravenţiei seria A nr. 0002900 încheiat la data 

de 11.12.2018, a deciziei nr. 1710/19.12.2018 şi a 

hotărârii nr. 659/19.12.2018, pe care le menţine. 

Definitivă. 

Document: Hotarâre  434/2020  30.06.2020 

108. 287/4/2019                                                                                             

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0002738/02.10.2018, 

Decizia nr. 

1649/14.11.2018 și 

Hotărârea nr. 

628/14.11.2018 (amendă 

15.000 lei și confiscare 

275.01 lei) 

Judecătoria Sector 4                                                                                                                                                                                                                      

Respinge plângerea ca neîntemeiată. Cu apel. 

  

109. 19457/318/2018                                                                                        

( finanțare - 

contravenții) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0002834/22.11.2018 și a 

Deciziei nr. 

1675/05.12.2018 

(avertisment) 

Judecătoria Târgu Jiu                                                                                                                                                                                                                     

Respinge excepţia netimbrării cererii. Respinge excepţia 

lipsei calităţii de reprezentant a numitului Marian 

Muhuleț. Respinge excepţia aplicării sancţiunii 

avertisment. Respinge cererea. Cu apel 

  

110. 54/32/2019                                                                                                   

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare Decizia nr. 

1636/06.11.2018 

(avertisment) și Hotărârea 

Curtea de Apel Bacău                                                                                                                                                                                                                        

Admite excepția necompetenței materiale, declina în 

favoarea Judecătoriei Piatra Neamț  
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nr. 624/06.11.2018 

(confiscare 7500 lei) 

Judecătoria Piatra Neamț                                                                                                                                                                                                                                      

În temeiul art. 413 alin. 1 pct. 1 Cod procedură civilă 

suspendă judecarea cererii formulată de reclamantul 

Ignat Andrei în contradictoriu cu pârâtul Autoritatea 

Electorală Permanentă până la soluţionarea definitivă a 

cauzei ce face obiectul dosarului nr. 12746/279/2018 

aflat pe rolul Judecătoriei Piatra Neamţ. Cu drept de 

recurs pe toată durata suspendării cauzei. 

111. 990/296/2019                                                                                        

(finanțare -

contravenții) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0002861/10.12.2018, 

Decizia nr/ 

1743/27.12.2018 (amenda 

15.000 lei și avertisment) 

și Hotărârea nr. 

671/27.12.2018 

(confiscare 159.083 lei) 

Judecătoria Satu Mare                                                                                                                                                                                                                   

Respinge plângerea formulată de petentul ..., în 

contradictoriu cu intimata ..., ca neîntemeiată. Cu drept 

de apel, în termen de 30 de zile de la comunicare, la 

Tribunalul Satu Mare. Cererea de apel se depune la 

Judecătoria Satu Mare. Pronunţată prin punerea soluţiei 

la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei azi, 

26.02.2020. 

Document: Hotarâre  597/2020  26.02.2020 

Tribunalul Satu Mare                                                               

Intimat-pârât: AEP                                                                             

Apelant-reclamant: ALDE Satu Mare 

112. 1240/225/2019                                                                                        

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare Hotărâre 

673/28.12.2018 

(avertisment + confiscare 

45.000 lei) 

Judecătoria Drobeta-Turnu Severin                                                                                                                                                                                              

Admite excepția nelegalei compuneri a completului, 

trimite cauza la registratura pentru repartizare. Termen: 

25.09.2019                                                                                         

Termen: 01.04.2020. Suspendat stare de urgenta: 

03.06.2020, 30.09.2020/11.11.2020   Amână pronunţarea 

la data de 19.11.2020. Respinge ca neîntemeiată cererea 

de chemare în judecată având ca obiect plângere 

contravenţională. Cu drept de a formula apel în termen 

de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va 

depune la Judecătoria Drobeta-Turnu Severin. 

Pronunţată azi, 19.11.2020, prin punerea soluţiei la 

dispoziţia părţilor de către grefa instanţei. 

  

113. 4582/3/2019                                                                                           

(litigii de muncă) 

Anulare Ordin nr. 

7/14.01.2019 și reintegrare 

Tribunalul București                                                                                                                                                                                                                                   

Admite în parte acţiunea formulată. Dispune anularea 

ordinului nr. 7/14.01.2019 al preşedintelui Autorităţii 

Electorale Permanente privind încetarea de drept a 

contractului de muncă nr. 197/03.06.2015. Dispune 

reintegrarea reclamantului pe postul deţinut anterior 

emiterii ordinului menţionat, până la revenirea pe post a 

titularei funcţiei, doamna Bicu Ingrid. Obligă pârâta la 

plata către reclamant a unei despăgubiri egale cu salariile 

indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi 

Curtea de Apel București                                                                 

Apelant: AEP                                                                              

Intimat: Mihailovici Cristian                                               

Respinge apelul, ca nefondat. Obligă apelanta la 

plata către reclamant a sumei de 2.000 lei 

reprezentând cheltuieli de judecată în apel. 

Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la 

dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, 

azi, 08.10.2020. 
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de care ar fi beneficiat, începând cu data emiterii 

ordinului anulat prin prezenta hotărâre şi până la 

reintegrarea pe post, respectiv până la revenirea pe post a 

titularului funcţiei. Obligă pârâta la plata către reclamant 

a cheltuielilor de judecată în cuantum de 2000 lei, 

reprezentând onorariu de avocat. Cu apel în 10 de zile de 

la comunicare.   

114. 2287/271/2019                                                                                    

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0002225/13.08.2018, 

Decizia nr/ 

1236/17.09.2018(avertism

ent) și Hotărârea nr. 

392/17.09.2018 

(confiscare 27.321,60 lei) 

Judecătoria Oradea                                                                                                                                                                                                                                          

Admite excepția tardivității, respinge plângerea ca 

tardivă. Cu apel. 

  

115. 7691/3/2019                                          Restituire suma cuantum 

total 219.400,00 lei, 

reprezentând indemnizații 

FNUAS 

Tribunalul București                                                                                                                                                                                                                                                

Termen: 04.10.2019 amână cauza, fată de lipsa 

raportului de expertiză,  

Termen: 15.11.2019 lipsa raport expertiza,                                                                                                                                                                                                          

Termen: 07.02.2020 pentru a se lua la cunoștință raportul 

de expertiză,                                                                                                                                                              

Termen: 06.03.2020 prorogă discutarea obiecțiunilor la 

Raportul de expertiză,                                                                                                                                                            

Termen: 06.04.2020, ora 12.30 se vor comunica 

obiectiunile către expert,                                                                                                                                                                 

Termen: 17.06.2020 comunicat rasp raport expertiza                                                                                                                                                                                  

30.06.2020 Tip solutie: Admite în parte cererea 

Solutia pe scurt: Admite excepţia prescripţiei dreptului 

material la acţiune pentru pretenţiile anterioare lunii 

octombrie 2011 şi în consecinţă respinge aceste pretenţi 

ca fiind prescris exctinctiv dreptul material la acţiune. 

Admite în parte cererea de chemare în judecată. Obligă 

pârâta la plata către reclamantă a sumei de 115.753 lei 

reprezentând diferenţa dintre suma indemnizaţiilor 

plătite şi contribuţia de concedii şi indemnizaţii de 

asigurări sociale de sănătate datorate în calitate de 

angajator, FNUASS, pentru următoarele intervale de 

timp noiembrie 2011, ianuarie –mai 2012 , iulie-

septembrie 2012 şi noiembrie-decembrie 2012, ianuarie 

–iunie 2013 şi decembrie 2013, ianuarie- aprilie 2014, 

Tribunalul București                                                                  

Apelant: AEP                                                                                         

Apelant: CASMB 
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iunie-iulie 2014, octombrie-decembrie 2014, ianuarie –

aprilie 2015. Respinge restul pretenţiilor ca neîntemeiate. 

Obligă pârâta să plătească reclamatei suma de 2.500 lei 

reprezentând cheltuieli de judecată parţiale. Cu apel in 

10 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul 

Bucuresti – Sectia a VIII a Conflicte de Munca si 

Asigurari Sociale. Pronunţată azi, 30.06.2020 prin 

punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa 

instanţei. 

Document: Hotarâre  2525/2020 din 30.06.2020  

116. 26827/215/2018                                                                                              

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0002289/13.08.2018, 

decizia nr. 

1310/21.09.2018, 

hotărârea nr. 

449/21.09.2018 

(avertisment și confiscare 

7.650 lei) 

Judecătoria Craiova                                                                                                                                                                                                                                                   

Respinge plângerea, cu apel. 

  

117. 4952/281/2019                                                                                     

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare PVCC seria A nr. 

000835/03.12.2018, 

Decizia nr. 13/11.02.2019 

(amenda 15.000 lei si 

avertisment) și Hotărârea 

nr. 2/11.02.2019 

(confiscare 75.750,00 lei) 

Judecătoria Ploiești                                                                                                                                                                                                                             

Respinge plângerea ca neîntemeiată. 

Tribunalul Prahova                                                      

Apelant: ALDE Prahova                                                                          

Admite excepția tardivității, respinge apelul ca 

tardiv formulat. Definitivă. 

118. 18550/231/2018                                                                                    

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0002823/12.11.2018, 

Decizia nr. 

1657/21.12.2018,(avertism

ent) și hotărârea nr. 

634/21.11.2018 

(confiscare 25.900 lei)  

Judecătoria Focșani                                                                                                                                                                                                                         

Admite în parte plângerea contraventională. Anulează în 

parte procesul-verbal seria A nr. 0002823/12.11.2018 în 

ceea ce priveste propunerea de confiscare a sumei de 

25.900 lei. Anulează Hotărârea nr. 634/21.11.2018 emisă 

de Autoritatea Electorală Permanentă prin care s-a 

hotărât ca petentul să verse la bugetul de stat suma totală 

de 25.900 lei. Dispune anularea măsurii confiscării 

sumei de 25.900 lei stabilită prin Hotărârea nr. 

634/21.11.2018 emisă de Autoritatea Electorală 

Tribunalul Vrancea                                                                   

Apelant: AEP                                                                                                         

Intimat: PNL Vrancea                                               

Admite apelul. Schimbă în parte sentinţa iar în 

rejudecare respinge plângerea contravenţională ca 

neîntemeiată. Definitivă. Pronunţată prin punerea 

soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei 

instanţei astăzi, 25 noiembrie 2020. 
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Permanentă. Mentine celelalte dispozitii ale procesului-

verbal seria A nr. 0002823/12.11.2018 si dispozitiile 

Deciziei nr. 1657/21.11.2018 emisă de Autoritatea 

Electorală Permanentă. Cu drept de a formula cerere de 

apel în termen de 30 zile de la comunicare. 

119. 11067/212/2019                                                                                 

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0002907/15.01.2019, 

Decizia nr. 9/11.02.2019 

(amenda 10.000 lei) 

Judecătoria Constanța                                                                                                                                                                                                                                           

Respinge plângerea ca neîntemeiată. Cu apel în 30 de 

zile. 

Respinge apelul, ca nefondat. Definitivă. Pronunţată prin 

punerea soluției la dispoziţia părţilor prin mijlocirea 

grefei instanţei, astăzi, 28.05.2020. 

Tribunalul Constanța                                                         

Apelant-petent: Asociația „Patronatul 

Întreprinerilor Mici și Mijlocii Constanța”                                                                                         

Intimat: AEP                                                                       

Solutia pe scurt: Respinge apelul, ca nefondat. 

Definitivă. Pronunţată prin punerea soluției la 

dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, 

astăzi, 28.05.2020. 

Document: Hotarâre nr.535/2020 din 28.05.2020  

120. 11705/301/2019                                   Pretenții – cheltuieli de 

judecată în dosarul nr. 

15681/300/2015 

Judecătoria Sectorului 3                                                                                                                                                                                                                                     

Admite cererea. Obliga pârâta sa plateasca reclamantului 

suma de 5580 lei reprezentand despagubiri si suma de 

1200 lei reprezentand cheltuieli de judecată. 

  

121. 311/42/2019                                                                                           

declinat dosar nr. 

3891/120/2019 

Anulare evaluare Curtea de Apel Ploiești                                                                                                                                                                                                                                         

Admite excepţia necompetenţei materiale a Curţii de 

Apel Ploieşti, invocată de pârâtă. Declină competenţa 

materială de soluţionare a cauzei în favoarea 

Tribunalului Dâmboviţa . Fără cale de atac. Pronunţată în 

şedinţă publică, azi, 18.09.2019.  

Curtea de Apel Ploiești                                                            

Intimat-reclamant: Palea Emanuel                                                      

Recurent-pârât: AEP                                                     

Solutia pe scurt: Respinge recursul ca nefondat. 

Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 

3.11.2020. 

Document: Hotarâre nr.  1005/2020  din 03.11.2020 Tribunalul Dâmbovița                                                                                                                                                                                                                            

Admite acţiunea formulată de reclamantul Palea 

Emanuel în contradictoriu cu pârâta Autoritatea 

Electorală Permanentă. Anulează raportul de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale ale 

reclamantului pentru anul 2018 precum şi adresa nr. 

5284/28.03.2019 prin care a fost soluţionată contestaţia 

reclamantului împotriva raportului de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale pentru anul 

2018. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la 

comunicare.                                             
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Cerere lămurire dispozitiv 

recurs 

Tribunalul Dâmbovița                                                                                                                                                                                                                                                   

Solutia pe scurt: Respinge cererea de lămurire a 

înţelesului, întinderii şi aplicării dispozitivului Sentinţei 

civile nr. 130 din 27.02.2020 pronunţată de Tribunalul 

Dâmboviţa, formulată de reclamantul Palea Emanuel în 

contradictoriu cu pârâta Autoritatea Electorală 

Permenentă. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la 

comunicare, cererea de recurs urmând a fi depusă la 

Tribunalul Dâmboviţa. Pronunţată în şedinţa publică din 

data de 24.02.2021. 

  

122. 1277/249/2019                                                                                        

(control - 

contravenții) 

Anulare PVCC seria AEP 

nr. 0005671/16.04.2019 și 

anulare amenda 4.500 lei 

Judecătoria Lehliu-Gară                                                                                                                                                                                                                                       

Sentința Civilă nr.782/18.10.2019. Respinge, ca tardivă, 

cererea completatoare a plângerii contravenţionale. 

Admite în parte plângerea contravenţională, în forma 

iniţială, formulată de contestatorul MANEA SANDU, în 

contradictoriu cu intimata AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ, prin Biroul Judeţean 

Călăraşi. Modifică procesul-verbal de contravenţie seria 

AEP nr. 0005671/16.04.2019, în sensul că înlocuieşte 

sancţiunea amenzii contravenţionale cu sancţiunea 

avertismentului. Atrage atenţia contestatorului ca pe 

viitor să respecte cu stricteţe prevederile legale. Cu apel 

în termen de 30 zile de la comunicare, ce se depune la 

Judecătoria Lehliu-Gară. Pronunţată prin punerea soluţiei 

la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi –

18.10.2019. 

Tribunalul Călărași                                                                                       

Apelant intimat: AEP                                                      

Intimat petent: Manea Sandu                                                                            

Suspendat de drept în baza art.63 alin.11 din 

Decretul Preşedintelui României 240/2020 privind 

prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul 

României,pe toată perioada stării de urgenţă. T: 

06.10.2020/24.11.2020 

          

123. 1983/2/2019                                                                                     

(litigiu de muncă) 

Anulare Ordin nr. 

93/04.03.2019, reintegrare 

Curtea de Apel București                                                                                                                                                                                                                                

Admite excepţia de necompetenţă materială a instanţei. 

Declină competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea 

Tribunalului Ilfov. Definitivă. 

  

Tribunalul Ilfov                                                                                                                                                                                                                                                                        

Admite în parte cererea. Anulează ordinul nr. 

93/4.03.2019 emis de Autoritatea Electorală Permanentă. 

Dispune reintegrarea reclamantului în funcția deținută 

anterior emiterii ordinului. Obligă pârâta la plata către 

reclamant a drepturilor bănești cuvenite, de la data 

emiterii ordinului și până la reintegrarea efectivă. Obligă 

pârâta la plata către reclamant a sumei de 3000 lei, cu 

titlu de daune morale. Ia act ca reclamantul își rezervă 

dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale 
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separată. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. 

Cererea de recurs se depune la Tribunalul Ilfov. 

Pronunţată astăzi, 3.08.2020, prin punerea soluţiei la 

dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. 

Document: Hotarâre  2034/2020 din  03.08.2020 

124. 17173/3/2019                                                                                  

(litigiu de muncă) 

Anulare Ordin 

Ministerului Educației 

Naționale nr. 

5554/16.11.2018 Vameșu 

Lauriana-Raluca 

Tribunalul București                                                                                                                                                                                                                                           

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive 

invocată de către Autoritatea Electorala Permanenta ca 

nefondată. Admite cererea. Anulează Ordinul Ministrului 

Interimar al Educatiei Nationale nr.5554/16.11.2018. Cu 

recurs în termen de 15 zile de la comunicare. 

Curtea de Apel București                                                                    

Recurent pârât: AEP                                                 

Recurent pârât: MEN                                                 

Recurent pârât: Vameșu Lauriana                               

Recurent reclamant: ANFP                                     

125. 2465/2/2019                                        Obligația de a face și 

despăgubiri 

Curtea de Apel București                                                                                                                                                                                                                                   

Admite excepţia necompetenţei teritoriale. Declină 

competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Curţii de 

Apel Piteşti. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă 

publică azi, 23.10.2019. 

Înalta Curte de Casație și Justiție                                  

Recurent: Criveanu Ion                                                       

Intimat: AEP                                            

Curtea de Apel Pitești                                                                                                                                                                                                                                   

Termen: 26.03.2020 suspenda de drept,                                                                                                                                                                                                           

Termen: 04.06.2020 Respinge cererea de chemare în 

judecată ca nefondata 

126. 23778/3/2019                                          Litigiu privind funcționarii 

publici (Legea 

nr.188/1999) 

Tribunalul București                                                                                                                                                                                                                                               

Sentință Civilă nr. 6955/2019  22.10.2019. Admite 

cererea Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale 

active, ca neîntemeiată. Respinge excepţia lipsei calităţii 

procesuale pasive a DGITL sector 4, ca neîntemeiată. 

Respinge excepţia lipsei de interes, ca neîntemeiată. 

Respinge excepţia inadmisibilităţii, ca neîntemeiată. 

Admite acţiunea. Anulează Decizia nr. 282/12.04.2019 

emisă de Directorul General al DGITL sector 4 şi 

dispune repunerea pârâtei Zară Carmen Anne Marie în 

situaţia anterioară emiterii deciziei anulate. Cu recurs 

care se depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a II a 

Contencios Administrativ şi Fiscal în termen de 15 zile 

de la comunicare. 

Recurs                                                                                        

Recurent: AEP                                                                                 

Curtea de Apel București                                                               
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127. 20340/211/2019                                                                                                 

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare Decizie nr. 

95/01.07.2019 (amendă 

30.000 lei) și Hotărâre nr. 

18/01.07.2019 (confiscare 

27.402,52 lei) 

Judecătoria Cluj-Napoca                                                                                                                                                                                                                                     

Suspendat de drept în baza art 412 alin.1 pct. 8 din 

NCPC raportat la art 63 alin.11 din Decretul nr. 240 din 

14.04. 2020 si Hotararea Colegiului de Conducere a 

Curtii de Apel Cluj nr.26/30.03.2020. Termen: 

06.07.2020, A.p. 20.07.2020, A.p. 03.08.2020, Amână 

pronunţarea hotărârii pentru data de 14.08.2020.                                                    

Solutia pe scurt: Admite excepţia necompetentei 

teritoriale a Judecătoriei Cluj Napoca, invocata de către 

instanță, din oficiu. Declină competenţa de soluţionare a 

cererii de chemare în judecată formulată de către petentul 

P.A.D. (INITIAL P M10), în contradictoriu cu intimatul 

A.E.P., având ca obiect plângere contravenţională în 

favoarea Judecătoriei Sectorului 1 București. Fără cale 

de atac. Pronunţată prin punerea soluției la dispoziția 

părților prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 

14.08.2020. Preşedinte, 

Document: Hotarâre  4089/2020  14.08.2020 

  

Judecătoria Sectorului 1 București                                                                                                                                                                                                                                         

Tip solutie: Respinge plângerea 

Solutia pe scurt: Respinge plângerea, ca neîntemeiată. Ia 

act că părţile nu au solicitat cheltuieli de judecată. Cu 

drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. 

Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 1 

Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia 

părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 

18.12.2020. 

Document: Hotarâre din 18.12.2020 
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128. 26674/299/2019                                                                                       

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare Proces-verbal 

seria A nr. 0003007 , 

Decizie nr. 

11DC/26.08.2019  (45 000 

lei)   

Judecătoria Sectorului 1 București                                                                                                                                                                                                

Respinge cererea, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în 

termen de 30 de zile de la data comunicării, cerere care 

se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. 

Tribunalul București                                                               

Apelant: Matei Ileana Gabriela                                            

Intimat: AEP                                                                                     

Termen: 03.06.2020 în vederea refacerii procedurii 

de citare, Termen:15.07.2020 pt citarea apelantei la 

domiciliu si in vederea comunicarii chitantei din 

care sa rezulte plata taxei de timbru de 20 lei.                                                                                                 

S.C. 1901/15.07.2020 Admite cererea de apel. 2. 

Schimbă sentinţa apelată, în sensul că: 2.1. Admite 

plângerea contravenţională. 2.2. Modifică 

procesul-verbal contestat. 2.3. Înlocuieşte 

sancţiunea amenzii aplicate prin procesul-verbal 

contestat în considerarea art. 34 alin. 5 lit. e din 

Legea nr. 334/2006, cu sancţiunea avertismentului. 

2.4. Atrage atenţia petentului asupra pericolului 

social al faptei săvârşite şi recomandă acestuia să 

respecte dispoziţiile legale. 2.5. Reduce amenda 

aplicată prin procesul-verbal contestat în 

considerarea art. 36 alin. 3 indice 2 din Legea nr. 

334/2006, de la 15.000 lei la 10.000 lei. 2.6. 

Menţine în rest procesul-verbal contestat. 3. 

Definitivă, potrivit art. 634 C.pr.civ., prin raportare 

la art. 483 alin. 2 teza finală C.pr.civ., coroborat cu 

art. 34 alin. 2 din OG nr. 2/2001. 4. Prezenta 

hotărâre se va comunica părţilor, în copie, conform 

art. 427 C.pr.civ. 5. Pronunţată astăzi, 15.07.2020, 

prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin 

mijlocirea grefei instanţei.                                                                                     

129. 28414/3/2019                                                                                  

(funcționari publici) 

Anulare Ordin ministrul 

fondurilor europene nr. 

1520/13.12.2018 și actul 

administrativ de numire in 

funcția publică 

parlamentară 

Tribunalul București                                                                                                                                                                                                                                        

Sentința Civilă nr.1624/4.06.2020 1.Admite cererea de 

chemare în judecată. 2. Anulează Ordinul Ministrului 

Fondurilor Europene nr. 1520/13.12.2018 şi a actului 

administrativ de numire în funcţia publică parlamentară 

ca urmare a transferului. 3. Dispune repunerea doamnei 

Alexe Ioana Laura în situaţia juridică anterioară emiterii 

ordinului anulat. 

Recurs                                                                                                    

Curtea de Apel București                                                                      

Recurent: AEP                                                                           

Recurent-pârât: Alexe Ioana Laura                                              
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130. 4807/312/2019                                       

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare PV seria A 

nr.0002997/24.07.2019, 

DECIZIA nr.3/14.03.2019 

(avertisment și amendă 

15.000lei) și Hotărârea 

nr.2/14.08.2019 

(confiscare 377,85 lei) 

Judecătoria Slobozia                                                                                                                                                                                                                                          

Respinge plângerea contravenţională formulată de 

petentul PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ – 

FILIALA JUDEŢEANĂ IALOMIŢ, în contradictoriu cu 

intimatul AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în 

termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se 

va depune la Judecătoria Slobozia. Pronunţată astăzi, 

25.03.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor 

prin mijlocirea grefei instanţei. 

Document: Hotarâre  720/2020  25.03.2020. 

  

131. 15262/271/2019                                                                         

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare PV seria A nr 

0002325/ 10.07.2019, 

DECIZIA 

nr.119/05.08.2019 

(avertisment) Hotărârea nr. 

24/05.08.2019 ( 29.634,28 

RON) 

Judecatoria Oradea                                                                                                                                                                                                                                           

Respinge plângerea, menține pvcc, decizie și hotărâre. 

Tribunalul Bihor                                                                   

Intimat: AEP                                                                                    

Apelant: ALDE Bihor                                                        

Solutia pe scurt: Pentru ca apelanta să timbreze 

apelul. Termen nou: 09.11.2020                                                                 

Admite excepţia netimbrării apelului, invocată prin 

întâmpinare şi în consecinţă: Anulează ca netimbrat 

apelul formulat de apelantul PARTIDUL 

ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR 

- FILIALA BIHOR, în contradictoriu cu intimata 

AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ, împotriva Sentinţei civile nr. 

657/20.02.2020, pronunţată de Judecătoria Oradea. 

Fără cheltuieli de judecată. DEFINITIVĂ 

132. 31061/3/2019                                                                                  

(sancțiuni 

funcționari publici)              

conexat cu dosarul 

nr. 30928/3/3019 

Suspendare și Anulare 

Ordin nr. 946/19.08.2019 

sancțiune disciplinară 

avertisment 

Tribunalul București                                                                                                                                                                                                                                         

Admite exceptia  litispendentei invocata din oficiu. 

Trimite dosarul completului C36 Fond - CA, ca instanta 

mai intai investita cu solutionarea cauzei inregistrata sub 

nr. 30928/3/2019, cu urmatorul termen de judecata fixat 

in data de 28.01.2020. Cu recurs odata cu 

fondul.Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia 

părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 14.01.2020. 
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133. 30928/3/2019                                                                                

(sancțiuni 

funcționari publici) 

Anulare și suspendare 

Ordin nr. 946/19.08.2019 

sancțiune disciplinară 

avertisment  

Tribunalul București                                                                                                                                                                                                                                            

Suspendat în baza art. 63 alin.(11) din Decretul 

Preşedintelui României 240/2020 privind prelungirea 

stării de urgenţă pe teritoriul României. Document: 

Rezolutie 05.05.2020. Suspendat în baza art. 63 alin.(11) 

din Decretul Preşedintelui României 240/2020 privind 

prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României. 

Termen: 02.06.2020 Tip solutie: Amână cauza. Solutia 

pe scurt: În vederea comunicării cererii modificatoare 

către pârâtă, amână cauza şi acordă termen la 

28.07.2020, ora 09:00.Document: Încheiere de şedinţă 

din 02.06.2020                                                                                                                                                                                            

Solutia pe scurt: În vederea depunerii înscrisurilor 

solicitate, amână cauza şi acordă termen la 22.09.2020, 

ora 10:00/03.11.2020/A.p.18.11.2020                                

Respinge excepţia lipsei de interes a capătului de cerere 

al acţiunii privind anularea Ordinului nr. 946/19.08.2019 

emis de către pârâta Autoritatea Electorală Permanentă, 

ca neîntemeiată. Respinge excepţia lipsei de interes a 

capătului de cerere al acţiunii modificate, privind 

anularea Ordinului nr. 948/19.08.2019, emis de către 

pârâta Autoritatea Electorală Permanentă ca 

neîntemeiată. Respinge cererea de chemare în judecată 

privind anularea Ordinelor nr. 946/19.08.2019, nr. 

947/19.08.2019 şi nr. 948/19.08.2019 emise de către 

pârâta AEP, ca neîntemeiată. Cu recurs, în 15 zile de la 

comunicare. Recursul se depune la Tribunalul Bucureşti 

- Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal. 

Pronunţată prin punerea soluției la dispoziţia părţilor prin 

intermediul grefei instanţei, conform art. 402 Cod 

proc.Civ. 

  

134. 18989/302/2019                                                                                                

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0002947/23.04.2019 și 

Decizia nr. 94/01.07.2019 

(amendă 15.000) 

Judecătoria Sector 5                                                                                                                                                                                                                                         

Termen: 01.04.2020  Suspendat în baza art. 42 al. 6 din 

Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020 privind 

instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României pe 

toată perioada stării de urgenţă. 

T: 07.07.2020 Solutia pe scurt: Respinge plangerea ca 

neintemeiata Cu apel in 30 de zile de la comunicare care 

se va depune la judecatoria sector 5 Bucuresti Pronuntata 
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prin punerea la dispozitie a solutiei prin intermediul 

grefei, 07.07.2020, Document: Hotarâre  din 07.07.2020 

135. 16652/280/2019                                                                                      

(suspendare 

executare) 

Suspendare executare silită 

Hotărârea 

4/DC/19.09.2019 

Judecătoria Pitești                                                                                                                                                                                                                                            

Ia act de renunţare la judecată. Solutia pe scurt: În 

temeiul dispoziţiilor art. 406 din Codul de procedură 

civilă, ia act de renunţarea la judecata cererii. Cu drept 

de recurs în termen de 30 zile de la comunicare, recurs 

care se depune la Judecătoria Piteşti. Pronunţată astăzi, 

19.02.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor 

prin grija grefei instanţei. Document: Hotarâre 701/2020 

din 19.02.2020 

                                                       

  

136. 12746/279/2018/a1                                                                                  

(finanțare - 

contravenții) 

Recurs suspendare in 

dosar nr. 12746/279/2018.                                      

Anulare PVCC seria A nr. 

0002758/08.10.2018, 

Decizia nr. 

1636/06.11.2018 

(avertisment) și Hotărâre 

nr. 624/06.11.2018 

(confiscare 7.500,00 lei) 

Tribunalul Neamț                                                                                                                                                                                                                                             

Solutia pe scurt: Respinge ca nefondat recursul declarat 

de intimata Autoritatea Electorală Permanentă, împotriva 

încheierii pronunţate la data de 25.03.2019 de 

Judecătoria Piatra Neamţ în dosar nr. 12746/279/2018. 

Definitivă. Pronunţarea soluţiei s-a făcut prin punerea 

acesteia la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei 

instanţei, azi data de 17.01.2020. 

Document: Hotarâre  4/2020  17.01.2020 

                                                                                                                                                                   

  

137. 26673/299/2019                                                                                    

(finanțare - 

contravenții) 

Plângerea contravențională 

împotriva Procesului 

verbal seria A nr. 

0003006/19.08.2019 și a 

Deciziei nr. 

10DC/26.08.2019 (amendă 

15000 lei) 

Judecătoria Sector1 București                                                                                                                                                                                                                            

Respinge plângerea, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în 

termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de apel 

urmând a se depune la Judecătoria Sectorului 1 

Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia 

părţilor de către grefa instanţei, azi, 04.02.2020. 

Document: Hotarâre nr.653/2020 din  04.02.2020 

Apel                                                                                           

Tribunalul București                                                                   

Apelant: PSD                                                                             

Intimat: AEP                                                                     

Solutia pe scurt: Respinge apelul ca nefondat. 

Definitivă. Pronunţată azi, 04.12.2020, prin punerea 

soluţiei la dispoziţia părţilor, potrivit art. 402 C. 

Proc. civ. astfel cum a fost acesta modificat de 

Legea nr. 310/2018. Document: Hotarâre din 

04.12.2020 
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138. 5591/2/2019                                                                    

(nerambursare 

cheltuieli electorale 

europarlamentare) 

Anularea adresei nr. 

17577/24.09.2019, 

anularea Deciziei de 

nerambursare nr. 

12DC/26.08.2019, 

anularea parțială a 

Raportului de control nr. 

16626/14.08.2019, 

obligarea AEP la emiterea 

Deciziei de rambursare a 

sumei în cuantum total de 

3.380.634,03 lei, obligarea 

AEP la plata prejudiciului 

suferit în valoare de 

18.524,02 lei, plata 

cheltuielilor de judecată 

Curtea de Apel București                                                                                                                                                                                                                                 

Admite excepţia tardivităţii formulării cererii de chemare 

în judecată a altor persoane şi respinge această cerere ca 

tardiv formulată. Respinge excepţia lipsei calităţii 

procesuale pasive a pârâtului Mituleţu-Buică Constantin-

Florin. Admite în parte cererea. Anulează decizia de 

nerambursare a cheltuielilor electorale nr. 

12DC/26.08.2019 şi adresa nr. 17577/24.09.2019 emise 

de pârâta Autoritatea Electorală Permanentă. Obligă 

pârâta Autoritatea Electorală Permanentă să emită 

decizia de rambursare a cheltuielilor electorale în valoare 

de 3.380.634,03 lei. Obligă pârâţii, în solidar, la plata 

dobânzii legale aferente sumei de 3.380.634,03 de la data 

de 26.08.2019 până la data introducerii acţiunii – 

04.10.2019. Cu recurs în 15 zile de la comunicare, ce se 

va depune la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a 

contencios administrativ şi fiscal. Pronunţată public prin 

punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea 

grefei instanţei azi, 25.03.2020.                                  

Nu s-a formulat recurs de către PSD 

139. 16602/280/2019                                                                                      

(finanțare - 

contravenții) 

Contestatie impotriva 

Hotararii 

nr.4/DC/19.09.2019 – 

57083,73 lei suma 

confiscata 

Judecătoria Pitești                                                                                                                                                                                                                                                      

Respinge cererea având ca obiect contestaţie la executare 

ca inadmisibilă. Cu drept de apel în termen de 10 de zile 

de la comunicare, cerere care se depune la Judecătoria 

Piteşti. Pronunţată la 02.07.2020 prin punerea soluţiei la 

dispoziţia părţilor prin grija grefei instanţei.                                                                                                                                                                                                                                        
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140. 27778/3/2019                                                                                  

(litigiu de muncă)     

REJUDECARE          

27778/3/2019* 

Anulare Ordin nr. 

193/24.04.2019, Ordin nr. 

206/24.04.2019 

Tribunalul București                                                                                                                                                                                                                                                          

Admite în parte cererea formulată de reclamantul 

Ionescu Roland Andrei cu în contradictoriu cu pârâta 

Autoritatea Electorală Permanentă. Anulează în parte 

Ordinul nr. 193/24.04.2019, emis de preşedintele 

Autorităţii Electorale Permanente cu privire la 

reîncadrarea reclamantului Ionescu Roland Andrei pe 

funcţia publică parlamentară de execuţie de consilier 

parlamentar la Biroul Judeţean Ilfov din cadrul Filialei 

Bucureşti-Ilfov a Autorităţii Electorale Permanente 

(poziţia 282 din anexa nr. 19 din acest Ordin), precum şi 

Ordinul nr. 206/24.04.2019, emis de preşedintele 

Autorităţii Electorale Permanente. Obligă pârâta 

Autoritatea Electorală Permanentă să-l reîncadreze pe 

funcţia publică parlamentară deţinută anterior emiterii 

Ordinului nr. 193/24.04.2019 şi Ordinului nr. 

206/24.04.2019, de către preşedintele Autorităţii 

Electorale Permanente, şi anume pe funcţia publică 

parlamentară de execuţie de consilier parlamentar la 

Departamentul de Control al Finanţării Partidelor 

Politice şi a Campaniilor Electorale din cadrul aparatului 

central al Autorităţii Electorale Permanente. Obligă 

pârâta Autoritatea Electorală Permanentă să-i acorde 

reclamantului Ionescu Roland Andrei toate drepturile 

băneşti reprezentând contravaloarea indemnizaţiei de 

care ar fi avut beneficiat ca urmare a participării în 

aparatul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central 

constituit la alegerile pentru membrii din România în 

Parlamentul European din anul 2019, conform Ordinului 

nr. 92/02.03.2019, emis de preşedintele Autorităţii 

Electorale Permanente. Respinge ca neîntemeiată cererea 

reclamantului Ionescu Roland Andrei de obligare a 

pârâtei Autoritatea Electorală Permanentă la plata 

daunelor morale în cuantum de 15000 lei. Respinge ca 

neîntemeiată cererea reclamantului Ionescu Roland 

Andrei, de obligare a pârâtei Autoritatea Electorală 

Permanentă, la plata cheltuielilor de judecată. Cu drept 

de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.                                                                                                                                                                                                

REJUDECARE Termen: 08.12.2020                                                                                                                                                                                                                              

Tip solutie: Admite in parte cererea. Solutia pe scurt: 

Curtea de Apel București                                                 

Recurs:                                                                                                 

Recurent-reclamant: Ionescu Roland                                   

Recurent-pârât: AEP                                                           

Solutia pe scurt: Admite recursul. Casează sentinţa 

recurata şi trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi 

instanţe. Definitiva. Pronuntata cu aplicarea art. 396 

al. 2 CPC, azi, 23.07.2020. 

Document: Hotarâre din 23.07.2020       
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Admite în parte cererea. Anulează în parte Ordinul nr. 

193/24.04.2019, emis de preşedintele Autorităţii 

Electorale Permanente cu privire la reîncadrarea 

reclamantului pe funcţia publică parlamentară de 

execuţie de consilier parlamentar la Biroul Judeţean Ilfov 

din cadrul Filialei Bucureşti-Ilfov a Autorităţii Electorale 

Permanente (poziţia 282 din anexa nr. 19 din acest 

Ordin), precum şi Ordinul nr. 206/24.04.2019, emis de 

preşedintele Autorităţii Electorale Permanente. Obligă 

pârâta Autoritatea Electorală Permanentă să-l reîncadreze 

pe funcţia publică parlamentară deţinută anterior emiterii 

Ordinului nr. 193/24.04.2019 şi Ordinului nr. 

206/24.04.2019, de către preşedintele Autorităţii 

Electorale Permanente, şi anume pe funcţia publică 

parlamentară de execuţie de consilier parlamentar la 

Departamentul de Control al Finanţării Partidelor 

Politice şi a Campaniilor Electorale din cadrul aparatului 

central al Autorităţii Electorale Permanente. Obligă 

pârâta Autoritatea Electorală Permanentă să-i acorde 

reclamantului toate drepturile băneşti reprezentând 

contravaloarea indemnizaţiei de care ar fi beneficiat ca 

urmare a participării în aparatul tehnic auxiliar al 

Biroului Electoral Central constituit la alegerile pentru 

membrii din România în Parlamentul European din anul 

2019, conform Ordinului nr. 92/02.03.2019, emis de 

preşedintele Autorităţii Electorale Permanente. Respinge 

ca neîntemeiată cererea reclamantului Ionescu Roland 

Andrei de obligare a pârâtei Autoritatea Electorală 

Permanentă la plata daunelor morale în cuantum de 

15000 lei. Cu drept de recurs care se depune la 

Tribunalul Bucureşti, Secţia a II-a Contencios 

Administrativ şi Fiscal în termen de 15 zile de la 

comunicare. Document: Hotarâre  6696/2020  din 

08.12.2020 

141. 483/35/2019                                                                                   

(litigiu de muncă) 

Anulare rezultat respins la 

concurs și declarare admis 

Curtea de Apel Oradea                                                                                                                                                                                                                                       

Respinge excepţia inadmisibilităţii invocată de pârâtă. 

Respinge ca nefondată acţiunea formulată de reclamanta 

MĂNOIU TEODORA IRINA în contradictoriu cu pârâta 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ. 

Fără cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen 
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de 15 zile de la comunicare, care se depune la Curtea de 

Apel Oradea. Pronunţată prin grefă, azi 18 martie 2020. 

142. 31666/299/2019                                                                                                  

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare PV seria A 

nr.0002999, Decizia nr. 

25/DC din 26.09.2019 

(amendă 20.000 lei și 

Avertisment), Hotărâre 

nr.6/DC din 26.09.2019 

(confiscare 1.207.123,74 

lei) 

Judecătoria Sectorului 1 București                                                                                                                                                                                                      

Suspendat de drept în baza art. 42 alin. 6 din Decretul 

Preşedintelui României nr. 195/2020 privind instituirea 

stării de urgenţă pe teritoriul României, pe toată perioada 

stării de urgenţă.                                                                                                                                                                                                                                                     

Solutia pe scurt: Admite plangerea.Cu apel in 30 zile de 

la comunicare. Document: Hotarâre  4899/2020 din 

06.08.2020 

  

143. 11971/280/2019                                                                                        

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare PV seria A 

nr.0002971 din 

02.05.2019, Decizia 

nr.92/01.07.2019 si 

Hotărârea 

nr.17/01.07.2019(15000lei 

amenda si confiscare 

18.805,15 lei) 

Judecătoria Pitești                                                                                                                                                                                                                                             

Având nevoie de timp pentru a delibera, amână 

pronunţarea la data de 12.06.2020, urmând ca soluţia să 

fie pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei 

instanţei, conform art. 396 alin. (2) C.proc.civ. 

Pronunţată astăzi, 28.05.2020, prin punerea soluţiei la 

dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.                                                                                             

Termen 12.06.2020:  Respinge plângerea 

contravenţională, ca nefondată. Menţine procesul-verbal 

de contravenţie seria A nr. 0002971/02.05.2019, Decizia 

nr. 92/01.07.2019 şi Hotărârea nr. 17/01.07.2019, ca 

legale şi temeinice. Cu drept de apel în termen de 30 zile 

de la comunicare.                                                                                                                                                                        

  

144. 34717/3/2019                                                                                 

(litigiu funcționari 

publici parlamentari) 

Anulare Ordin ANAP 

nr.772/01.02.2019 

Tribunalul București                                                                                                                                                                                                                    

Suspendat în baza art. 63 alin. 11 din Decretul 

Preşedintelui României nr. 240/2020 privind prelungirea 

stării de urgenţă pe teritoriul României.                                                               

Termen: 10.06.2020,                                                                                                                                                                                                                                               

A.p. 17.06.2020: Sentința Civilă  din 17.06.20120 

Admite cererea. Anuleaza Ordinul Preşedintelui Agenţiei 

Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 772/01.02.2019 şi 

Ordinul Presedintelui Autoritatii Electorale Permanente 

nr.39/05.02.2019. Dispune repunerea paratului Iorga 

Bogdan Nicolae în situaţia juridică anterioară emiterii 

actelor administrative individuale. Cu recurs în termen 

de 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune 

la Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a Contencios 

Curtea de Apel București                                                                        

Recurent-pârât: AEP                                                             

Recurent-pârât: ANAP                                                            

Intimat-reclamant: ANFP                                                        

Intimat-pârât: Iorga Bogdan Nicolae 
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Administrativ şi Fiscal. Pronunţată azi, 17.06.2020, prin 

punerea solutiei la dispozitia partilor de catre grefa 

instantei. 

Document: Hotarâre  2080/2020 din 17.06.2020. 

145. 3681/117/2019                                                                                            

(litigiu funcționari 

publici parlamentari) 

Anulare Ordin AEP 193 si 

205/24.04.2019 

Tribunalul Cluj                                                                                                                                                                                                                                                    

Soluție: Admite cererea formulată de reclamanta C. L., 

în contradictoriu cu pârâta A. E. P., . Anulează în parte 

Ordinul nr. 193/24.04.2019, emis de preşedintele A. E. 

P. cu privire la reîncadrarea reclamantei C. L. pe funcţia 

publică parlamentară de execuţie de consilier 

parlamentar la B. M. B. din cadrul F. B.-I. a A. E. P. 

precum şi Ordinul nr. 205/24.04.2019, emis de 

preşedintele A. E. P. Obligă pârâta A.E. P. să o 

reîncadreze pe reclamantă pe funcţia publică 

parlamentară deţinută anterior emiterii Ordinului nr. 

193/24.04.2019 şi Ordinului nr. 205/24.04.2019, de către 

preşedintele A. E. P., şi anume pe funcţia publică 

parlamentară de execuţie de consilier parlamentar la D. 

de C. al F. P. P. şi a C. E. din cadrul aparatului central al 

A. E. P. Obligă pârâta A.E. P.la plata daunelor morale în 

cuantum de 20.000 lei. Obligă pârâta să plătescă 

reclamantei suma de 450 lei, cheltuieli de judecată. Cu 

drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, 

cererea de recurs urmând a se depune la Tribunalul Cluj. 

Pronuntată, astăzi, 16.06.2020, prin punerea solutiei la 

dispozitia părtilor prin mijlocirea grefei instanței. 

Document: Hotarâre nr. 829/2020 din 16.06.2020 

Curtea de Apel Cluj                                                                    

Recurent-pârât: AEP                                                               

Intimat-reclamant: Chelaru Lucica                                        

Termen: 23.09.2020: Tip solutie: Amână cauza 

Solutia pe scurt: pentru suplimentarea probatoriului.                           

Tip solutie: Admitere recurs 

Solutia pe scurt: Cu majoritate: Admite recursul 

declarat de AEP împotriva sentinței civile nr. 829 

din 16.06.2020 pronunţată în dosarul nr. 

3681/117/2019 al Tribunalului Cluj pe care o 

casează în tot în sensul că: rejudecând, respinge 

acțiunea formulată de reclamanta CL în 

contradictoriu cu pârâta AEP. Decizia este 

definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 

04.11.2020. Cu opinie separată în sensul respingerii 

recursului şi menţinerii sentinței recurate. 

Document: Hotarâre  1345/2020  04.11.2020. 

Definitivă 

146. 35582/3/2019                                                                                     

(litigiu funcționari 

publici parlamentari) 

Anulare Ordin AEP nr. 

343/25.04.2019 

Tribunalul București                                                                                                                                                                                                                                                

Termen: 13.05.2020. Suspendat în baza art. 63 alin. 11 

din Decretul Preşedintelui României 240/2020 privind 

prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul 

României.Termen: 10.06.2020, Amână pron. 

17.06.2020: Sentința Civilă din 17.06.2020. Respinge 

cererea ca neîntemeiată. Cu recurs în termen de 15 zile 

Curtea de Apel București                                                                 

Intimat: AEP                                                                           

Recurent: Vlaicu Cătălin  
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de la comunicare. Cererea de recurs se depune la 

Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a Contencios 

Administrativ şi Fiscal. Pronunţată azi, 17.06.2020, prin 

punerea solutiei la dispozitia partilor de catre grefa 

instantei. Document: Hotarâre  2079/2020 din 

17.06.2020 

147. 31085/299/2019                               

(finanțare)                           

Anulare PVCC seria A nr. 

0003011/23.08.2019, 

Decizie nr. 

23/DC/19.09.2019 

(Avertisment + amendă 

15.000 lei) și Hotărârea nr. 

5/DC/19.09.2019 

(confiscare 283.673,79 lei) 

Judecătoria Sector 1 București                                                                                                                                                                                                                         

Respinge cererea ca fiind neîntemeiată. Cu drept de apel 

în 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la 

Judecătoria Sector 1 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă 

publică azi, 06.03.2020. 

Tribunalul București                                                                       

Apelant: PNL                                                                           

Intimat: AEP                                                                         

Solutia pe scurt: Respinge apelul ca nefondat. 

Definitiva. Pronuntata prin punerea soluţiei la 

dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei 

azi, 20.10.2020. 

Document: Hotarâre  3215/2020 din  20.10.2020 

148. 33150/299/2019                                                                                                 

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0003014/09.09.2019, 

Deciziei 

28/DC/14.10.2019 și 

Hotărârea nr. 

7/DC/14.10.2019(confisca

re 93.984,94 lei) 

Judecatoria Sector 1 București                                                                                                                                                                                                                    

Respinge plângerea contravenţională ca neîntemeiată. Cu 

drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. 

Cererea de apel se va depune la Judecătoria Sectorului 1 

Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia 

părţilor prin grefa instanţei, azi, 04.03.2020. 

Tribunalul București                                                                       

Apelant: PNL                                                                           

Intimat: AEP                                                                                          

1. Respinge cererea de apel, ca nefondată. 2. 

Definitivă, potrivit art. 634 C.pr.civ., prin raportare 

la art. 483 alin. 2 teza finală C.pr.civ., coroborat cu 

art. 34 alin. 2 din OG nr. 2/2001. 3. Prezenta 

hotărâre se va comunica părţilor, în copie, conform 

art. 427 C.pr.civ. 4. Pronunţată astăzi, 05.11.2020, 

prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin 

mijlocirea grefei instanţei. 

149. 5219/120/2019,                                      

5219/120/2019*                                                                              

(litigiu funcționari 

publici) 

Anulare Ordin nr. 

1162/21.11.2019 (litigiu 

funcționari publici) 

Tribunalul Dâmbovița                                                                                                                                                                                                                                          

Conform art. 131 rap. la art. 129 alin. 2 pct. 2 Cod 

pr.civilă, rap.la art. 10 alin.1 teza a II-a şi alin. 3 din 

Legea nr.554/2004, admite excepţia de necompetenţă 

materială a Tribunalului Dâmbovița şi declină cauza în 

favoarea Curţii de Apel Ploieşti. Fără cale de atac. 

Pron.în şed. publică. 

  

Curtea de Apel Ploiești                                                                                                                                                                                                                                            

Solutia pe scurt: Admite excepţia necompetenţei 

materiale a Curţii de Apel Ploieşti invocată din oficiu. 

Declină competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea 

Tribunalului Dâmboviţa. Suspendă din oficiu judecata. 

Constată ivit conflict negativ de competenţă şi-l 
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înaintează ICCJ-Secţia de contencios administrativ şi 

fiscal spre soluţionare. Pronunţată în şedinţă publică, 

astăzi 07.07.2020. 

Înalta Curte de Casație și Justiție                                                                                                                                                                                                      

Hotarare 4173/08.09.2020 Stabileste competența 

soluționării cauzei privind pe reclamantul Palea 

Emanuel, în contradictoriu cu pârâta Autoritatea 

Electorală Permanentă în favoarea Tribunalului 

Dâmbovița- Secția a II-a civilă de contencios 

administrativ și fiscal. Definitivă.  

Tribunalul Dâmbovița 

150. 32404/3/2019*                             Anulare Ordin AEP 193 si  

Ordin 234/24.04.2019 

Tribunalul București                                                                                                                                                                                                                                                

Încheiere. Solutia pe scurt: Admite excepţia 

necompetenţei funcţionale a instanţei. Declină 

competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Secţiei a 

II-a Contencios Administrativ şi Fiscal a Tribunalului 

Bucureşti. Constată ivit conflict negativ de competenţă. 

Dispune înaintarea dosarului către Curtea de Apel 

Bucureşti - Secţia a VII-a pentru cauze privind Conflicte 

de muncă şi asigurări sociale, în vederea soluţionării 

conflictului negativ de competenţă. Fără cale de atac. 

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17.02.2020. 

Document: Încheiere finală (dezinvestire) 17.02.2020 

N.B: prin disjungere, fondul devine Dosar nr. 

3529/3/2020.                                                                                        

Termen: 19.10.2020,  16.11.2020                                                                                                                                                                                                                                   

În baza art. 406 cod proc.civ., ia act de renunţarea la 

judecată a contestatorului. Cu recurs în termen de 30 zile 

de la comunicare, care se depune la Tribunalul Bucureşti 

– Secţia a VIII-a Conflicte de muncă şi asigurări sociale. 

Pronunțată astăzi, 16.11.2020, cu punerea soluției la 

dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței. 

  

Curtea de Apel București   (dosar nr. 2242/2/2020)                                                                                                                                                                                      

Obiect: Soluționare conflict negativ de competență 

(provenit din dosarul nr. 32404/3/2019* )                                                                                                                                                                                     

Părți:TB Secția II CAF                                                                                                                                                                                                                                     

Părți:TB Secția VIII CMAS                                                                                                                                                                                                                 

Soluție: Competentă TB Secția VIII CMAS 
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151. 32542/3/2019                                    Anulare Ordin AEP nr. 

193/24.4.2019 și nr. 

204/24.04.2 019 

Tribunalul București                                                                                                                                                                                                                                          

Termen: 22.05.2020. Amână pronunţarea la data de 

02.06.2020. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei 

la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. 

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22.05.2020.                                                                                                                                                                                                                          

Termen: 02.06.2020 Respinge excepţia lipsei calităţii de 

reprezentant, ca neîntemeiată. Stabileşte termen în 

vederea continuării judecăţii la data de 17.07.2020, ora 

09:00, C29 Fond CA, pentru când se vor cita părţile, 

reclamantul cu copie a întâmpinării la cererea 

completatoare şi a înscrisurilor ataşate la aceasta. Cu 

recurs numai odată cu fondul, recursul urmând a se 

depune la Tribunalul Bucureşti. Pronunţată prin punerea 

soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei 

instanţei, azi, 02.06.2020.                             Amână 

pronunţarea la data de 07.08.2020. Pronunţarea se va 

face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin 

mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea 

soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei 

instanţei, azi, 31.07.2020.                                                                                                                                                                                  

A.p. 07.08.2020  Respinge excepţia lipsei de interes, 

invocată în raport de cererea completatoare, ca 

neîntemeiată. Respinge cererea, astfel cum a fost 

completată, ca neîntemeiată. Cu recurs în termen de 15 

zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul 

Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia 

părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 

07.08.2020. 

  

152. 13940/200/2018                                                                                           

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0002599/14.08.2018, a 

Deciziei nr. 

1550/02.10.2018 

(avertisment) și Hotărâre 

nr. 582/02.10.2018- 

3.549,60 lei 

Tribunalul Buzău                                                                                                                                                                                                                                                     

Respinge cererea de lămurire/completare dispozitiv, ca 

neântemeiată. Definitivă. Document: Hotarâre  181/2020  

03.03.2020 

  

153. 30928/3/2019/a1                             Suspendare executare act 

administrativ/ recurs 

împotriva încheierii din 

29.11.2019 

Curtea de Apel București                                                                                                                                                                                                            

Respinge excepţia lipsei de obiect. Respinge recursul, ca 

nefondat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 

04.03.2020. 
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154. 797/301/2020                                Pretenții cheltuieli de 

judecată dosar nr. 

18470/301/2018 

Judecătoria Sector 3 București                                                                                                                                                                                                          

Admite în parte cererea de chemare în judecată având ca 

obiect pretenţii, formulată de reclamanta 

ORGANIZAŢIA PSD SECTOR 3, în contradictoriu cu 

pârâta AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ. Obligă pârâta să plătească reclamantei 

suma de 3000 lei cheltuieli de judecată în dosarul civil 

nr. 18470/301/2018- faza procesuală a apelului, 

reprezentând onorariu de avocat redus. În temeiul art. 

453 alin. 2 Cod procedură civilă, obligă pârâta să 

plătească reclamantei suma de 215 lei cheltuieli de 

judecată reprezentând parţial taxa judiciară de timbru. Cu 

drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, 

cererea urmând a fi depusă la Judecătoria Sectorului 3 

Bucureşti. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor 

prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 

10.06.2020.Document: Hotarâre din 10.06.2020 

  

155. 39110/3/2019                                          Anulare Ordin Președinte 

nr. 237/25.04.2019 

Tribunalul București                                                                                                                                                                                                                                        

Suspendat de drept în baza art. 63 alin. 11 din Decretul 

preşedintelui României 240/2020 privind prelungirea 

stării de urgenţă pe teritoriul României, pe toată perioada 

stării de urgenţă                                                                                                                                                                                                                                                                   

Termen: 13.08.2020 Solutia pe scurt: Respinge acţiunea 

ca neîntemeiată. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. 

Recursul se va depune la Tribunalul Bucureşti. 

Pronunţată, azi 13.08.2020, prin punerea soluţiei la 

dispoziţia părţilor de către grefa instanţei. 

Document: Hotarâre  3644/2020  13.08.2020 

  

156. 7171/2/2019                                                                                               

(finanțare - 

rambursare) 

Anulare Decizie nr. 

24604/19.11.2019, Decizie 

nerambursare 16 

DC/27.08.2019, Raport de 

control din 12.08.2019 

Curtea de Apel București                                                                                                                                                                                                                             

Termen: 08.07.2020  Admite excepţia conexităţii cu 

dosarul 5975/2/2019 constatând că sunt întrunite 

condiţiile prevăzute de Lege, respectiv art. 139 Cod de 

procedură civilă şi urmează a înainta dosarul în vederea 

reunirii cu dosarul enunţat.                                                                                                                                                                 
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157. 37813/299/2019                                                                                               

(finanțare - 

contravenții) 

Constatare nulitate act 

contestație împotriva 

Hotărârii nr. 

12/DC/20.11.2019 

(confiscare 23.291,00 lei) 

Judecătoria Sector 1 București                                                                                                                                                                                                             

Suspendat de drept în baza art. 42 alin. 6 din Decretul 

Preşedintelui României nr. 195/2020 privind instituirea 

stării de urgenţă pe teritoriul României, pe toată perioada 

stării de urgenţă. Document: Rezolutie    09.04.2020                                                                                                                                                                                                                       

Termen: 19.06.2020 Declină soluţionarea cauzei. Solutia 

pe scurt: Admite excepţia necompetenţei teritoriale, 

invocată din oficiu. Declină competenţa de soluţionare a 

plângerii contravenţionale formulate de petentul Partidul 

Naţional Agrar în contradictoriu cu intimata Autoritatea 

Electorală Permanentă în favoarea Judecătoriei Buftea. 

Fără cale de atac. Pronunţarea s-a făcut prin punerea 

soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei 

instanţei astăzi, 19.06.2020. 

  

Judecătoria Buftea                                                                                                                                                                                                                         

158. 874/3/2020                                                  

(litigiu de muncă)                                            

Anulare Ordin nr. 

833/23.07.2019 și 

repunere situație anterioară  

Tribunalul București                                                                                                                                                                                                                                              

Termen: 12.05.2020. Suspendat în baza art. 63 alin. 11 

din Decretul Preşedintelui României nr. 240/2020 

privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul 

Românie.                                Termen: 21.07.2020 

Amână judecata cauzei pentru a se lua cunoştinţă de 

înscrisurile depuse la dosar şi acordă termen la data de 

27.10.2020.T:27.10.2020/A.p. 12.11.2020        SC din 

17.11.2020 Respinge cererea. Admite in parte actiunea. 

Anuleaza Ordinul 832/2019. Respinge in rest actiunea. 

  

159. 122/301/2020                                                                                               

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare PV seria A nr. 

0003095/08.11.2019 și 

Deciziei AEP nr. 

109/DC/04.12.2019 

(Amendă 15.000 lei) 

Judecătoria Sector 3 București                                                                                                                                                                                                                                                         

Admite excepţia lipsei dovezii calitatii de reprezentant, 

invocată de către intimat. Anulează cererea, pentru lipsa 

dovezii calitatii de reprezentant a dlui Popescu Gabriel. 

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, 

care se va depune la Judecătoria Sectorului 3 București. 

Pronunţată astăzi, 01.07.2020, prin punerea soluţiei la 

dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei. 
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160. 96/98/2020                                

(Legea nr. 544/2001)                                                     

Comunicare informații de 

interese public (Legea 

nr.544/2001) 

Tribunalul Ialomița                                                                                                                                                                                                                                                  

Admite în parte cererea formulată de reclamantul JIPA 

ALEXANDRU-IONUŢ în contradictoriu cu pârâtul 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ. 

Obligă pârâtul să comunice reclamantului, în termen de 

30 de zile de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, 

„raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale” 

pe care partidul USR l-a depus cu ocazia alegerii 

preşedintelui României din 10.11.2019 şi 24.11.2019 şi 

„raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale” 

pe care partidul USR l-a depus cu ocazia alegerii 

membrilor din România în Parlamentul European din 

anul 2019. Respinge ca neîntemeiată solicitarea 

reclamantului privind obligarea pârâtului de a-i 

comunica „lista furnizorilor serviciilor şi/sau bunurilor 

utilizate în campania electorală” de către USR cu ocazia 

alegerii preşedintelui României din 10.11.2019 şi 

24.11.2019 şi cu ocazia alegerii membrilor din România 

în Parlamentul European din anul 2019. Respinge ca 

neîntemeiată solicitarea reclamantului privind obligarea 

pârâtului la plata de daune morale. Respinge ca 

neîntemeiată solicitarea reclamantului privind obligarea 

pârâtului la plata cheltuielilor de judecată. Cu recurs în 

termen de 15 zile de la comunicare, cererea de recurs 

urmând a fi depusă la Tribunalul Ialomiţa. Pronunţată în 

şedinţa publică, azi 18.03.2020. 

Document: Hotarâre nr. 283/2020 din 18.03.2020 

  

161. 1712/301/2020                                                                                                          

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0003003/18.10.2019, 

Decizia nr. 

96/Dc/29.11.2019, 

Hotărârea nr. 

14/Dc/29.11.2019 

(avertisment+confiscare 

49.467 lei) 

Judecătoria Sector 3 București                                                                                                                                                                                                                          

Amână cauza. Solutia pe scurt: îndeplinirea unor 

obligaţii 

Document: Încheiere de şedinţă 25.06.2020                                                                                                                                                                                                

Termen: 04.08.2020.  Amână pronunţarea hotărârii 

pentru data de 14.08.2020. A.p. 28.08.2020. A.p. 

11.09.2020                                                                                                          

11.09.2020: Solutia pe scurt: Admite în parte plângerea. 

Anuleaza procesul verbal contestat si Decizia nr 

96/DC/29.11.2019 in privinta contraventiilor prevazute 

de dispozitiile art 52 alin 1 rap la art 34 alin 12 si de 

dispozitiile art 52 alin 2 rap la art 28 alin 11 din Legea 

334/2006 si inlatura sanctiunile aplicate pentru acestea. 

Apel                                                                                                 

Judecătoria Sectorului 3 București                                                                      

Apelant-intimat: AEP                                                              

Intimat-petent: Simion George Nicolae                                                                                    
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Anuleaza Hotararea nr 14/DC/29.11.2019 si inlatura 

sanctiunea aplicata prin aceasta. Respinge in rest cererea, 

ca neintemeiata. Ia act ca petentul nu a solicitat cheltuieli 

de judecata. Cu apel in termen de 30 de zile de la 

comunicare. Pronuntata prin punerea solutiei la 

dispozitia partilor prin grefa instantei azi,11.09.2020. 

162. 25126/94/2019                                                                                      

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0003012/18.10.2019, 

Decizia nr. 

75/DC/18.11.2019, 

Hotărârea nr. 

11/Dc/18.11.2019 

(avertisment+confiscare 

22.879,95 lei) 

Judecătoria Buftea                                                                                                                                                                                                                        

Suspendat de drept în baza art. 63 al. 11 din Decretul 

Preşedintelui României nr. 240/14.04.2020 privind 

instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, pe 

toată perioada stării de urgenţă.                                                                                                                                                                                                                                                             

Termen: 18.06.2020. Respinge excepţia necompetenţei 

materiale invocată de instanţa de judecată din oficiu. 

Constată că Judecătoria Buftea este competentă material 

şi teritorial să soluţioneze prezentacauză. Acordă termen 

de judecată la data de 17.07.2020, ora 10:30, cu citarea 

părţilor, Sala 2. Pronunţată, azi 18.06.2020, prin punerea 

soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei 

instanţei de judecată. Document: Încheiere de şedinţă 

18.06.2020                                                                                                                                                      

Admite plângerea formulată de petentul GHEORGHIŢĂ 

MIHAIL în contradictoriu cu intimata AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ. Anulează procesul – 

verbal seria A, nr. 0003012 din 18.10.2019, Hotărârea 

Autorităţii Electorale nr. 11/DC din data de 18.11.2019 

şi Decizia Autorităţii Electorale Permanente nr. 75/DC 

din data de 18.11.2019, întocmite de intimată, şi înlătură 

toate sancţiunile aplicate. Cu apel în 30 de zile de la 

comunicare. Cererea de apel se poate depune la 

Judecătoria Buftea. Pronunţată, azi 29.07.2020, prin 

punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea 

grefei instanţei de judecată. 

Document: Hotarâre    29.07.2020 

Apel                                                                                                  

Tribunalul Ilfov                                                                         

AEP: apelant-pârât                                                                     

Gheorghiță Mihail: intimat-reclamant 
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163. 38887/299/2019                                                                                             

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0003010/18.10.2019, 

Decizia nr. 

117/DC/09.12.2019, 

Hotărâre nr. 

23/DC/09.12.2019( 

amendă 15000 lei și 

confiscare  46.725 lei) 

Judecătoria Sector 1 București                                                                                                                                                                                                         

Termen:13.04.2020 

Suspendat de drept în baza art. 42 alin. 6 din Decretul 

Preşedintelui României nr. 195/2020 privind instituirea 

stării de urgenţă pe teritoriul României, pe toată perioada 

stării de urgenţă.                                                                                                                                                                                                                                                                

Termen: 19.06.2020 Respinge plângerea 

contravenţională, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în 

termen de 30 zile de la comunicare. Cererea se va 

depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Pronunţată 

prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea 

grefei instanţei, astăzi, 19.06.2020. Document: Hotarâre 

din 19.06.2020 

Tribunalul București                                                                        

Apelant: UNPR                                                                               

Intimat: AEP                                                                                     

Admite excepția nulității cererii de apel, invocată 

de instanță din oficiu. Anulează ca nesemnată 

cererea de apel formulată de UNPR în 

contradictoriu cu intimata AEP. Definitivă. 

Pronunțată 26.11.2020 

164. 1240/300/2020                                                                                              

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0003121/22.11.2019, 

Hotărâre nr. 

24/DC/11.12.2019 

(confiscare  243.559,08 

lei) 

Judecătoria Sector 2 București                                                                                                                                                                                                                           

Termen:22.04.2020. Suspendat de drept în baza art. 42 

alin. 6 din Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020 

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul 

României, pe toată perioada stării de urgenţă.                                                                                                                                                                                                                                

Solutia pe scurt: Respinge plângerea contravenţională 

formulată de petentul PARTIDUL NAŢIONAL 

ŢĂRĂNESC CREŞTIN DEMOCRAT, în contradictoriu 

cu intimata AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ, ca neîntemeiată. Cu drept de apel, în 

termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se 

depune la prezenta instanţă. Pronunţată prin punerea 

soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei 

astăzi, 29.07.2020. 

Document: Hotarâre  4637/2020  29.07.2020                                                                                         

Apel                                                                                                 

Tribunalul București                                                                      

Apelant: PNȚCD                                                                               

Intimat: AEP                                                                                                       

Tip solutie: Nefondat. Solutia pe scurt: Respinge 

apelul ca nefondat. Definitivă. Pronunțată prin 

punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea 

grefei instanței azi, 10.12.2020. Document: 

Hotarâre  3964/2020  10.12.2020 

165. 3529/3/2020                                              

(litigiu de muncă)                                           

Anulare Ordin nr. 

234/25.04.2019 (obligatia 

de a face disjuns din 

Dosarul 32404/3/2019* 

Tribunalul București                                                                                                                                                                                                                                                 

Admite in parte cererea. Solutia pe scurt: Admite în parte 

acţiunea completată. Anulează Ordinul nr. 

234/25.04.2019 emis de pârâtă. Dispune reintegrarea 

reclamantului în postul anterior deţinut. Respinge în rest 

acţiunea ca neîntemeiată. Respinge cererea de obligare a 

pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ca neîntemeiată. 

Cu apel în 10 de zile de la comunicare, ce se va depune 

la Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a Civilă, Conflicte 

de muncă şi Asigurări sociale. Pronunţată, în şedinţă 

publică, azi, 17.02.2020. 

Document: Hotarâre nr. 506/2020 din  17.02.2020 

Curtea de Apel București                                                      

Intimat: AEP                                                                                     

Apelant: Mazîlu Bogdan Daniel                                                                                    

Respinge, apelul ca nefondat. Definitivă. 

Pronunţarea prin punerea soluţiei la dispoziţia 

părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.Hotarâre  

2556/2020  02.09.2020 
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166. 465/300/2020                           

(finanțare - 

contravenții)              

Anulare PVCC seria A nr. 

0003092/07.11.2019, 

Decizia nr. 

104/Dc/02.12.2019,  

Hotărârea nr. 

21/DC/02.12.2019 

(avertisment+confiscare 

63.283,55 lei) 

Judecătoria sector 2 București                                                                                                                                                                                                                                     

Suspendat de drept în baza art. 42 alin. 6 din Decretul 

preşedintelui României nr. 195/2020 privind instituirea 

stării de urgenţă pe teritoriul României, pe toată perioada 

stării de urgenţă.T:15.07.2020Amână pronuntarea in data 

de 31.07.2020                                                                                                                                                                                               

Solutia pe scurt: Respinge plângerea formulată de 

petentul PARTIDUL NAŢIUNEA ROMÂNĂ, în 

contradictoriu cu intimata AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ, ca neîntemeiată. Cu 

drept de a formula apel în termen de 30 de zile de la 

comunicare. Cererea se va depune la Judecătoria 

Sectorului 2 Bucureşti. Pronunţată astăzi, 31.07.2020, 

prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea 

grefei instanţei.Document: Hotarâre din 31.07.2020 

Apel                                                                                         

Tribunalul București                                                                                                 

Apelant: Partidul Națiunea Română                                                       

Inimat: AEP 

167. 1329/225/2020                                                                                                  

(control electoral) 

Anulare PVCC seria AEP  

nr. 0004139/20.01.2020 

(amenda 4500 lei) 

Judecătoria Drobeta Turnu Severin                                                                                                                                                                                                                             

Suspendat, începând cu data de 15.04.2020, în temeiul 

dispoziţiilor art. 63 alin. 11 din decretul privind 

prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi 

având în vedere şi Hotărârea nr. 11 din 15.04.2020 a 

Colegiului de conducere al Curţii de Apel Craiova, cu 

referire la Hotărârea nr. 10 din 19.03.2020 a Colegiului 

de conducere al Curţii de Apel Craiova astfel cum a fost 

modificată şi completată prin Hotărârea nr. 417/2020 a 

Secţiei pentru Judecători a Consiliului Superior al 

Magistraturii.                                             Soluția: 

Admite în parte plângerea contravenţională privind pe 

petenta Pleşan Elena şi intimata Autoritatea Electorală 

Permanentă-Biroul Judeţean Mehedinţi. Înlocuieşte 

sancţiunea amenzii în cuantum de 4.500 lei aplicată prin 

procesul verbal de contravenţie seria AEP nr.0004139 

din 20.01.2020 cu sancţiunea avertismentului. Menţine 

în rest procesul verbal de contravenţie. Cu drept de apel 

în termen de 30 zile de la comunicare, cererea pentru 

exercitarea căii de atac urmând a fi depusă la Judecătoria 

Drobeta Turnu Severin, sub sancţiunea nulităţii. 

Pronunţată astăzi 30.07.2020, prin punerea soluţiei la 

dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. 

Document: Hotarâre  1565/2020  30.07.2020 

Apel                                                                                         

Tribunalul Mehedinți                                                                   

Intimat: Pleșan Elena                                                                 

Apelant-intimat: AEP                                                        

Respinge apelul. Definitivă                                                             
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168. 308/226/2020                                                                                      

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0003117/19.11.2019 și 

Decizie nr. 

128/DC/09.12.2019 

(amendă 15000 lei si 

avertisment) 

Judecătoria Făgăraș                                                                                                                                                                                                                                        

Amână pronunţarea. Solutia pe scurt: pr. la 

23.09.2020/30.09.2020 Admite excepţia de 

necompetenţă teritorială a Jud.Făgăraş, invocată din 

oficiu. Declinat competenţa de soluţionatre în favoarea 

Jud. sector 3 Bucureşti. 

  

Judecătoria Sectorului 3 București 

169. 661/93/2020                                                                                                  

(litigiu de muncă) 

Anulare Ordin nr. 

829/23.07.2019, Ordin nr. 

907/01.08.2019 si Ordin 

nr. 916/02.08.2019 

Tribunalul Ilfov                                                                                                                                                                                                                                                                  

Amână cauza pt. lipsă apărare şi acordă termen pentru 

26.10.2020, ora 13, avocatul transmite cerere de amânare 

pentru motive medicale.Instanţa invocă din oficiu 

excepţia necompetenţei materiale, conform art. 72 din 

Legea nr. 7/2006, art. 10 alin. (1) teza a II-a din Legea 

nr. 554/2004, art. 100 din Legea nr. 208/2015 şi art. 65 

din Codul Administrativ, excepţie ce va fi discutată la 

termenul din 26.10.2020, ora 13.   Respinge excepţia 

necompetentei materiale a Tribunalului Ilfov, ca 

neintemeiata. Acorda termen la data de 25.01.2021, ora 

10:00, pentru cand dispune citarea părţilor. Cale de atac 

odata cu fondul. Pronunţata astazi, 04.11.2020, prin 

punerea soluţiei la dispozitia părţilor prin mijlocirea 

grefei instanţei. Termen 25.01.2021, ora 10 

  

170. 1372/300/2020                                                                                                 

(finanțare-

contravenții) 

Anulare Pv seria A nr. 

0003078/01.11.2019, 

Decizie nr. 

108/DC/04.12.2019 

(amendă 15000 lei si 

avertisment) 

Judecătoria Sector 2                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Solutia pe scurt: Respinge cererea formulată de petentul 

Partidul Noua Dreaptă în contradictoriu cu intimata 

Autoritatea Electorală Permanentă, ca neîntemeiată. Cu 

drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. 

Cererea de apel se va depune la Judecătoria Sector 2, 

București. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 

31.07.2020. 

Document: Hotarâre din 31.07.2020 

  

171. 701/231/2020                                    

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0003154/24.12.2019, 

Decizia nr. 

155/DC/24.12.2019 

(amenda 15.000 lei) 

 Judecătoria Focșani                                                                                                                                                                                                                                                       

Respinge excepţia netimbrării invocată de intimată, ca 

neîntemeiată. Admite excepţia lipsei dovezii calităţii de 

reprezentant invocată din oficiu. În baza art. 82 Cod 

procedură civilă anulează cererea formulată de petentă 

SC NORD EST DISTRIBUTION SRL , având ca obiect 

plângere contravenţională. Cu apel în termen de 30 zile 

de la pronunţare. Cererea de apel se va depune la 

Judecătorie Focşani 
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172. 1645/55/2020                                                                                    

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0003002/18.10.2019, 

Decizia nr. 

97/DC/29.11.2019, 

Hotărâre nr. 

15/DC/29.11.2019 

(avertisment+confiscare 

102.061,67 lei) 

Judecătoria Arad                                                                                                                                                                                                                                                       

Respinge excepția tardivității formulării plângerii 

contravenționale. Respinge excepția prescripției 

executării sancțiunii contravenționale. Respinge 

plângerea contravențională formulată de petentul Costea 

Peter, în contradictoriu cu intimata Autoritatea Electorală 

Permanentă, având ca obiect anularea procesului verbal 

seria A nr. 0003002 din data de 18.10.2019, a Deciziei 

97/DC din 29.11.2019 şi a Hotărârii nr. 15/DC din 

29.11.2019. Fără cheltuieli de judecată. Cu drept de apel 

în 30 zile de la comunicare care se va depune la 

Judecătoria Arad. Pronunțată în ședință publică, astăzi, 

22.06.2020. 

Document: Hotarâre nr. 1675/2020 din  22.06.2020  

  

Tribunalul Arad                                                                                                    

Apelant-petent: Costea Peter                                                             

Intimat: AEP                                                             

Respinge excepţia tardivităţii apelului, invocată de 

intimată, ca neîntemeiată. Admite apelul declarat de 

apelantul Costea Peter, în contradictoriu cu intimata 

Autoritatea Electorală Permanentă, împotriva 

sentinţei civile nr.1675/22.06.2020, pronunţată de 

Judecătoria Arad, în dosarul nr.1645/55/2020 şi în 

consecinţă: Schimbă această hotărâre în parte, în 

sensul că admite în parte plângerea 

contravenţională formulată de petentul Costea Peter 

şi dispune anularea în parte a procesului verbal de 

contravenţie seria A, nr.0003002/18.10.2019 şi a 

deciziei nr.97/DC/29.11.2019, cu privire la prima 

faptă contravenţională prevăzută de art.28 al.1 din 

Legea nr.334/2006, cu modificările ulterioare. 

Menţine procesul verbal de contravenţie seria A, 

nr.0003002/18.10.2019 şi decizia 

nr.97/DC/29.11.2019 cu privire la celelalte 

contravenţii constatate. Dispune anularea în 

totalitate a Hotărârii nr.15/DC/29.11.2019, precum 

şi a măsurii confiscării sumei de 102.061,67 lei 

luată prin această hotărâre. Menţine celelalte 

dispoziţii ale sentinţei atacate. Fără cheltuieli de 

judecată. Definitivă. 

173. 2246/215/2020                                                

(finanțare-

contravenții) 

Anulare PVCC seria A nr. 

3103/11.11.2019, Decizia 

nr. 147/DC/16.12.2919 

(avertisment + amendă 

15.000 lei) 

Judecătoria Craiova                                                                                                                                                                                                                                                  

Admite excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei 

Craiova, invocată de intimata AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ prin întâmpinare. 

Declină competenţa de soluţionare a plângerii 

contravenţionale formulate de petentul PARTIDUL 

PROGRESIST împotriva procesului verbal de constatare 

a contravenţiilor seria A nr. 0003103/11.11.2019 şi 

deciziei nr 147/DC/16.12.2019 emise de intimata 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ în 

favoarea Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti. Fără cale 

de atac. 
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Judecătoria Sector 3 București                                                                                                                                                                                                                            

Admite excepţia tardivităţii formulării plângerii 

contravenţionale, invocată de intimat. Respinge ca tardiv 

introdusă plângerea contravenţională formulată de 

petentul Partidul Progresist. Cu drept de apel în termen 

de 30 de zile de la comunicare, care se va depune la 

Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti. Pronunţată astăzi 

22.09.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor 

prin mijlocirea grefei instanţei. 

174. 242/115/2019*                                                                                                     

(control electoral - 

alte cauze) 

Anularea și respectiv, 

suspendarea Dispoziției nr. 

385/27.12.2018 Primarului 

Orașului Băile Herculane 

Tribunalul Caraș Severin                                                                                                                                                                                                                 

Termen: 16.04.2019. Admite excepția lipsei calității 

procesuale pasive a AEP. Rejudecare. 

Tribunalul Caraș Severin 

Termen: 22.01.2020 

În rejudecare: Curtea de Apel Timișoara 

Curtea de Apel Timișoara                                          

Recurent - reclamant: Vremescu Cristian                                                    

Intimat-pârât: AEP                                                                                          

Admite recursul, casează sentința și trimite cauza 

spre rejudecare 

Termen: 01.07.2020 Solutia pe scurt: Respinge 

recursul declarat de recurentul-reclamant 

VREMESCU CRISTIAN, împotriva Sentinţei 

civile nr. 112/22.01.2020 pronunţată de Tribunalul 

Caraş-Severin în dosar nr. 242/115/2019, în 

contradictoriu cu intimaţii - pârâţi AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ FILIALA 

CARAŞ-SEVERIN, UNITATEA 

ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAŞUL 

BĂILE HERCULANE şi PRIMARUL ORAŞULUI 

BĂILE HERCULANE. Fără cheltuieli de judecată 

în recurs. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică 

din 01.07.2020. Document: 

Hotarâre  din  01.07.2020 

              

175. 1304/212/2020                                           

(finanțare-

contravenții)                              

Anulare PVCC seria A nr. 

0003134/16.12.2019 și 

Decizie nr. 

164/DC/24.12.2019 

(Amendă 15.000 lei) 

Judecătoria Constanța                                                                                                                                                                                                                                                 

Admite excepţia de necompetenţă teritorială, invocată 

din oficiu. Declină competenţa de soluţionare a cauzei 

având ca obiect plângere contravenţională de petentul 

PMAR în contradictoriu cu intimatul AEP, în favoarea 

Judecătoriei Sector 3 Bucureşti. Fără cale de atac. 

Pronunţată în şedinţa publică din 16 septembrie 2020.                                                                                                                                                                                                                    
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Judecătoria Sectorului 3 București                                                                                                                                                                                                                     

Admite excepția necompetentei teritoriale a Judecătoriei 

Sectorului 3 București. Declina competenta de 

soluționare a cauzei în favoarea Judecătoriei Constanţa. 

Constata ivit conflictul negativ de competenta. Trimite 

dosarul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiție în vederea 

soluționării conflictului de competență, pe calea 

regulatorului de competenta. Fără cale de atac. 

Pronunțată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin 

mijlocirea grefei instanţei astăzi, 12.11.2020. 

176. 5975/2/2019                                 

(finanțare-

rambursare)                              

Anulare parțială Decizie 

de nerambursare a 

cheltuielilor electorale nr. 

16 DC din 27 august 2019 

și Raport de control 

încheiat în data de 12 

august 2019 

Curtea de Apel București                                                                                                                                                                                                                    

Termen: 16.07.2020 pentru studierea înscrisurilor.                                                                                                                                                                                                            

Sentinta civila nr. /03.08.2020. Admite excepţia 

inadmisibilităţii în ceea ce priveşte capătul de cerere din 

dosarul conexat nr.7171/2/2019 vizând adresa AEP 

nr.24603/19.11.2019 de soluţionare a plângerii 

prealabile, respingând în consecinţă acest capăt de 

cerere. Admite excepţia inadmisibilităţii în ceea ce 

priveşte capetele de cerere din dosarul nr.5975/2/2019 şi 

dosarul conexat nr.7171/2/2019 vizând menţiunile 

Raportului de control încheiat în data de 12.08.2019 ce 

nu sunt reflectate în decizia de nerambursare a 

cheltuielilor electorale nr.16DC/27.08.2019, respingând 

în consecinţă aceste capete de cerere. Admite în parte 

cererea de chemare în judecată formulată în dosarul 

nr.5975/2/2019 şi dosarul conexat nr.7171/2/2019. 

Anulează în parte decizia de nerambursare a cheltuielilor 

electorale nr.16DC/27.08.2019 şi Raportul de control 

încheiat la 12.08.2019 emise de pârâta Autoritatea 

Electorală Permanentă, cu consecinţa obligării părţii 

pârâte la emiterea în favoarea reclamantului a unei 

decizii de rambursare cu titlu de cheltuieli electorale 

efectuate cu ocazia alegerilor din 2019 pentru 

Parlamentul European a următoarelor sume: › 1325,44 lei 

bunuri livrate de Creativia Advertising SRL; › 2975 lei 

servicii prestate de Bihor Media SRL; › 500 lei servicii 

prestate de Direct Media Advertising SRL; › 700 lei 

servicii prestate de Dunav Media SRL; › 1000 lei servicii 

prestate de Micro Media Soft SRL; › 2000 lei servicii 

prestate de Bazar Media Consulting SRL; › 1000 lei 
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servicii prestate de PFA Ştefan Anda; › 1000 lei servicii 

prestate de Geovila SRL; › 7441,46 lei servicii prestate 

de Bihor Media SRL; › 55930 lei servicii prestate de 

Marian Marius Dorin PFA; › 4900 lei servicii prestate de 

Fearless Business SRL; › 2400 lei servicii prestate de 

Agenţia 215 SRL; › 1800 lei servicii prestate de Timp 

Online SRL. Menţine în rest decizia de nerambursare a 

cheltuielilor electorale nr.16DC/27.08.2019 şi Raportul 

de control încheiat la 12.08.2019 emise de pârâta 

Autoritatea Electorală Permanentă. Respinge în rest 

cererea de chemare în judecată formulată în dosarul 

nr.5975/2/2019 şi dosarul conexat nr.7171/2/2019, ca 

nefondată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la 

comunicare; calea de atac se depune la Curtea de Apel 

Bucureşti. Pronunţată azi, 03.08.2020, în cond. art.402 

din Legea nr.134/2010 republicată, prin punerea soluţiei 

la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei. 

177. 2928/299/2020                                                                                    

(finanțare - 

contravenții) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0003138/16.12.2019, 

Decizia nr. 174/DC/ 

24.12.2019, Hotărâre nr. 

31/DC/24.12.2019 

(avertisment + confiscare 

678,45 lei) 

Judecătoria Sector 1 București                                                                                                                                                                                                                                                   

Respinge plangerea ca neintemeiata. Cu drept de apel în 

termen de 30 de zile de la comunicare. Apelul se depune 

la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Pronunţată prin 

punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa 

instanţei, astăzi, 11.08.2020. 

  

178. 1055/300/2020                                                                                      

(finanțare-

contravenții) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0003199/20.11.2029, 

Decizie nr. 

138/DC/11.12.2019, 

Hotărâre nr. 

33/DC/24.12.2019 

(avertisment + confiscare 

3.799,34) 

Judecătoria Sector 2 București                                                                                                                                                                                                                                                       

Soluție: Respinge plângerea ca neîntemeiată.  
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179. 2535/212/2020                                                                                            

(finanțare-

contravenții) 

Anulare PVCC A nr. 

00003128/27.11.2019 și 

Decizie nr. 

145/DC/12.12.2019 

(Amendă 15.000 lei) 

Judecătoria Constanța                                                                                                                                                                                                                                                

Amână cauza 

Solutia pe scurt: pentru a se depune actele care au stat la 

baza emiterii procesului verbal de contraventie.Termen: 

06.01.2021                                                                                                                                                                                             

  

180. 5395/301/2020                               Pretenții solicitare 

dobândă legală sumă 

rambursare 

Judecătoria Sector 3 București                                                                                                                                                                                                                                                

Admite excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei 

Sectorului 3 Bucureşti, invocată prin întâmpinare. 

Declină competenţa de soluţionare a cauzei, în favoarea 

Curţii de Apel Bacău. 

  

Curtea de Apel Bacău                                                                                                                                                                                                                                                              

Admite excepţia prescripției dreptului la acţiune 

(denumită greşit excepţia tardivităţii), invocată de pârâtă. 

Constată prescris dreptul la acţiune în despăgubiri 

formulată de reclamantul Ignat Andrei în contradictoriu 

cu pârâta Autoritatea Electorală Permanentă. Cu drept de 

recurs -depus la Curtea de Apel Bacău- în termen de 15 

zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică azi, 

5 ianuarie 2021. 

Document: Hotarâre nr. 2/2021 din 05.01.2021 

181. 222/2/2020                                                                                                           

(finanțare-

contravenții) 

Anulare Decizie nr. 

10413C/02.12.2019 

(avertisment), Hotărârea 

nr. 2113 C/02.12.2019 

(confiscarea 63. 283, 55 

lei) 

Curtea de Apel București   

182. 912/2/2020                                                                                         

(obligare emitere act 

administrativ) 

Obligare emitere ordin de 

numire Petraru Cristian 

Curtea de Apel București                                                                                                                                                                                                                                    

Admite în parte acţiunea. Obligă pârâta la soluţionarea 

motivată a cererii reclamantului de numire a sa în funcţia 

de consilier în cadrul cabinetului Vicepreşedintelui 

Autorităţii Electorale Permanente. Respinge în rest 

acţiunea ca neîntemeiată. Cu drept de recurs în termen de 

15 zile de la comunicare, cererea de exercitare a căii de 

atac urmând a se depune la Curtea de Apel Bucureşti – 

Secţia a IX-a de contencios administrativ şi fiscal. 

Pronunţată astăzi, 03.09.2020, prin punerea soluţiei la 

dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. 

Document: Hotarâre  762/2020  03.09.2020 
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183. 7080/4/2020                                                                                                    

(finanțare-

contravenții) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0003159/21.01.2020, 

Decizia nr. 

180/DC/21.01.2020 

(avertisment) şi Hotărârea 

nr. 36/DC/21.01.2020 

(confiscare 22.930 lei) 

Judecătoria Sector 4 București                                                                                                                                                                                                                          

07.09.2020: Amână pronunţarea pentru data de 

21.09.2020. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei 

la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. 

Pronunţată astăzi, 07.09.2020, prin punerea soluţiei la 

dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. 

Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    

07.09.2020                                                                                                                                                    

Anulează ca netimbrată cererea de repunere în termenul 

de formulare a plângerii contravenţională formulată de 

petentul Marian Stanoevici Bogdan Dragoş Aureliu. 

Respinge ca neîntemeiată excepţia tardivităţii formulării 

plângerii contravenţionale invocată de intimată prin 

întâmpinare. Respinge ca neîntemeiată plângerea 

contravenţională formulată de petentul Marian 

Stanoevici Bogdan Dragoş Aureliu în contradictoriu cu 

intimata Autoritatea Electorală Permanentă. Cu apel în 

termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de apel se 

va depune la Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti. 

Pronunţată astăzi, 21.09.2020, prin punerea soluţiei la 

dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei 

Document: Hotarâre  12098/2020  21.09.2020 

  

184. 6927/301/2020                                                                     

(finanțare-

contravenții)                 

Anulare PVCC seria A nr. 

0003171/10.02.2020 , 

Decizia AEP nr. 205/DC 

din 26.02.2020 

(Avertisment + amendă 

10.000 lei), Hotărârea 

AEP nr. 38/DC din 

26.02.2020 (confiscare 

95.519, 20 lei), Înștiințarea 

de plată nr. 

2770/26.02.2020  

Judecătoria Sector 3 București                                                                                                                                                                                                          

Admite excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei 

Sectorului 3 Bucureşti. Declină competenţa de 

soluţionare a cererii în favoarea Judecătoriei Sectorului 4 

Bucureşti. 

  

Judecătoria Sectorului 4 București                                                                                                                                                                                                                       

Tip solutie: Respinge plângerea 

Solutia pe scurt: Respinge plângerea contravenţională, ca 

neîntemeiată. Menține procesul-verbal de contravenție 

seria A nr. 0003171/10.02.2020 și celelalte acte 

subsecvente contestate. Cu drept de apel în termen de 30 

de zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se 

depune la Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti. Soluţie 

pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, 

conform art. 396 alin. 2 din Codul de procedură civilă, 

astăzi, 12.11.2020. 

Document: Hotarâre  15080/2020  12.11.2020                                                                                                                                                                                                                                       
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185. 9032/299/2020                                                                                     

(finanțare-

contravenții) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0003170 din data de 

10.02.2020, Decizia nr. 

203/DC/20.02.2020, 

Hotărârea nr. 

37/DC/20.02.2020, Raport 

de control nr. 

1580/05.02.2020, 

(confiscare 793.600,70 lei 

) 

Judecătoria Sectorului 1 București                                                                                                                                                                                                                           

10.09.2020: Amână pronunţarea pentru data de 

18.09.2020. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei 

la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. 

Pronunţată în şedinţă publică azi, 10.09.2020. 

Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării din 

10.09.2020/25.09.2020/09.10.2020                                                                                                                                     

09.10.2020: Solutia pe scurt: Admite în parte plângerea 

contravenţională formulată de petentul Partidul Puterii 

Umaniste (social-liberal) în contradictoriu cu intimata 

Autoritatea Electorală Permanentă. Dispune anularea în 

parte a procesului-verbal de constatare a contravențiilor 

seria A nr. 0003170 din data de 10.02.2020 și a deciziei 

nr. 203/DC din data de 20.02.2020 cu privire la fapta 

prevăzută de art. 28 alin. (15) din Legea nr. 334/2006, 

precum și anularea hotărârii nr. 37/DC din data de 

20.02.2020. Respinge în rest plângerea ca neîntemeiată. 

Ia act că petentul a declarat că va solicita cheltuieli de 

judecată pe cale separată. Cu drept de apel în termen de 

30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la 

Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Pronunţarea s-a făcut 

prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea 

grefei instanţei astăzi, 09.10.2020. Document: 

Hotarâre  6907/2020  09.10.2020 

  

186. 2254/2/2020                                                                                                       

(litigiu de muncă) 

Revocare Ordin nr. 

829/23.07.2019, Ordin nr. 

830/23.07.2019, Ordin nr. 

907/01.08.2019, Ordin nr. 

916/02.08.2019 emis de 

președintele AEP și 

repunerea în funcția și 

postul deținut anterior 

Curtea de Apel București                                                                                                                                                                                                                      

Soluție: Anulează cererea de chemare în judecată. Cu 

drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare; 

recursul se va depune la Curtea de Apel Bucureşti. 

  

187. 700/231/200                                                

(finanțare-

contravenții) 

Anulare PVCC seria A nr. 

0003155/24.12.2019,  

Decizie nr. 

156/DC/24.12.2019 

(amendă 15.000 lei) 

Judecătoria Focșani   

188. 7692/3/2020                                                 

(Legea nr. 554/2001) 

Comunicare informații de 

interes public (Legea 

nr.544/2001) 

Tribunalul București                                                                                                                                                                                                                                  

Respinge cererea ca neîntemeiată. Cu recurs în 15 zile de 

la comunicare. 
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189. 1340/2/2020                                   

(finanțare)         

Anulare adresa. 

19429/03.02.2020, adresa. 

19429/17.01.2020, 

obligația de a face 

Curtea de Apel București                                                                                                                                                                                                                                    

SC din 04.11.2020 Respinge acțiunea ca neîntemeiată.  

  

190. 1216/2/2020                                            

(finanțare) 

Anulare decizie de 

nerambursare 

nr.181/21.01.2020, anulare 

Raport de control nr. 

547/16.01.2020, anulare 

adresă nr. 

1972/26.02.2020 

Curtea de Apel București                                                                                                                                                                                                                              

Solutia pe scurt: Repune cauza pe rol în vederea 

depunerii de către reclamantă a cererii de rambursare din 

08.07.2016, conform celor susţinute la punctul 47 din 

cererea de chemare în judecată. Termen la 29.01.2021, 

C.8 Fond, ora 9,00, cu citarea părţilor. Reclamanta va fi 

citată cu menţiunea depunerii înscrisului menţionat 

anterior. Cu recurs odată cu fondul. Pronunţată azi 

11.12.2020 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor 

prin grefa instanţei. 

  

191. 2682/120/2020                                          

(contestare 

sancțiune) 

Contestație Ordine 

Președinte AEP 

376/26.05.2020 și 

392/04.06.2020 

Tribunalul Dâmbovița                                                                                                                                                                                                                                   

Admite actiunea. Anulează Ordinul nr. 392/04.06.2020, 

Ordinul nr. 376/26.05.2020 şi adresele nr. 

6536/25.06.2020 şi 7038/23.06.2020. Cu drept de recurs 

în termen de 15 zile de la pronuntare. Cererea de recurs 

se va depune la Tribunalul Dâmboviţa 

Document: Hotarâre  996/2020  19.11.2020 

  

192. 18878/301/2018                                     

(finanțare-

contravenții) 

Recurs împotriva Deciziei 

nr. 3595/2019 pronunțată 

de Tribunalul București în 

dosarul nr. 

18878/301/2018 

  Curtea de Apel București                                                        

Recurent reclamant: Cernea Remus                                     

Intimat pârât: AEP                                                                           

Respinge recursul, ca inadmisibil. Definitivă. 

Pronunţată azi, 5 noiembrie 2020, prin punerea 

soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei 

instanţei. 

193. 2693/120/2020                                

(litigii de muncă) 

Contestare Raport de 

evaluare 

Tribunalul Dâmbovița   
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194. 2926/120/2020                                    

(litigii de muncă) 

Contestatie Ordin nr. 

426/3.07.2020, Ordin nr. 

439/13.07.2020 

Tribunalul Dâmbovița                                                                                                                                                                                                                                       

Tip solutie: Amână pronunţarea                                                                                                                                                                                                                                                                     

SC 871/26.10.2020 Respinge cererea formulată de 

reclamant privind repunerea cauzei pe rol. Respinge ca 

neîntemeiată excepţia conexităţii între prezenta cauză şi 

dosarul 2682/120/2020 aflat pe rolul Tribunalului 

Dâmboviţa, invocată de reclamant. Respinge ca 

neîntemeiată excepţia tardivităţii cererii de chemare în 

judecată, invocată de pârâtă prin întâmpinare. Admite 

excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată, 

invocată de pârâtă prin întâmpinare. Respinge ca 

inadmisibilă cererea de chemare în judecată formulată de 

reclamantul Palea Emanuel în contradictoriu cu pârâta 

Autoritatea Electorală Permanentă. Cu recurs în termen 

de 15 zile de la comunicare. 

  

195. 21916/3/2020                                        

(litigii de muncă) 

susp. art. 14 Ordin AEP nr. 

530/6.08.2020 

Tribunalul București                                                                                                                                                                                                                                  

Sentința civilă din 29.10.2020: Respinge acţiunea ca 

neîntemeiată 

  

196. 5198/2/2020                              

(litigiu Curtea de 

Conturi a României)            

anulare Încheierea nr. 

23/10.09.2020,Decizia nr. 

3/07.08.2020 și Raportul 

de audit financiar nr. 

9153/17.07.2020 

Curtea de Apel București   

197. 13851/3/2020                                    

(finanțare) 

anulare Raport control nr. 

16899/22.09.2019, Decizia 

de neramb. Nr. 

20/DC/29.08.2019 

Tribunalul București                                                                                                                                                                                                                                                  

Tip solutie: Declină soluţionarea cauzei. Solutia pe scurt: 

Admite excepția de necompetenta materiala. Declina 

competenta de soluționare a cauzei către Curtea de Apel 

București-secția CAF. Fără cale de atac. Pronunţată azi, 

2.12.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia parților de 

către grefa instanței. Document: 

Hotarâre  6467/2020  02.12.2020 

  

Curtea de Apel București 

198. 22789/3/2020                                   

(litigiu de muncă)                       

susp. și anulare Ordin nr. 

530/06.08.2020 

Tribunalul București    
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199. 6430/63/2020                                      

(anulare act 

administrativ) 

Anulare Decizie nr. 

88/23.09.2020 privind 

excluderea din corpul 

experților electorali 

Tribunalul Dolj                                                                                                                                                                                                                                                         

Solutia pe scurt: Admite excepţia necompetenţei 

materiale a Tribunalului Dolj – Secţia CAF, invocată 

prin întămpinare - în ce priveşte soluţionarea cauzei. 

Declină competenţa de soluţionare a cauzei privind pe 

privind pe reclamantul Rădulescu Valentin în 

contradictoriu cu pârâtul Autoritatea Electorală 

Permanentă în favoarea Curţii de Apel Craiova. Fără cale 

de atac. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia 

părţilor de către grefa instanţei, la 24.11.2020. 

Document: Hotarâre  1682 din 24.11.2020 

  

Curtea de Apel Craiova                                                                                                                                                                                                                                                                          

200. 3153/86/2020                                             

(legislație electorală) 

Anulare adresă 

1826/05.10.2020 

Tribunalul Suceava                                                                                                                                                                                                                                     

Solutia pe scurt: Admite excepţia necompetenţei 

materiale a Tribunalului Suceava. Declină competenţa de 

soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Fălticeni. 

Fără cale de atac. Dată în şedinţa camerei de consiliu. 

Pronunţarea hotărârii prin punerea soluţiei la dispoziţia 

părţilor prin mijlocirea grefei. Document: Hotarâre 

cameră consiliu  din 531/2020  09.10.2020 

  

Judecătoria Fălticeni 

201. 24538/3/2020                                         

(litigiu de muncă) 

obligația de a face Tribunalul București                                                                                                                                                                                                                                                                           

Încheiere din 11.12.2020. Admite exceptia 

necompetentei functionale a Sectiei a II-a, Contencios 

Administrativ si Fiscal a Tribunalului Bucuresti, 

invocata de instanta din oficiu. Dispune trimiterea cauzei 

catre Sectia a VIII-a conflicte de munca si asigurari 

sociale din cadrul Tribunalului Bucuresti. Fara cale de 

atac. Pronuntata astazi, 11.12.2020, solutia fiind pusa la 

dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei. 

  

202. 4838/270/2020                                      

(contravenții 

control) 

anulare PVCC seria AEP 

nr. 0007801/30.09.2020 

Judecătoria Onești                                                                                                                                                                                                                                                

203. 2110/89/2020 recurs la incheiere 

suspendare dosar nr. 

7597/333/2019 

Tribunalul Vaslui                                                                                                                                                                                                                             

Respinge recursul formulat de AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ împotriva Încheierii 

din 04.09.2020 a Judecătoriei Vaslui, pe care o menţine. 

Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia 

părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 18.12.2020. 
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204. 24538/3/2020                                         

(litigiu de munca) 

Litigiu privind funcționarii 

publici (Legea 

nr.188/1999) 

    

205. 27156/3/2020                                        

(litigiu de muncă) 

Transfer funcționar public Tribunalul București   

206. 31760/299/2020                                  

(finanțare-

contravenții) 

Anulare parțială PVCC 

seria A nr. 

0003220/14.09.2020, 

Decizia nr. 

260/DC/21.09.2020 

(amendă 35.000 lei și 

avertisment) şi Hotărârea 

nr. 40/DC/21.09.2020 

(confiscare 85.173,46 lei) 

Judecătoria Sector 1   

207. 30763/3/2020                                            

(litigiu de muncă) 

litigiu privind funcționarii 

publici (Cod adm) 

Tribunalul București   

208. 30761/3/2020                                        

(litigiu de muncă) 

litigiu privind funcționarii 

publici (Cod adm) 

Tribunalul București   

209. 30757/3/2020                                         

(litigiu de muncă) 

litigiu privind funcționarii 

publici (Cod adm) 

Tribunalul București   

210. 2860/101/2020                               

(litigiu de muncă) 

anulare Ordin 

1267/25.11.2020 și Ordin 

1269/25.11.2020 

Tribunalul Mehedinți   

211. 2741/95/2020                             

(Legea nr. 544/2001) 

solicitare informatii de 

interes public 

Tribunalul Gorj   

212. 33922/299/2020 

(finanțare-

contravenții) 

anulare pvcc seria A nr. 

0003221/28.09.2020 

Judecătoria Sector 1   
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Anexa nr. 26 

Situația procedurilor formalizate avizate de Comisia de monitorizare a AEP în anul 2020 

 

Nr. 

crt. 

Denumire procedură Cod procedură Ediţia Revizia Dată aviz 

CM 

Compartimentul care a 

elaborat procedura 

Observaţii 

1.  Procedura formalizată privind controlul 

activității curente a  partidelor politice 

PO.DCFPPCE.01 V 0 05.03.2020 Departamentul de control 

al finanțării partidelor 

politice și a campaniilor 

electorale 

Aprobată prin 

Ordinul nr. 281 

din 11.03.2020 

2.  Procedura formalizată privind administrarea 

registrului fiscal al partidelor politice, al 

alianțelor politice și al candidaților 

independenți 

PO.DCFPPCE.02 IV 0 31.08.2020 Departamentul de control 

al finanțării partidelor 

politice și a campaniilor 

electorale 

Aprobată prin 

Ordinul nr. 619 

din 15.09.2020 

3.  Procedura formalizată privind constatarea și 

aplicarea sancțiunii contravenționale 

PO.DCFPPCE.03 V 0 31.08.2020 Departamentul de control 

al finanțării partidelor 

politice și a campaniilor 

electorale 

Aprobată prin 

Ordinul nr. 619 

din 15.09.2020 

4.  Procedura formalizată privind elaborarea 

planului anual de control al finanţării 

partidelor politice 

PO.DCFPPCE.04 I 0 29.01.2020 Departamentul de control 

al finanţării partidelor 

politice şi a campaniilor 

electorale 

Aprobată prin 

Ordinul nr. 118 

din 29.01.2020 

5.  Procedura formalizată privind înregistrarea 

mandatarilor financiari și alocarea codului 

unic de identificare 

PO.DCFPPCE.05 III 1 05.03.2020 Departamentul de control 

al finanțării partidelor 

politice și a campaniilor 

electorale 

Aprobată prin 

Ordinul nr. 278 

din 06.03.2020 

6.  Procedura formalizată privind înregistrarea 

mandatarilor financiari și alocarea codului 

unic de identificare 

PO.DCFPPCE.05 III 0 29.01.2020 Departamentul de control 

al finanțării partidelor 

politice și a campaniilor 

electorale 

Aprobată prin 

Ordinul nr. 118 

din 29.01.2020 

7.  Procedura formalizată privind realizarea 

acţiunilor de instruire a reprezentanților 

partidelor politice şi a candidaţilor 

independenţi 

PO.DCFPPCE.06 II 0 05.03.2020 Departamentul de control 

al finanțării partidelor 

politice și a campaniilor 

electorale 

Aprobată prin 

Ordinul nr. 278 

din 06.03.2020 

8.  Procedura formalizată privind soluționarea 

petițiilor și sesizărilor din sfera de 

competență a D.C.F.P.P.C.E. 

PO.DCFPPCE.07 III 0 13.08.2020 Departamentul de control 

al finanțării partidelor 

politice și a campaniilor 

electorale 

Aprobată prin 

Ordinul nr. 619 

din 15.09.2020 
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9.  Procedura formalizată privind verificarea 

veniturilor și cheltuielilor electorale și 

rambursarea cheltuielilor electorale 

PO.DCFPPCE.08 III 0 09.03.2020 Departamentul de control 

al finanțării partidelor 

politice și a campaniilor 

electorale 

Aprobată prin 

Ordinul nr. 281 

din 11.03.2020 

10.  Procedura formalizată privind publicarea 

pe site-ul www.finantarepartide.ro  

și în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, 

a informațiilor prevăzute de legislația 

incidentă finanțării partidelor politice și a 

campaniilor electorale 

PO.DCFPPCE.09 II 0 29.12.2020 Departamentul de control 

al finanțării partidelor 

politice şi a campaniilor 

electorale 

Aprobată prin 

Ordinul nr. 104 

din 26.02.2021 

11.  Procedura formalizată privind afișarea la 

sediul/domiciliul formațiunii 

politice/candidatului independent/persoanei 

fizice/persoanei juridice a altor documente 

emise de către DCFPPCE 

PO.DCFPPCE.10 I 0 31.08.2020 Departamentul de control 

al finanțării partidelor 

politice și a campaniilor 

electorale 

Aprobată prin 

Ordinul nr. 619 

din 15.09.2020 

12.  Procedurii formalizate pentru activitatea de 

prevenție, îndrumare și monitorizare cu 

privire la transparența finanțării campaniilor 

electorale, inclusiv referendum 

PO.DCFPPCE.11 I 0 31.08.2020 Departamentul de control 

al finanțării partidelor 

politice și a campaniilor 

electorale 

Aprobată prin 

Ordinul nr. 619 

din 15.09.2020 

13.  Procedura formalizată pentru activitatea de 

prevenție, îndrumare și monitorizare cu 

privire la finanțarea partidelor politice 

PO.DCFPPCE.12 I 0 31.08.2020 Departamentul de control 

al finanțării partidelor 

politice și a campaniilor 

electorale 

Aprobată prin 

Ordinul nr. 619 

din 15.09.2020 

14.  Procedura formalizată privind gestionarea 

Registrului de acordare numere proceselor-

verbal de constatare a contravențiilor 

PO.DCFPPCE.13 I 0 13.08.2020 Departamentul de control 

al finanțării partidelor 

politice și a campaniilor 

electorale 

Aprobată prin 

Ordinul nr. 619 

din 15.09.2020 

15.  Procedura formalizată privind gestionarea 

Registrului de alocare numere deciziilor și 

hotărârilor emise de DCFPPCE 

PO.DCFPPCE.14 I 0 13.08.2020 Departamentul de control 

al finanțării partidelor 

politice și a campaniilor 

electorale 

Aprobată prin 

Ordinul nr. 619 

din 15.09.2020 

16.  Procedura formalizată privind furnizarea 

informațiilor de interes public din sfera de 

competență a DCFPPCE 

PO.DCFPPCE.15 I 0 13.08.2020 Departamentul de control 

al finanțării partidelor 

politice și a campaniilor 

electorale 

Aprobată prin 

Ordinul nr. 619 

din 15.09.2020 

17.  Procedura formalizată privind relația cu 

Parlamentul 

PO.DL.02 I 0 29.01.2020 Departamentul legislativ Aprobată prin 

Ordinul nr. 118 

din 29.01.2020 

http://www.finantarepartide.ro/
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18.  Procedură formalizată privind întocmirea 

elementelor de poziție și a rapoartelor în 

relația cu instituții europene și organizații 

internaționale 

PO.DL.03 I 0 05.03.2020 Departamentul legislativ Aprobată prin 

Ordinul nr. 278 

din 06.03.2020 

19.  Procedura formalizată privind validarea 

parlamentarilor europeni 

PO.DL.06 I 0 05.03.2020 Departamentul legislativ Aprobată prin 

Ordinul nr. 278 

din 06.03.2020 

20.  Procedura formalizată privind eliberarea de 

adeverințe referitoare la drepturile 

electorale 

PO.DCIRP.01 II 0 29.01.2020 Departamentul cooperare 

internațională şi relații 

publice 

Aprobată prin 

Ordinul nr. 118 

din 29.01.2020 

21.  Procedura formalizată privind elaborarea 

materialelor destinate mass-media 

PO.DCIRP.02 IV 0 29.01.2020 Departamentul cooperare 

internațională şi relații 

publice 

Aprobată prin 

Ordinul nr. 118 

din 29.01.2020 

22.  Procedura formalizată privind acreditarea 

observatorilor si reprezentanților mass-

media interni și externi 

PO.DCIRP.03 IV 0 29.01.2020 Departamentul cooperare 

internațională şi relații 

publice 

Aprobată prin 

Ordinul nr. 118 

din 29.01.2020 

23.  Procedura formalizată privind accesul la 

informațiile de interes public 

PO.DCIRP.04 IV 0 29.01.2020 Departamentul cooperare 

internațională şi relații 

publice 

Aprobată prin 

Ordinul nr. 118 

din 29.01.2020 

24.  Procedura formalizată privind organizarea 

de evenimente internaționale 

PO.DCIRP.05 IV 0 29.01.2020 Departamentul cooperare 

internațională şi relații 

publice 

Aprobată prin 

Ordinul nr. 118 

din 29.01.2020 

25.  Procedura formalizată privind întocmirea 

Planului anual de relații externe 

PO.DCIRP.06 IV 0 29.01.2020 Departamentul cooperare 

internațională şi relații 

publice 

Aprobată prin 

Ordinul nr. 118 

din 29.01.2020 

26.  Procedura formalizată privind decontarea 

cheltuielilor de delegare în altă localitate 

din țară, în interesul serviciului 

PO.DFS.05 III 0 31.08.2020 Direcția financiară și 

salarizare 

Aprobată prin 

Ordinul nr. 619 

din 15.09.2020 

27.  Procedura formalizată privind decontarea 

cheltuielilor de delegare în străinătate, în 

interesul serviciului 

PO.DFS.06 II 0 29.12.2020 Direcția financiară și 

salarizare 

Aprobată prin 

Ordinul nr. 104 

din 26.02.2021 

28.  Procedura formalizată privind planificarea 

activităţii de audit public intern 

PO.SAPI.01 III 0 29.01.2020 Serviciul audit public 

intern 

Aprobată prin 

Ordinul nr. 118 

din 29.01.2020 

29.  Procedura formalizată privind raportul 

anual al activității de audit public intern 

PO.SAPI.02 III 0 29.01.2020 Serviciul audit public 

intern 

Aprobată prin 

Ordinul nr. 118 

din 29.01.2020 

30.  Procedură formalizată privind derularea 

misiunii de audit public intern de 

regularitate/conformitate 

PO.SAPI.03 III 0 29.01.2020 Serviciul audit public 

intern 

Aprobată prin 

Ordinul nr. 118 

din 29.01.2020 
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31.  Procedură formalizată privind derularea 

misiunilor de consiliere formalizate 

PO.SAPI.04 III 0 29.01.2020 Serviciul audit public 

intern 

Aprobată prin 

Ordinul nr. 118 

din 29.01.2020 

32.  Procedură formalizată privind elaborarea 

normelor metodologice proprii de exercitare 

a auditului public intern 

PO.SAPI.05 III 0 29.01.2020 Serviciul audit public 

intern 

Aprobată prin 

Ordinul nr. 118 

din 29.01.2020 

33.  Procedură formalizată privind metodologia 

pentru avizarea/revocarea auditorilor 

publici interni din cadrul AEP 

PO.SAPI.06 I 0 29.01.2020 Serviciul audit public 

intern 

Aprobată prin 

Ordinul nr. 118 

din 29.01.2020 

34.  Procedura formalizată privind consilierea 

etică și monitorizarea respectării normelor 

de conduită 

PO.DGJRU.02 II 0 31.08.2020 Direcţia generală juridică 

și resurse umane 

Aprobată prin 

Ordinul nr. 619 

din 15.09.2020 

35.  Procedura formalizată privind reprezentarea 

AEP la instanțele judecătorești 

PO.DGJRU.03 II 0 29.01.2020 Direcţia generală juridică 

şi resurse umane 

Aprobată prin 

Ordinul nr. 118 

din 29.01.2020 

36.  Procedura formalizată privind avizul de 

legalitate și elaborarea contractelor 

PO.DGJRU.04 I 0 31.08.2020 Direcţia generală juridică 

și resurse umane 

Aprobată prin 

Ordinul nr. 619 

din 15.09.2020 

37.  Procedura formalizată privind organizarea 

activităţii de primire, verificare, 

înregistrare, publicare și predare a 

declaraţiilor de avere şi de interese 

PO.DGJRU.05 II 0 13.08.2020 Direcția generală juridică 

și resurse umane 

Aprobată prin 

Ordinul nr. 619 

din 15.09.2020 

38.  Procedura formalizată privind recrutarea 

personalului 

PO.DGJRU.06 II 0 29.01.2020 Direcţia generală juridică 

şi resurse umane 

Aprobată prin 

Ordinul nr. 118 

din 29.01.2020 

39.  Procedura formalizată privind elaborarea 

ordinelor de personal 

PO.DGJRU.09 II 0 13.08.2020 Direcția generală juridică 

și resurse umane 

Aprobată prin 

Ordinul nr. 619 

din 15.09.2020 

40.  Procedura formalizată privind alcătuirea, 

actualizarea și evidența dosarelor 

profesionale 

PO.DGJRU.10 II 0 31.08.2020 Direcţia generală juridică 

și resurse umane 

Aprobată prin 

Ordinul nr. 619 

din 15.09.2020 

41.  Procedura privind punerea în executare a 

actelor de sancţionare contravenţională 

emise în domeniul controlului finanţării 

activităţii partidelor politice şi a 

campaniilor electorale 

PO.DGJRU.11 I 0 29.01.2020 Direcţia generală juridică 

şi resurse umane 

Aprobată prin 

Ordinul nr. 118 

din 29.01.2020 

42.  Procedura privind recuperarea debitelor 

înregistrate în evidenţa contabilă a 

instituţiei 

PO.DGJRU.12 I 0 29.01.2020 Direcţia generală juridică 

şi resurse umane 

Aprobată prin 

Ordinul nr. 118 

din 29.01.2020 
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43.  Procedura privind efectuarea concediilor de 

odihnă şi a altor concedii legale şi evidenţa 

acestora 

PO.DGJRU.14 I 0 29.01.2020 Direcţia generală juridică 

şi resurse umane 

Aprobată prin 

Ordinul nr. 118 

din 29.01.2020 

44.  Procedura formalizată privind acordarea 

consultanței juridice la compartimentele 

Autorității Electorale Permanente 

PO.DGJRU.15 I 0 13.08.2020 Direcția generală juridică 

și resurse umane 

Aprobată prin 

Ordinul nr. 619 

din 15.09.2020 

45.  Procedura privind circuitul documentelor PS.02 III 1 31.08.2020 Registratura generală Aprobată prin 

Ordinul nr. 614 

din 08.09.2020 

46.  Procedura privind circuitul documentelor PS.02 III 0 17.02.2020 Registratura generală Aprobată prin 

Ordinul nr. 234 

din 17.02.2020 

47.  Procedura privind arhivarea documentelor PS.03 III 0 17.02.2020 Registratura generală Aprobată prin 

Ordinul nr. 234 

din 17.02.2020 

48.  Procedura formalizată privind prelucrarea și 

protecția datelor cu caracter personal 

PS.04 II 0 31.08.2020 Oficiul protecția datelor 

cu caracter personal 

Aprobată prin 

Ordinul nr. 619 

din 15.09.2020 

49.  Procedura formalizată privind evaluarea 

funcționarilor publici parlamentari și a 

personalului contractual 

PS.07 II 0 13.08.2020 Direcția generală juridică 

și resurse umane 

Aprobată prin 

Ordinul nr. 619 

din 15.09.2020 

50.  Procedura privind monitorizarea 

corespondenţelor şi urmărirea răspunsurilor 

la solicitările transmise de autoritatea 

Electorală Permanentă altor instituţii 

investite cu rol de aprobare şi/sau de 

reglementare 

PS.09 II 0 17.02.2020 Registratura generală Aprobată prin 

Ordinul nr. 234 

din 17.02.2020 

51.  Procedură privind elaborarea şi prezentarea 

rapoartelor privind desfăşurarea alegerilor 

și referendumurilor 

PS.12 III 0 29.01.2020 Departamentul legislativ Aprobată prin 

Ordinul nr. 118 

din 29.01.2020 

52.  Procedura privind elaborarea procedurilor 

formalizate 

PS.16 I 1 29.12.2020 Comisia de monitorizare a 

Autorității Electorale 

Permanente 

Aprobată prin 

Ordinul nr. 104 

din 26.02.2021 

53.  Procedura formalizată privind avertizarea în 

interes public și protecția avertizorului în 

interes public 

PS.26 I 0 17.02.2020 Direcția generală juridică 

și resurse umane 

Aprobată prin 

Ordinul nr. 234 

din 17.02.2020 

54.  Procedura privind monitorizarea situațiilor 

de pantouflage 

PS.27 I 0 13.08.2020 Direcția generală juridică 

și resurse umane 

Aprobată prin 

Ordinul nr. 619 

din 15.09.2020 

 


