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I. INTRODUCERE 
 

 

Referendumul din 19 mai 2007 privind demiterea preşedintelui României a 

constituit o premieră în viaţa politică românească. Campania, desfăşurarea şi 

rezultatele referendumului au mobilizat cele mai importante instituţii ale statului, 

partidele, liderii politici şi au acaparat atenţia mijloacelor de informare, a 

comentatorilor şi a corpului electoral. Procedură democratică şi constituţională, 

referendumul a testat, deopotrivă, capacitatea instituţiilor de a asigura normalitatea 

funcţionării statului, corecta organizare a scrutinului, responsabilitatea civică şi 

participarea la vot.  

Referendumul naţional s-a organizat în urma hotărârii Parlamentului de 

suspendare din funcţie a preşedintelui României. Iniţial, Partidul Social Democrat 

(PSD) şi, ulterior, Partidul Conservator (PC) au imputat şefului statului grave 

încălcări ale Constituţiei, imixtiuni în activitatea Guvernului, protejarea unor 

grupuri de interese etc., atenţionând că vor demara acţiunea de strângere a 

semnăturilor (o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor) în vederea 

suspendării. 

În data de 28 februarie, vicepreşedintele Partidului Social Democrat, Titus 

Corlăţean, a prezentat propunerea de suspendare în plenul celor două Camere 

reunite ale Parlamentului. În cadrul aceleiaşi şedinţe comune, la propunerea 

Partidului Conservator, Parlamentul a hotărât înfiinţarea unei comisii de anchetă 

privind motivele suspendării din funcţie a preşedintelui Traian Băsescu. Cu 258 de 

voturi „pentru”, 76 „împotrivă” şi 21 de abţineri a fost înfiinţată Comisia de 
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anchetă formată din 15 membri. Preşedinte al comisiei a fost ales liderul Partidului 

Conservator, Dan Voiculescu, iar vicepreşedinţi Norica Nicolai (Partidul Naţional 

Liberal – PNL), Mate Andras Levente (Uniunea Democrată a Maghiarilor din 

România – UDMR), Valentin Dinescu (Partidul România Mare – PRM) şi Şerban 

Nicolae (PSD). Partidul Democrat  (PD) a refuzat să facă nominalizări, declarând 

că nu va participa la lucrări şi că va contesta la Curtea Constituţională legalitatea 

înfiinţării acestei comisii. Ulterior, Curtea Constituţională a respins sesizarea pe 

această temă a 76 de parlamentari democraţi. 

Preşedintele Traian Băsescu nu a participat la lucrările Parlamentului, 

motivându-şi absenţa prin „antecedentele comportamentale ale Parlamentului 

României”. „Am preferat să las Parlamentul să se manifeste şi să ia deciziile pe 

care le consideră constituţionale şi corecte”, a mai declarat şeful statului. 

Comisia de anchetă a fost însărcinată să analizeze argumentele PSD şi PC 

pentru suspendarea preşedintelui şi, până la data de 21 martie, să formuleze un 

punct de vedere sub forma unui raport ce urma să fie prezentat în plenul celor 

două Camere şi apoi trimis Curţii Constituţionale pentru avizul consultativ. 

La data de 21 martie 2007, în cadrul şedinţei comune a Parlamentului, 

senatorul Valentin Dinescu a prezentat concluziile comisiei referitoare la faptele 

grave de încălcare a Constituţiei imputate preşedintelui Traian Băsescu, după cum 

urmează: 

„1. A adoptat o atitudine de partizanat politic, abandonând rolul de mediator 

al şefului statului, prin încălcarea art. 1 alin. (3) din Constituţia României şi art. 8 

care consacră principiul pluralismului politic şi rolul partidelor politice, precum şi 

art. 80 alin. (2) din Constituţia României cu privire la exercitarea de preşedinte a 

funcţiei de mediere între puterile statului. 
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2. A deturnat voinţa electoratului prin aceea că a desemnat public un 

candidat la funcţia de prim-ministru fără a ţine cont de rezultatul alegerilor şi 

înainte de a consulta partidele parlamentare, încălcând prevederile art. 103 alin. 

(1) din Constituţia României. 

3. A intervenit brutal în activitatea Parlamentului, încălcând principiul 

autonomiei parlamentare şi a prevederilor art. 64 din Constituţia României.  

4. A contribuit la crearea unei atmosfere de instabilitate politică, acţionând 

pentru crearea unei crize artificiale guvernamentale, încălcând art. 89 din 

Constituţie cu privire la cazurile de dizolvare a Parlamentului, precum şi 

prevederile art. 80 cu privire la rolul preşedintelui de a veghea la respectarea 

Constituţiei. 

5. A adus grave prejudicii instituţiilor statului calificând Parlamentul drept 

,,o şandrama intrată în moarte clinică”, afirmând despre Guvern că ,,este aservit 

unor grupuri de interese”, încălcând prevederile art. 61 alin. (1) din Constituţia 

României, potrivit căruia Parlamentul este organul suprem al poporului şi unica 

autoritate legiuitoare a ţării. 

6. Şi-a subordonat serviciile de informaţii ale ţării încălcând prevederile art. 

65 alin. (2) lit. h) din Constituţia României. Practic, preşedintele a solicitat 

imperativ directorului SRI, SIE şi DGPI să-şi prezinte demisiile, deşi numirea şi 

revocarea în cazul acestora este de competenţa Parlamentului şi respectiv a 

Guvernului. 

7. Şi-a arogat dreptul de iniţiativă legislativă încălcând prevederile art. 74 

din Constituţia României. 

8. A acţionat constant pentru subordonarea Guvernului şi s-a substituit 

acestuia încălcând prevederile art. 102 alin. (1) şi art. 107 alin. (1) din Constituţia 

României, potrivit cărora Guvernul condus de primul-ministru asigură realizarea 
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politicii interne şi externe a ţării potrivit Programului de guvernare acceptat de 

Parlament. 

9. A înfiinţat organisme ,,ad-hoc” paralele cu instituţiile constituţionale 

existente, încălcând prevederile art. 102 alin. (1), art. 116 alin. (2), art. 117 alin. 

(3) şi art. 119 din Constituţia României. Astfel,  a constituit Comunitatea 

Naţională de Informaţii invocând calitatea sa de preşedinte CSAT cu intenţia clară 

de a controla serviciile de informaţii, eludând controlul parlamentar. 

10. A participat abuziv la şedinţele de guvern care nu aveau pe ordinea de zi 

probleme care ţin de competenţa preşedintelui, încălcând prevederile art. 87 din 

Constituţia României. 

11. A refuzat nejustificat să numească miniştri propuşi de primul-ministru la 

Ministerul pentru relaţia cu Parlamentul şi Ministerul de Externe, încălcând 

prevederile art. 85 alin. (2) şi art. 107 alin. (1) din Constituţia României, 

perturbând activitatea ministerelor respective. Preşedintele nu are dreptul să refuze 

numirea unei persoane ca membru al Guvernului pe motive de oportunitate. 

12. A comandat public procurorilor ce dosare să instrumenteze cu prioritate, 

sugerând inclusiv soluţii în cauză, încălcând prevederile art. 124 şi 132 din 

Constituţia României, precum şi principiul constituţional al independenţei justiţiei. 

13. A periclitat existenţa unei justiţii independente încălcând prevederile art. 

124 din Constituţia României, invitând pe magistraţi să demisioneze pentru a nu fi 

pus în situaţia să emită o lege prin care să cureţe administrativ justiţia. 

14. S-a substituit judecătorilor apreciind temeinicia unor condamnări în 

motivarea unor decrete de graţiere, încălcând prevederile art. 126 alin. (1) din 

Constituţia României. 
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15. A timorat Curtea Constituţională afirmând că aceasta ,,dispreţuieşte 

interesul naţional”,  încălcând prevederile art. 142 alin. (1), 145 şi 147 alin. (4) din 

Constituţia României cu privire la statutul Curţii Constituţionale. 

16. A acceptat efectuarea unor interceptări ilegale, fapt probat prin 

afirmaţiile făcute în cadrul unei şedinţe de Guvern, încălcând prevederile art. 1 

alin. (5) şi art. 16 alin. (2) din Constituţia României cu privire la apărarea 

drepturilor fundamentale ale cetăţenilor. Din declaraţiile fostului director SIE a 

rezultat că SIE a procedat la interceptarea unor convorbiri telefonice. 

17. Nu a prezentat nici până în prezent Strategia naţională de apărare a ţării, 

încălcând prevederile art. 65 alin. (2) lit. f) din Constituţia României şi art. 5 alin. 

(2) din Legea nr. 473/2004. 

18. A favorizat diverşi agenţi economici nesocotind dispoziţiile art. 135 

alin. (1) şi (2) din Constituţia României cu privire la libera iniţiativă şi protecţia 

concurenţei loiale. 

19. A avut unele iniţiative personale în planul politicii externe, fără 

consultarea Parlamentului şi Guvernului care au prejudiciat imaginea externă a 

României, încălcând art.102 alin.1 din Constituţia României.” 

În ziua de 5 aprilie 2007,  Curtea Consituţională a dat aviz negativ solicitării 

privind suspendarea din funcţie a preşedintelui Traian Băsescu. În comunicatul de 

presă dat publicităţii se preciza: „Curtea Constituţională, cu majoritate de voturi, 

constată că propunerea de suspendare din funcţie a domnului Traian Băsescu, 

preşedintele României, prezentat în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi a 

Senatului, de 182 de deputaţi şi senatori, la data de 21 martie 2007, se referă la 

acte şi fapte de încălcare a Constituţiei, săvârşite în exerciţiul mandatului care, 

prin conţinutul şi consecinţele lor, nu pot fi calificate drept încălcări grave, de 

natură să determine suspendarea din funcţie a preşedintelui României, în sensul 
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prevederilor art. 95, alin. (1) din Constituţie. Rămâne ca Parlamentul să decidă, pe 

baza datelor şi informaţiilor care vor fi prezentate cu ocazia dezbaterilor asupra 

existenţei şi gravităţii faptelor pentru care s-a propus suspendarea din funcţie a 

preşedintelui României, în concordanţă cu dispoziţiile art. 95 din Constituţie”. 

În ziua de 17 aprilie 2007, Curtea Constituţională a trimis Parlamentului 

motivaţia avizului negativ dat suspendării preşedintelui în care se preciza: 

„Prerogativele constituţionale, ca şi legitimitatea democratică pe care i-o conferă 

alegerea lui de către electoratul întregii ţări, îi impun preşedintelui României să 

aibă un rol activ, prezenţa lui în viaţa politică neputând fi rezumată ca un exerciţiu 

simbolic şi protocolar. […] Preşedintele României poate, în virtutea prerogativelor 

şi legitimităţii sale, să exprime opinii şi opţiuni politice, să formuleze observaţii şi 

critici cu privire la funcţionarea autorităţilor publice şi a exponenţilor acestora, să 

propună reforme sau măsuri pe care le consideră dezirabile interesului naţional. 

Opiniile, observaţiile, preferinţele sau cererile preşedintelui nu au însă un caracter 

decizional şi nu produc efecte juridice, autorităţile publice rămânând exclusiv 

responsabile pentru însuşirea acestora ca şi pentru ignorarea lor.” 

Deşi Curtea Constituţională a apreciat, în avizul consultativ, că motivele 

suspendării nu constituie încălcări grave ale Constituţiei, Parlamentul, în şedinţa 

comună a Senatului şi Camerei Deputaţilor din 19 aprilie, a hotărât, cu 322 de 

voturi „pentru”, 108 „împotrivă” şi 10 voturi anulate, suspendarea preşedintelui 

Traian Băsescu şi organizarea referendumului privind demiterea pe data de 19 mai 

2007. În conformitate cu prevederile art. 98 alin. (1) din Constituţia României, 

interimatul funcţiei de preşedinte a fost asigurat de preşedintele Senatului, Nicolae 

Văcăroiu. 
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II. CADRUL NORMATIV 
 

 

Dispoziţiile art. 2 alin. (1) din Constituţia României, republicată, stabilesc 

că suveranitatea naţională aparţine poporului român, care o exercită prin organele 

sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum şi 

prin referendum.  

Constituţia României şi Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 

referendumului prevăd posibilitatea organizării a două tipuri de referendum: unul, 

organizat la nivelul întregii ţări, pentru probleme de interes naţional şi altul, 

organizat la nivel local, pentru probleme de interes deosebit din unităţile şi 

subdiviziunile administrativ-teritoriale. 

Obiectul referendumului naţional este stabilit în funcţie de tipul acestuia 

după cum urmează: 

1. prin lege, pentru referendumul privind Constituţia României; 

2. prin hotărâre a Parlamentului, pentru referendumul privind demiterea 

preşedintelui României; 

3. prin decret al preşedintelui României, pentru referendumul privind 

probleme de interes naţional. 

După anul 1989, în ţara noastră s-au mai organizat două referendumuri 

naţionale: primul a avut loc în anul 1991, când cetăţenii au fost chemaţi la urne 

pentru a se pronunţa cu privire la noua Constituţie a României, iar cel de-al doilea, 

în anul 2003, şi a avut ca obiect aprobarea revizuirii Constituţiei adoptate în 1991. 
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Temeiul constituţional al organizării referendumului naţional pentru 

demiterea preşedintelui României din 19 mai 2007 rezidă în prevederile articolului 

95 din Constituţie, care consacră un referendum obligatoriu, de natură decizională, 

organizat ulterior suspendării din funcţie a preşedintelui României de către 

Parlament, pentru a decide revocarea sau nu a mandatului său. 

Legea referendumului reglementează condiţiile formale de organizare şi 

desfăşurare a diferitelor tipuri de referendum-uri, tipul de scrutin utilizat, modul 

de efectuare a operaţiunilor tehnice, formele de control jurisdicţional, precum şi 

modalitatea de stabilire a rezultatului. 

În anul 2007, legea a fost modificată, în mod expres, de o serie de acte 

normative1, în special ordonanţe de urgenţă, privind constituirea birourilor 

electorale, finanţarea campaniei pentru referendum, majoritatea necesară pentru 

demiterea preşedintelui României, transmiterea proceselor verbale, arhivarea 

documentelor rezultate în urma votării, precum şi controlul listelor electorale 

suplimentare de către Autoritatea Electorală Permanentă. 

Alte noi reglementări legislative privind organizarea şi desfăşurarea 

referendumului naţional pentru demiterea preşedintelui României au fost 

                                                 
1 Legea nr. 551/2003 pentru modificarea art. 14 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi 
desfăşurarea referendumului; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2005 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului respinsă prin Legea nr. 
243/2006; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 27/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru 
organizarea referendumului naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea preşedintelui României; 
Legea nr. 129/2007 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2007 pentru completarea Legii nr. 3/2000 
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2004 
privind modificarea şi completarea unor dispoziţii din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului, aprobată prin Legea nr. 590/2004; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
89/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului, respinsă prin Legea nr. 292/2005; Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor 
politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
31/2007 privind completarea art. 23 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 35/2007 privind modificarea Legii nr. 373/2004 pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. 
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abrogarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului la 

care făceau trimitere dispoziţiile Legii nr. 3/2000 şi intrarea în vigoare a Legii nr. 

373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. Şi acest din urmă act 

normativ a fost modificat de mai multe ori în 2007 prin ordonanţe de urgenţă 

adoptate de Guvern, care cuprind reglementări referitoare la observarea alegerilor, 

organizarea de secţii de votare în străinătate şi constituirea birourilor electorale ale 

secţiilor de votare din străinătate. 

Totodată, o serie de prevederi ale Legii nr. 3/2000 şi-au încetat efectele 

juridice ca urmare a admiterii de către Curtea Constituţională a unor excepţii de 

neconstituţionalitate ridicate de Avocatul Poporului.  Astfel, prin Decizia nr. 

567/2006 Curtea Constituţională a stabilit neconstituţionalitatea statuării prin lege 

a problemelor de interes naţional care pot face obiectul referendumului datorită 

competenţei exclusive a preşedintelui în determinarea problemelor de interes 

naţional ce se supun referendumului. Decizia nr. 392/2007 pronunţată de Curtea 

Constituţională a stabilit neconstituţionalitatea prevederilor referitoare la 

adoptarea de către Parlament a punctului de vedere asupra referendumului iniţiat 

de preşedintele României, printr-o hotărâre adoptată în şedinţa comună a celor 

două Camere, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, deoarece conform 

Constituţiei, hotărârile Parlamentului se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor şi 

senatorilor prezenţi. 

Ca urmare a suspendării preşedintelui României prin Hotărârea 

Parlamentului nr. 20 din 19 aprilie 2007, a fost declanşat procesul prevăzut de 

dispoziţiile art. 95 din Constituţia României, republicată. Respectarea rigorilor 

constituţionale şi legale a implicat adoptarea de către Parlamentul României a 

Hotărârii nr. 21 din 24 aprilie 2007 privind stabilirea obiectului şi a datei 

referendumului naţional pentru demiterea preşedintelui României, precum şi 
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adoptarea de către Guvern a hotărârilor2 necesare pentru buna organizare şi 

desfăşurare a referendumului naţional. 

Organizarea referendumului naţional din 19 mai 2007 a relevat mai multe 

deficienţe ale Legii nr. 3/2000. În raport cu factorii care le-au cauzat, acestea pot fi 

încadrate în trei categorii principale: 

I. Neconcordanţe între legislaţia în conformitate cu care s-a organizat 

referendumul pentru revizuirea Constituţiei din anul 2003 şi modificările 

produse în legislaţia românească după acest moment, în special cele datorate 

procesului de descentralizare şi deconcentrare a administraţiei publice 

Legea nr. 3/2000 face mai multe trimiteri la cadrul legal în vigoare la 

momentul adoptării acesteia, respectiv la Legea nr. 68/1992 pentru alegerea 

Camerei Deputaţilor şi a Senatului, precum şi la Legea nr. 71/2001 privind 

alegerile locale. 

La abrogarea Legii nr. 68/1992 şi a Legii nr. 71/1991 de către dispoziţiile 

Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, respectiv 

ale Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale nu 

a fost avută în vedere situaţia juridică a normelor de trimitere din cadrul Legii nr. 

3/2000, nefiind respectate dispoziţiile art. 48 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 

privind normele de tehnică legislativă. În acest context, deşi Biroul Electoral 

                                                 
2 Hotărârea de Guvern nr. 371/2007 privind stabilirea măsurilor pentru organizarea şi desfăşurarea 
referendumului naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea preşedintelui României; Hotărârea de 
Guvern nr. 372/2007 pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru 
referendumul naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea preşedintelui României; Hotărârea de 
Guvern nr. 373/2007 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea 
referendumului naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea preşedintelui României; Hotărârea de 
Guvern nr. 374/2007 pentru aprobarea modelului ştampilelor ce vor fi folosite la birourile electorale, a 
modelului buletinului de vot, a listelor electorale şi a proceselor-verbale care vor fi folosite la 
referendumul naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea preşedintelui României; Hotărârea de 
Guvern nr. 375/2007 privind modelul timbrului autocolant, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de 
utilizare a acestuia pentru referendumul naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea preşedintelui 
României. 
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Central, prin Hotărârea nr. 13 din 9 mai 2007, a stabilit că pentru referendumul 

naţional din 19 mai pentru demiterea preşedintelui României sunt aplicabile 

prevederile Legii nr. 3/2000 şi dispoziţiile complinitoare din Legea nr. 373/2004, 

efectele juridice ale dispoziţiilor din Legea nr. 3/2000 care fac trimitere la cele 

două acte normative abrogate pot fi puse sub semnul întrebării. Nu în ultimul rând, 

aplicarea dispoziţiilor menţionate a avut de suferit, legislaţia fiind interpretată în 

mod diferit de către organele chemate să o aplice, aşa cum, de altfel, se arată în 

restul raportului. 

Mai menţionăm că, în pofida adoptării de către Guvern a Ordonanţei de 

Urgenţă nr. 34/2007, prin care controlul listelor suplimentare a fost încredinţat 

Autorităţii Electorale Permanente, noile reglementări în domeniul referendumului 

au ignorat Autoritatea, instituţie cu competenţă generală şi exclusivă în domeniul 

electoral. Astfel, spre deosebire de alegeri, potrivit Legii nr. 3/2000, preşedintele 

şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente nu fac parte din Biroul 

Electoral Central, deşi legiuitorul a circumscris temporal atribuţiile Autorităţii 

Electorale Permanente, în afara perioadelor în care au loc referendum-uri sau 

alegeri, tocmai din acest considerent. 

II. Lipsa de reglementare a unor aspecte importante ale organizării şi 

desfăşurării referendumului 

Legea nr. 3/2000 nu reglementează sau reglementează de o manieră 

expeditivă şi sumară o serie de aspecte importante pentru corectitudinea 

organizării şi desfăşurării referendumului cum ar fi: campania pentru referendum; 

mijloacele de prevenţie a exerciţiului de mai multe ori a dreptului de vot de către 
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aceeaşi persoană3; observarea referendumului; menţionarea numărului persoanelor 

înscrise în listele electorale speciale şi suplimentare în modelele proceselor 

verbale; sancţiunile aplicabile persoanelor care săvârşesc fapte prin care încalcă 

prevederile legale referitoare la referendum.  

Fără pretenţia de a le epuiza, menţionăm o serie de fapte pe care legiuitorul 

ar trebui să le aibă în vedere pentru a le sancţiona drept contravenţii:  

• neluarea de către organizatori a măsurilor necesare desfăşurării 

normale a adunărilor, precum şi distribuirea şi consumarea de băuturi 

alcoolice în timpul acestor adunări;  

• distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în 

orice alt mod a listelor electorale, a platformelor-program afişate sau 

a oricăror alte afişe ori anunţuri de propagandă electorală tipărite;  

• afişarea mijloacelor de propagandă electorală în alte locuri decât cele 

permise sau cu încălcarea prevederilor prezentei legi; 

• refuzul nejustificat de a-1 înscrie pe alegător în lista electorală sau de 

a-i înmâna buletinul de vot şi ştampila de votare alegătorului care a 

semnat în lista electorală;  

• înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă actul de 

identitate ori care refuză să semneze pentru primirea acestora în lista 

electorală în care este înscris;  

• întocmirea de către birourile electorale ale secţiilor de votare a 

listelor electorale suplimentare, speciale şi a proceselor-verbale cu 

încălcarea dispoziţiilor legale;  

                                                 
3 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2007 a stabilit măsuri posterioare desfăşurării 
referendumului şi nu măsuri preventive care ar fi fost mai indicate pentru asigurarea corectitudinii 
exprimării voinţei suverane a poporului român. 
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• continuarea propagandei după încheierea campaniei pentru 

referendum, precum şi sfătuirea, în ziua votării, a alegătorilor, la 

sediul secţiilor de votare sau în perimetrul acestora să voteze sau să 

nu voteze într-un anumit mod; purtarea, pe durata votării, de către 

membrii birourilor secţiilor de votare sau de către persoanele 

acreditate, de ecusoane, insigne sau alte însemne de propagandă 

electorală; neaplicarea, de către birourile electorale ale secţiilor de 

votare, de către autorităţile şi instituţiile publice la care se referă, a 

hotărârilor birourilor electorale de circumscripţie;  

• înscrierea, cu ştiinţă, în copia de pe lista electorală permanentă a unor 

persoane care nu sunt înscrise în lista electorală permanentă;  

• încredinţarea urnei speciale altor persoane decât membrilor biroului 

electoral al secţiei de votare ori transportarea de către o persoană a 

urnei speciale fără a face parte din biroul electoral al secţiei de 

votare; 

• introducerea în uz şi folosirea unui program de calculator cu vicii 

aparente sau ascunse, care alterează înregistrarea rezultatelor obţinute 

în secţiile de votare şi totalizează cu erori. 

III. Contradicţii între dispoziţiile actului normativ 

O contradicţie evidentă se regăseşte între dispoziţiile art. 45 care stabilesc 

că respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului 

naţional este confirmată de Curtea Constituţională şi prevederile art. 431 alin. (5) 

potrivit cărora Autoritatea Electorală Permanentă verifică listele electorale 

suplimentare în vederea depistării eventualei existenţe a unor voturi multiple, în 

termen de 60 de zile de la data referendumului. În cazul în care neregulile 

constatate au afectat rezultatul referendumului, acesta nu mai poate fi invalidat, 
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generând consecinţe deosebit de grave asupra legitimităţii rezultatului 

referendumului confirmat de Curtea Constituţională. Acest fapt ar duce la 

pierderea credibilităţii în eficienţa şi utilitatea acestui instrument al democraţiei 

directe, transformându-l mai mult într-un indicator moral, decât într-unul tehnico-

juridic.  
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III. INSTITUŢII ŞI ORGANISME IMPLICATE ÎN 

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA REFERENDUMULUI 
 

 

În şedinţa de Guvern din data de 25 aprilie au fost adoptate o serie de 

hotărâri şi acte normative care au vizat organizarea şi desfăşurarea referendumului 

din 19 mai. Cu această ocazie, au fost desemnate instituţiile şi organismele cu 

atribuţii în organizarea şi desfăşurarea referendumului: 

 Ministerul Economiei şi Finanţelor; 

 Ministerul Justiţiei; 

 Ministerul Internelor şi Reformei Administrative; 

 Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Ministerul Culturii şi 

Cultelor, 

 Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse; 

 Ministerul Sănătăţii Publice; 

 Ministerul Afacerilor Externe; 

 Secretariatul General al Guvernului; 

 Institutul Naţional de Statistică; 

 Curtea Constituţională; 

 Biroul Electoral Central; 

 Instituţiile prefectului; 

 Serviciul de Telecomunicaţii Speciale; 

 Birourile electorale de circumscripţie; 

 Birourile electorale ale secţiilor de votare. 
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Pentru buna desfăşurare a referendumului a fost constituită Comisia 

Tehnică Centrală cu scopul de a coordona şi urmării îndeplinirea sarcinilor 

prevăzute în legislaţia în vigoare în domeniul referendumului, care revin 

Guvernului, ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei 

publice centrale, precum şi prefecţilor şi primarilor. Această comisie a fost 

alcătuită din: 

- Ministrul Internelor şi Reformei Administrative – Cristian David; 

- Ministrul Afacerilor Externe – Adrian Mihai Cioroianu; 

- Ministrul Apărării – Teodor Viorel Meleşcanu; 

- Ministrul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Cristian Mihai 

Adomniţei; 

- Ministrul Sănătăţii Publice – Gheorghe Eugen Nicolăescu; 

- Secretarul general al Guvernului – Ilie Gavril Bolojan; 

- Ministrul Economiei şi Finanţelor – Varujan Vosganian 

La nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti s-au constituit, prin ordin al 

prefectului, comisii tehnice judeţene sau a municipiului Bucureşti, cu atribuţii în 

coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor autorităţilor administraţiei publice 

locale, prevăzute în legislaţia în domeniul referendumului. Pentru urmărirea şi 

soluţionarea operativă a problemelor curente din circumscripţia electorală, pe 

lângă comisia tehnică s-a constituit un grup tehnic de lucru, condus de către un 

subprefect, format din specialişti desemnaţi de conducătorii serviciilor publice 

deconcentrate, organizate la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti. 

Din grupul tehnic de lucru au făcut parte şi 2 - 3 specialişti din aparatul consiliilor 

judeţene şi instituţiilor prefectului. 
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III.1 Cheltuieli pentru organizarea referendumului 

 

Prin Hotărârea de Guvern nr. 373 din 25 aprilie 2007 au fost aprobate 

cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea referendumului 

naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea preşedintelui României. Sumele 

corespunzătoare acoperirii acestor cheltuieli au fost asigurate de la bugetul de stat 

prin bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, al Secretariatului 

General al Guvernului pentru Institutul Naţional de Statistică, al Serviciului de 

Telecomunicaţii Speciale şi al Ministerului Afacerilor Externe. 

În vederea asigurării sumelor respective au fost suplimentate bugetele 

instituţiilor menţionate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, 

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, potrivit anexei care face parte din 

Hotărârea de Guvern adoptată. 
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III.2 Implicarea Autorităţii Electorale Permanente  

în organizarea referendumului 
 

Cadrul legal în vigoare nu prevede atribuţii ale Autorităţii Electorale 

Permanente în organizarea şi desfăşurarea referendumului, deoarece această 

instituţie nu era înfiinţată la data adoptării Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi 

desfăşurarea referendumului.  

Legea nr. 373 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor 

şi a Senatului prevede la art. 29 alin. (1) lit. k că Autoritatea Electorală 

Permanentă prezintă Parlamentului, în maxim 3 luni de la încheierea unui 

referendum naţional, un raport asupra organizării şi desfăşurării referendumului. 

Deoarece legea referendumului nu prevede prezenţa unui reprezentant al 

Autorităţii Electorale Permanente în Biroul Electoral Central, Autoritatea a 

solicitat Biroului Electoral Central, prin adresa nr. 76404 din 26.04.2007, 

acceptarea unui reprezentant al acesteia, cu rol de observator, la lucrările sale. Prin 

adresa nr. 5/C din 10.05.2007, Biroul Electoral Central a respins solicitarea, 

motivând că nu există temei legal pentru participarea reprezentantului Autorităţii 

Electorale Permanente la lucrările acestuia, urmând să pună la dispoziţia acesteia, 

la cerere, materialele necesare întocmirii raportului (v. Anexa nr. 1). Conform art. 

32 alin. (1) lit. j din Legea nr. 373/2004 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea 

Camerei Deputaţilor şi a Senatului, Biroul Electoral Central transmite Autorităţii 

Electorale Permanente materialele necesare redactării raportului alegerilor, în 

speţă a referendumului, fără necesitatea existenţei unei cereri în acest sens din 

partea Autorităţii. 
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Deşi Guvernul a adus numeroase modificări la legea referendumului, 

singura atribuţie care a fost dată în sarcina Autorităţii Electorale Permanente în 

materia referendumului, prin O.U.G. nr. 34 din 9 mai 2007, a fost cea de verificare 

a listelor electorale suplimentare, în vederea depistării eventualei existenţe a unor 

voturi multiple.  

Ca urmare a situaţiei create şi datorită faptului că nu a dispus de fondurile 

necesare, Autoritatea Electorală Permanentă a încercat să sprijine desfăşurarea şi 

organizarea referendumului din 19 mai 2007 prin mijloacele pe care aceasta le-a 

avut la dispoziţie. 

Una dintre iniţiativele Autorităţii Electorale Permanente în acest sens a vizat 

elaborarea de materiale şi programe de informare şi instruire în materie electorală 

atât pentru instituţiile şi persoanele cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea 

referendumului, cât şi pentru alegători. Aceste materiale au avut în vedere aspecte 

tehnice şi de procedură ale operaţiunilor electorale, precum şi informaţii de interes 

electoral mai general privind următoarele chestiuni: ce este referendumul naţional, 

de ce se merge la vot pe data de 19 mai, ce întrebare va fi pe buletinul de vot, cine 

poate vota, unde pot vota cetăţenii români din ţară, unde pot vota cetăţenii români 

din străinătate, ce acte sunt necesare pentru a vota, când începe şi când se termină 

campania pentru referendum, cum verificăm înscrierea în listele electorale, care 

este intervalul de timp în care se poate exercita dreptul de vot, cum procedăm în 

secţia de votare, când se anulează buletinele de vot etc. 

În vederea popularizării legislaţiei electorale, Autoritatea Electorală 

Permanentă a făcut demersuri la nivelul tuturor prefecturilor în vederea 

multiplicării şi distribuirii materialelor informative elaborate. Solicitările către 

prefecturi s-au bucurat în general de receptivitate, deşi au existat cazuri în care 

unele prefecturi reclamau lipsa de fonduri alocate în acest scop. Aceste materiale 
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informative au fost introduse şi pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente, 

însoţind legislaţia care reglementează organizarea şi desfăşurarea referendumului. 

De asemenea, în luna mai, experţii instituţiei au participat în calitate de invitaţi la 

mai multe ediţii ale emisiunii Telematinal de la canalul de televiziune TVR1 

pentru a dezbate chestiuni cu caracter electoral, instituind începutul unei 

colaborări care va trebui continuată şi la scrutinele viitoare. 

Pe parcursul desfăşurării referendumului, personalul Autorităţii Electorale 

Permanente a asigurat serviciul de permanenţă atât la sediul central din Bucureşti 

cât şi la Filiala Sud Râmnicu-Vâlcea, răspunzând solicitărilor şi sesizărilor, 

îndrumând cetăţenii, precum şi reprezentanţii instituţiilor publice care au contactat 

telefonic.  

De asemenea, în intervalul de timp mai-iunie, instituţia a primit mai multe 

solicitări care au vizat următoarele chestiuni de interes: nerespectarea prevederilor 

legale privind finanţarea partidelor politice; aspecte legate de softul folosit pentru 

referendumul din 19 mai 2007; disfuncţionalităţi majore din punct de vedere 

organizatoric; modul prin care s-a efectuat predarea-primirea listelor electorale 

suplimentare şi stadiul procesului de verificare a acestora; numărul persoanelor şi 

declaraţiilor de pe listele suplimentare. 

Autoritatea Electorală Permanentă a răspuns tuturor solicitărilor primite 

astfel: 

- în cazul nerespectării prevederilor legale privind finanţarea partidelor 

politice, sesizarea a fost trimisă spre competentă soluţionare Curţii de Conturi a 

României, conform art. 3 alin. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

27/2007; 

- cu privire la solicitarea Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România 

de prelungire a programului de desfăşurare a referendumului, aceasta a fost 
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înaintată spre competentă soluţionare Biroului Electoral Central, în baza art. 25 

alin (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului; 

- în legătură cu disfuncţionalităţile organizatorice şi tehnice, Autoritatea 

Electorală Permanentă nu a fost consultată cu privire la adoptarea actelor 

normative referitoare la măsurile tehnico-organizatorice ce au vizat referendumul 

naţional, nu a fost inclusă printre autorităţile administraţiei publice participante la 

Comisia Tehnică Centrală; de asemenea, Autoritatea nu a fost invitată nici să 

participe la discuţiile dintre Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi 

Asociaţia Pro Democraţia cu privire la identificarea unor soluţii pentru limitarea 

votului multiplu (v. comunicatul de presă al APD din 8 mai 2007); 

- în ceea ce priveşte primirea şi verificarea listelor suplimentate, singura 

atribuţie dată Autorităţii Electorale Permanente, s-au ataşat la răspunsurile trimise 

copii xerox după Borderoul de primire a acestora, urmând ca datele legate de 

verificarea listelor să fie comunicate după expirarea termenului de 60 de zile 

prevăzut de dispoziţiile art. 431 alin. (5) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea 

şi desfăşurarea referendumului; 

- referitor la numărul persoanelor şi declaraţiilor de pe listele electorale 

suplimentare, Autoritatea nu a putut avea o evidenţă a acestora, decât după 

verificare, deoarece modelele proceselor verbale privind rezultatele 

referendumului naţional nu evidenţiază numărul alegătorilor înscrişi în listele 

electorale suplimentare, iar borderourile pe baza cărora s-a efectuat predarea-

primirea listelor electorale suplimentare şi a declaraţiilor pe proprie răspundere nu 

au consemnat numărul acestora. 

Un aspect important ce merită reliefat este utilizarea produsului software la 

referendum. Potrivit art. 29 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 373/2004, modificată şi 

completată, Autoritatea Electorală Permanentă organizează licitaţii pentru 
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selectarea programelor de calculator care urmează să fie folosite de Biroul 

Electoral Central la centralizarea rezultatelor votării, fără ca aceste atribuţii să fie 

extinse şi la referendum.  

În acest sens, prin Hotărârea Guvernului României nr. 371 din 25 aprilie 

2007 s-a stabilit că Institutul Naţional de Statistică  va asigura suportul informatic 

la referendum, inclusiv programele de prelucrare a datelor pentru efectuarea 

operaţiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor. 

Problematica organizării de către Autoritatea Electorală Permanentă a 

licitaţiilor în vederea achiziţionării de programe de calculator necesare Biroului 

Electoral Central pentru stabilirea rezultatelor alegerilor sau referendumurilor nu 

şi-a găsit o rezolvare până în prezent, din diverse motive, printre care amintim:  

• nu s-au alocat sumele necesare de la buget pentru Autoritatea 

Electorală pentru organizarea de licitaţii, conform prevederilor legale în materie, 

deşi instituţia noastră a făcut demersuri în acest sens la Guvern încă din  luna 

februarie 2005. Situaţia existentă a fost adusă la cunoştinţa preşedintelui 

României, primului ministru, ministrului finanţelor publice, preşedintelui Camerei 

Deputaţilor şi preşedintelui Senatului şi a altor factori de decizie, fără să se 

dispună măsuri în consecinţă; 

• fondurile care se alocă pentru organizarea alegerilor sau 

referendumurilor se repartizează după stabilirea datei acestor consultări electorale 

prin hotărâri ale Guvernului României, iar timpul rămas până la desfăşurarea 

acestora este insuficient pentru organizarea unor licitaţii şi executarea programelor 

de calculator necesare, având în vedere dispoziţiile legale; 

• programele de calculator achiziţionate trebuie să fie testate pentru o 

aplicare la nivel naţional şi corelate cu celelalte programe informatice utilizate la 
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scrutine electorale ceea ce presupune un termen de minim 30-40 zile în care 

trebuie să se efectueze şi pregătirea specialiştilor care le vor utiliza. 

În aceste condiţii considerăm oportun ca, pentru asigurarea suportului 

informatic la următoarele alegeri sau referendumuri, Autoritatea Electorală 

Permanentă să dispună din timp de sumele necesare pentru achiziţionarea 

programelor de calculator necesare. 

De asemenea, se impune ca, prin completarea atribuţiilor Autorităţii 

Electorale Permanente, această instituţie să poată organiza şi gestiona permanent 

un sistem informatic electoral, la nivel naţional, care în componentele sale 

software să cuprindă şi programele de calculator necesare la stabilirea rezultatelor. 

O asemenea politică este necesară pentru a se putea ţine seama şi aplica în mod 

corespunzător progresele foarte rapide din domeniul prelucrării informaţiei şi 

comunicaţiilor la sistemul informatic electoral. 

O altă dimensiune importantă a activităţii Autorităţii Electorale Permanente 

ce a vizat referendumul din data de 19 mai 2007 a fost aceea de îndrumare şi 

control. Pentru evaluarea modului în care au fost respectate prevederile legale în 

materie electorală de către instituţiile cu atribuţii în acest domeniu, în perioada 4-8 

iunie, Autoritatea Electorală Permanentă a desfăşurat mai multe activităţi de 

îndrumare şi control în mai multe judeţe. Cu această ocazie, au fost efectuate 

verificări ce au avut în vedere următoarele aspecte: actualizarea listelor electorale 

permanente, depozitarea materialelor de logistică electorală, procesul de 

distribuire a cărţilor de identitate, neajunsuri legate de lipsa unor decizii ale 

consiliului local de înfiinţare a străzilor, nemenţionarea perioadei de interdicţie a 

drepturilor electorale în cazul unor persoane condamnate. 

Concluziile rezultate în urma verificărilor au fost comunicate instituţiilor 

competente, experţii Autorităţii primind asigurări că vor fi luate măsurile necesare 
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pentru eliminarea neajunsurilor constatate, urmând ca activitatea de îndrumare şi 

control să fie reluată la o dată stabilită ulterior. 

 

 

IV. CONSTITUIREA ŞI ACTIVITATEA  

BIROURILOR ELECTORALE 
 

 

IV.1 Biroul Electoral Central 

 

În ziua de 24 aprilie 2007 s-a publicat în Monitorul Oficial ziua organizării 

referendumului ca fiind 19 mai 2007. Conform art. 24, alin.1 din Legea nr.3/2000 

privind organizarea şi desfăşurarea referendumului „Biroul Electoral Central este 

alcătuit din 7 judecători ai Curţii Supreme de Justiţie, precum şi un delegat al 

fiecărui partid politic reprezentat în Parlament”. Desemnarea celor 7 judecători s-a 

realizat prin tragere la sorţi, de către preşedintele Curţii Supreme de Justiţie la data 

de 26 aprilie 2007, iar preşedintele Biroului Electoral Central a fost ales prin vot 

secret de către membrii biroului în aceeaşi zi, judecător Dumitru Gheorghe. 

La data de 27 aprilie 2007 a fost încheiat procesul – verbal de completare a 

Biroului Electoral Central cu membrii partidelor politice reprezentate în 

Parlament.  

Prin adresa nr. 1087/1/BO/26.04.2007 a preşedintelui Camerei Deputaţilor, 

a fost comunicată lista partidelor politice parlamentare, precum şi a organizaţiilor 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au grup parlamentar propriu în 

ambele Camere ale Parlamentului. Această listă cuprinde următoarele partide: 

- Partidul Social Democrat, 
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- Partidul Naţional Liberal,  

- Partidul Democrat,  

- Partidul România Mare,   

- Partidul Conservator.  

Conform comunicării, singura organizaţie a cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale care are grup parlamentar propriu în ambele Camere ale 

Parlamentului este Uniunea Democrată a Maghiarilor din România. 

Au fost delegaţi din partea partidelor politice parlamentare următorii 

reprezentanţi în Biroul Electoral Central, conform prevederilor art. 27 alin. (1) din 

Legea nr. 3/2000 : dl.  George Băeşu – reprezentant PSD,   dl. Ion Brad – 

reprezentant PNL, dl. Cristian Ene – reprezentant PD, dl. Gheorghe Funar – 

reprezentant PRM, dna. Luminiţa Motoc – reprezentant PC. Din partea 

organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cu grup parlamentar 

propriu în ambele Camere ale Parlamentului a fost desemnată dna. Biro Eniko 

Katalin – reprezentant UDMR. 

S-a constatat că toate partidele parlamentare, aşa cum au fost comunicate de 

Camera Deputaţilor, au desemnat reprezentanţi pentru completarea Biroului 

Electoral Central, în termenul legal. 

Pe durata funcţionării sale, Biroul Electoral Central a emis un număr de 44 

de hotărâri. Astfel, au fost emise hotărâri privind aplicarea Legii nr. 3/2000 (v. 

Anexa nr. 2), hotărâri privind stabilirea dimensiunii buletinului de vot şi procedura 

de predare-primire a materialelor necesare votării (v. Anexa nr. 3), acreditarea 

reprezentanţilor mass-media şi a observatorilor, înlocuirea membrilor birourilor 

electorale ale secţiilor de votare, interzicerea folosirii de mijloace calomnioase în 

campania electorală (v. Anexa nr. 4) etc. 
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La solicitarea Ministerului Apărării, Biroul Electoral Central a emis o 

hotărâre pentru înfiinţarea de secţii de votare în teatrele de operaţii şi constituirea 

birourilor electorale ale acestora (v. Anexa nr. 5). De asemenea, BEC a primit 

numeroase contestaţii privind acreditarea unor reprezentanţi din cadrul mass-

mediei care erau membrii de partid, folosirea unor mijloace calomnioase în 

campania electorală la adresa unor partide politice sau a preşedintelui suspendat, 

nerespectarea perioadei campaniei electorale, aplicarea unor dispoziţii legale 

referitoare la competenţa şi activitatea secţiilor de votare din străinătate. Cele care 

au fost de competenţa Biroului Electoral Central au fost soluţionate, iar cele care 

depăşeau atribuţiile acestuia au fost trimise spre soluţionare instituţiilor 

competente.  

 În data de 22 mai 2007, Biroul Electoral Central şi-a încheiat activitatea 

după înaintarea rezultatului referendumului către Curtea Constituţională spre 

validare. 

Tot la aceeaşi dată, conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/9.05.2007 şi 

Hotărârii nr. 43/21.05.2007 a BEC, preşedintele Biroului Electoral Central a 

predat precipitat şi în condiţii improprii reprezentanţilor Autorităţii Electorale 

Permanente listele electorale suplimentare primite de la cele 42 de circumscripţii 

electorale. În circumstanţele date, Autoritatea a fost nevoită să preia respectivele 

documente, fără a putea face o inventariere atentă şi a verifica integritatea 

acestora, înainte de încheierea procesului verbal. 
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IV.2 Birourile electorale de circumscripţie,  

birourile electorale ale secţiilor de votare  

 
La referendumul din 19 mai 2007 s-au constituit 42 de birouri electorale de 

circumscripţie în tot atâtea circumscripţii electorale. La data de 26 aprilie 2007 s-

au înfiinţat birourile electorale de circumscripţie, iar preşedinţii au fost aleşi prin 

tragere la sorţi de către preşedintele tribunalului judeţean, conform art. 26 alin. 2 

din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu 

modificările aduse de O.U.G. nr. 27 din 25 aprilie 2007. Birourile electorale de 

circumscripţie s-au format dintr-un preşedinte şi cel mult 6 delegaţi ai partidelor 

politice reprezentate în Parlament. Activitatea birourilor electorale de 

circumscripţie s-a axat în principal pe rezolvarea întâmpinărilor referitoare la 

propria activitate şi contestaţiile cu privire la operaţiunilor birourilor electorale ale 

secţiilor de votare. 

Conform art. 26 alin. 22, birourile electorale ale secţiilor de votare s-au 

constituit cu cel puţin 7 zile înainte de ziua referendumului.  

În cadrul celor 42 de circumscripţii electorale s-au constituit 17480 secţii de 

votare în ţară şi 178 de secţii de votare în străinătate. Secţiile de votare din 

străinătate au aparţinut de circumscripţia electorală a municipiului Bucureşti. 
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V. CAMPANIA ELECTORALĂ 
 

V.1 Finanţarea campaniei electorale 

 

În conformitate cu Legea nr. 334 din 2006 privind finanţarea activităţii 

partidelor politice şi a campaniilor electorale, Autorităţii Electorale Permanente i-a 

revenit atribuţia de a monitoriza modul în care au fost alocate şi cheltuite fondurile 

băneşti destinate campaniei electorale pentru referendumul din 19 mai 2007. 

Rapoartele de venituri şi cheltuieli privind campania electorală pentru referendum 

ale partidelor cu reprezentare parlamentară – Partidul Conservator, Partidul 

Democrat, Partidul Liberal Democrat, Partidul Naţional Liberal, Partidul România 

Mare, Partidul Social Democrat şi Uniunea Democrată Maghiară din România, 

precum şi raportul de venituri şi cheltuieli al domnului Traian Băsescu au apărut 

în Monitorul Oficial  nr. 473 din 13 iulie 2007 şi evidenţiază următoarea situaţie: 

- lei - 

 Venituri 

totale 

Cheltuieli 

totale 

Rezultat 

financiar 

al campaniei 

Plăţi restante 

1. Partidul 
Conservator 

 
59.965,24 

 
60.163,21 

 
- 197,97 

 
198,97 

2. Partidul 
Democrat 

 
4.394.839 

 
4.837.362 

  

3. Partidul 
Liberal-
democrat 

 
134.810 

 
186.510 

 
- 51.700 

 
8.047.327 
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 Venituri 

totale 

Cheltuieli 

totale 

Rezultat 

financiar 

al campaniei 

Plăţi restante 

4. Partidul 
Naţional 
Liberal 

 
1.027.808,05 

 
2.126.599,89 

 
- 1098.791,84 

 
1.091.035,21 

5. Partidul 
România 

Mare 

 
19.734 

 
23.829 

 
 

 
4.095 

6. Traian 
Băsescu 

 
1.289.906 

 
515.274 

  

7. Uniunea 
Democrată 
Maghiară 

din 
România 

 
 

33.875,22 

 
 

36.352,09 

 
 
 

 
 

2.476,87 

8. Partidul 
Social 

Democrat 

 
568.052,26 

 
884.957,08 

 
- 316.904,82 

 
316.904,82 

 

V.2 Mass-media şi societatea civilă în campania electorală 

 

Presa scrisă şi audiovizuală a reflectat pe larg dezbaterile pentru suspendare, 

campania şi desfăşurarea referendumului, manifestând, cu excepţia câtorva cazuri 

de partizanat manifest, profesionalism şi obiectivitate în articole, comentarii, 

relatări şi reportaje. 

În vederea asigurării unei informări corecte şi imparţiale a publicului şi a 

respectării pluralismului de opinii în legătură cu evenimentele legate de 

referendumul pentru demiterea preşedintelui României, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului (CNA) a adoptat Decizia nr. 369 din 23 aprilie 2007 prin care s-
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au stabilit condiţiile în care posturile de radio şi televiziune centrale şi locale 

urmau să-şi desfăşoare activitatea de reflectare a campaniei pentru referendum.  

Emisiunile informative erau invitate să prezinte modalităţile tehnice de 

organizare şi desfăşurare a referendumului, în cadrul dezbaterilor, punctele de 

vedere pro şi contra se impuneau a fi prezentate în mod egal; în cazul formulării 

unor acuzaţii de ordin penal sau moral la adresa unor persoane, prin care se puteau 

prejudicia imaginea unor instituţii, trebuia respectat dreptul la replică; până la 

încheierea referendumului radiodifuzorii nu aveau dreptul să difuzeze consultări 

ale publicului prin intermediul sms-urilor, email-urilor şi telefoniei fixe, clipuri 

publicitare favorabile sau defavorabile unui partid, om politic sau mesaj politic; iar 

sondajele de opinie realizate de instituţiile specializate puteau fi difuzate doar 

respectându-se regulile codului de reglementare a conţinutului audiovizual, fiind 

interzisă prezentarea rezultatelor sondajelor de opinie cu 24 de ore înainte de 

referendum până la închiderea urnelor. 

CNA a monitorizat în perioada 24 aprilie-18 mai 2007 atât timpul alocat 

emisiunilor radio şi TV consacrate referendumului cât şi orientarea acestora „pro” 

sau „contra” demiterii preşedintelui (v. Anexa nr. 6). 

Societatea civilă s-a implicat intens în dezbaterile publice din această 

perioadă. Membri ai Grupului pentru Dialog Social, ai Asociaţiei Pro Democraţia, 

ai Institutului pentru Politici Publice, ai Societăţii Academice Române, 

personalităţi marcante ale vieţii culturale au declanşat dezbateri, au semnat apeluri 

şi declaraţii pe următoarele teme: 

- definirea şi stabilirea trăsăturilor crizei politice; 

- reforma constituţională şi parametrii unei republici autentice; 

- reforma clasei politice şi votul uninominal. 
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Mai multe organizaţii şi fundaţii s-au declarat favorabile acţiunilor 

preşedintelui, diagnosticând o criză politică majoră, provocată de un vot politic al 

unei majorităţi parlamentare. Într-un apel semnat de 50 de intelectuali printre care 

Mircea Cărtărescu, Gabriel Liiceanu, Andrei Pippidi, Victor Rebenciuc, Vladimir 

Tismăneanu, Alexandru Zub se preciza: „ceea ce constatăm în clipa de faţă este o 

ruptură a majorităţii clasei politice româneşti de mersul firesc al istoriei şi de 

dorinţele şi aspiraţiile majorităţii poporului român. Aceasta este adevărata criză 

politică pe care o traversează acum România.” Manifestându-şi sprijinul pentru 

preşedintele Băsescu, semnatarii îşi exprimau încrederea în „instinctul politic al 

electoratului român”. 

Societatea civilă a considerat, în genere, că prevederile constituţionale s-au 

dovedit ineficiente şi n-au putut fi utilizate pentru deblocarea crizei. Asociaţia Pro 

Democraţia şi-a concentrat atenţia asupra eventualelor nereguli electorale, 

atenţionând asupra posibilităţii votului multiplu, a abuzului cu urna mobilă, a 

neinstruirii personalului din secţiile de votare etc. şi monitorizând referendumul 

prin cei 2300 de observatori din ţară şi străinătate. 
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VI. DESFĂŞURAREA REFERENDUMULUI 
 

 

VI.1 Delegaţi şi observatori acreditaţi pentru referendum 

 

Referendumul din 19 mai 2007 pentru demiterea preşedintelui României s-a 

bucurat de atenţia a numeroşi delegaţi din partea mass-media scrisă şi audio-

vizuală română şi străină, observatori interni ai unor organizaţii 

neguvernamentale, precum şi observatori externi din partea unor organisme şi 

instituţii europene şi internaţionale. 

În acest sens, Biroul Electoral Central a acordat un număr de 239 de 

acreditări pentru delegaţi ai mass-media română (v. Anexa nr. 7), 27 de acreditări 

pentru delegaţi din partea mass-media străină (v. Anexa nr. 8), 27 de acreditări 

pentru observatori din partea unor organizaţii neguvernamentale din România (v. 

Anexa nr. 9) şi 13 acreditări pentru observatori externi din partea unor organisme 

şi instituţii străine (v. Anexa nr. 10). 

Delegaţii din partea presei scrise şi audio-vizuale străine, precum şi 

observatorii străini, au fost acreditaţi la propunerea Ministerului Afacerilor 

Externe. 

 

VI.2 Iregularităţi în desfăşurarea referendumului 

 

În organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional de la 19 mai s-au 

înregistrat şi o serie de disfuncţionalităţi şi iregularităţi care au făcut obiectul unor 
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sesizări adresate Biroului Electoral Central, Birourilor Electorale Judeţene, 

Ministerului Internelor şi Reformei Administrative (MIRA), Inspectoratelor de 

Poliţie Judeţene. 

Din totalul acestora, respectiv 220 de cazuri reclamate, ponderea este 

următoarea: 

• 30,00% – se referă la continuarea ilegală a campaniei electorale în chiar 

ziua referendumului; 

•  18,63% – privesc probleme apărute în incinta sau perimetrul secţiilor de 

votare (de ex. perturbarea liniştii, consum de băuturi alcoolice); 

•  10,00% – reprezintă tentative de fraudă (vot multiplu); 9,09% vizează 

nerespectarea procedurii de vot; 8,18% - buletine neştampilate sau 

ştampilate incorect; 

• 5,91% – liste electorale incomplete sau eronat întocmite; 

• 5,45% – buletine de vot în minus; 

• 4,09% – dispariţia unor ştampile; 

• 3,63% – suplimentarea listelor sau a buletinelor de vot; 

• 2,27% – tentative de influenţare din partea oficialilor a opţiunilor de vot ale 

cetăţenilor; 

• 1,08% – suspiciuni de turism electoral; 

• 0,54% – abuzuri ale membrilor comisiilor secţiilor de votare. 

Judeţele în care s-au înregistrat cele mai multe iregularităţi sunt: Constanţa -

12; Cluj – 11; Buzău, Dolj, Mureş -10; Timiş, Vrancea – 9; Iaşi, Prahova – 8; 

Alba, Gorj, Hunedoara, Ilfov – 7. Municipiul Bucureşti se situează cu mult 

înaintea acestora cu 24 de cazuri de iregularităţi înregistrate. Judeţele în care s-au 

înregistrat cele mai puţine situaţii de acest fel sunt, după cum urmează: Bihor, 
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Brăila, Sălaj, Suceava -3; Botoşani, Caraş-Severin, Călăraşi, Galaţi – 2; Giurgiu, 

Ialomiţa, Satu Mare, Teleorman, Vaslui, Vâlcea – 1. 

În 56 de cazuri, autorităţile locale şi organele abilitate au intervenit cu 

promptitudine, acţionând de la caz la caz, potrivit prevederilor legale: au fost 

întocmite procese verbale de constatare a neregulilor sesizate; sesizările au fost 

înaintate spre verificare sau în vederea întocmirii unor dosare de cercetare penală; 

acolo unde s-a impus, procesul de votare a fost suspendat, iar buletinele ştampilate 

greşit au fost anulate; poliţia şi jandarmeria au intervenit pentru restabilirea ordinii 

şi liniştii în secţiile de votare unde au fost semnalate cazuri de perturbare a 

procesului de votare. 

O serie de iregularităţi au fost constatate şi la secţiile de votare din afara 

ţării organizate de către Ministerul Afacerilor Externe pe lângă misiunile 

diplomatice şi oficiile consulare ale României. Dintre acestea, cele mai 

semnificative vizează următoarele aspecte: insuficienţa numărului buletinelor de 

vot trimise secţiilor de votare din străinătate a condus la soluţia de compromis a 

multiplicării la xerox a acestora (de ex.: secţia de votare nr. 1312 din Stockholm, 

secţia de votare nr. 1364 din Melbourne, secţia de votare nr. 1297 din Padova, 

Ambasada României la Chişinău etc.); datorită numărului redus al secţiilor de 

votare din statele cu comunităţi mari de români, aşa cum a reieşit din relatările 

mass-media, cetăţenii au aşteptat multe ore în faţa secţiilor de votare fără a mai 

putea să-şi exercite dreptul de vot; alegătorii români din străinătate au fost adesea 

nevoiţi să parcurgă distanţe lungi pentru a merge la secţiile de votare; ora 

închiderii scrutinului a condus la imposibilitatea exercitării dreptului de vot a 

numeroşi cetăţeni români din străinătate, care nu s-au putut încadra în intervalul 

orar stabilit. 
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VI.3 Rezultatul referendumului, participarea la vot, contestaţii 

 

Cu privire la întrebarea înscrisă pe buletinul de vot: „Sunteţi de acord cu 

demiterea preşedintelui României, domnul Traian Băsescu?”, în urma centralizării 

datelor primite de către Biroul Electoral Central, s-au înregistrat următoarele 

rezultate: 

 

 
 

 

Rata de participare la vot la referendumul naţional din 19 mai a fost de 

44,45%, din populaţia cu drept de vot, sub rata participării la vot înregistrată la 

referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 2003 de 55,7%. 

Repartizarea rezultatelor referendumului naţional din 19 mai pe judeţe şi în 

străinătate poate fi consultată în Anexa nr. 11. 
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Reprezentarea grafică a rezultatelor referendumului din 19 mai 2007 
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Total voturi nule
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În conformitate cu dispoziţiile art. 146 lit. i) din Constituţia României, 

republicată, Curtea Constituţională veghează la respectarea procedurii pentru 

organizarea şi desfăşurarea referendumului şi confirmă rezultatele acestuia. 

Potrivit prevederilor art. 45 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi 

desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, Curtea 

Constituţională prezintă Parlamentului un raport cu privire la respectarea 

procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional şi confirmă 

rezultatele acestuia. Curtea Constituţională publică rezultatul referendumului în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, şi în presă. 

În plus, conform dispoziţiilor art. 46 din Legea nr. 47/1992 privind 

organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, Curtea 

Constituţională veghează la respectarea procedurii pentru organizarea şi 

desfăşurarea referendumului şi confirmă rezultatele acestuia, în acest scop Curtea 

Constituţională putând cere informaţii de la autorităţile publice. Biroul Electoral 

Central este obligat să prezinte, la solicitarea Curţii Constituţionale, informări 

asupra fazelor şi operaţiunilor de desfăşurare a referendumului. 

În îndeplinirea atribuţiilor conferite de Constituţie şi legii privind 

respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional 

din data de 19 mai 2007, Curtea Constituţională a adoptat 4 hotărâri, după cum 

urmează: 

1. Hotărârea nr. 2 din 23 mai 2007 (v. Anexa nr. 12) prin care a fost 

respinsă contestaţia formulată de Partidul România Mare referitoare la respectarea 

procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 

19 mai 2007 pentru demiterea preşedintelui României, domnul Traian Băsescu. 

Prin contestaţie se arăta că Biroul Electoral Central a încălcat prevederile 

Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului şi ale 
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Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2007 pentru completarea Legii nr. 

3/2000, întrucât nu a întocmit o situaţie cu privire la alegătorii care au votat pe 

listele electorale suplimentare şi cu privire la cei care au declarat pe propria 

răspundere că nu au mai votat pe alte liste electorale şi nici nu s-a dispus „asupra 

modului de respectare şi aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 34/2007 cu referire la verificarea persoanelor care au votat pe 

listele suplimentare”. Totodată, se menţiona că preşedintele Biroului Electoral 

Central intenţiona să trimită documentele, în vrac, la Autoritatea Electorală 

Permanentă, fără să încheie niciun proces-verbal din care să rezulte secţiile de 

votare unde s-au întocmit listele suplimentare, numărul acestor liste şi numărul 

alegătorilor. 

2. Hotărârea nr. 3 din 23 mai 2007 (v. Anexa nr. 13) prin care a fost 

respinsă contestaţia formulată de Partidul România Mare referitoare la respectarea 

procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 

19 mai 2007 pentru demiterea preşedintelui României, domnul Traian Băsescu. 

Prin contestaţie se arăta că nu s-au respectat dispoziţiile art. 24 alin. (3) din 

Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului întrucât 

preşedintele Biroului Electoral Central nu a fost ales prin vot secret dintre membrii 

acestuia, în termen de 24 de ore de la desemnarea membrilor Biroului Electoral 

Central, precum şi faptul că nu exista niciun document care să ateste momentul şi 

modalitatea alegerii domnului judecător Dumitru Gheorghe în funcţia de 

preşedinte al Biroului Electoral Central. 

3. Hotărârea nr. 4 din 23 mai 2007 (v. Anexa nr. 14) prin care a fost 

respinsă contestaţia formulată de Partidul România Mare referitoare la respectarea 

procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 

19 mai 2007 pentru demiterea preşedintelui României, domnul Traian Băsescu. 
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Prin contestaţie se arăta că Biroul Electoral Central a adoptat Hotărârea nr. 

43 din 21 mai 2007 prin care au fost încălcate prevederile Legii nr. 3/2000 privind 

organizarea şi desfăşurarea referendumului şi ale Hotărârii Biroului Electoral 

Central nr. 29 din 18 mai 2007, întrucât s-a stabilit că dosarele secţiilor de votare 

organizate în străinătate, cuprinzând originalul listelor electorale suplimentare, 

precum şi originalul declaraţiilor întocmite în conformitate cu prevederile art.1 şi 

3 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 22 din 15 mai 2007, nu se vor preda 

la Biroul Electoral Central, ci vor fi transmise Autorităţii Electorale Permanente, 

prin grija Ministerului Afacerilor Externe. S-a adoptat această hotărâre, deşi în 

procesul-verbal de predare-primire a documentelor de la Biroul Electoral de 

Circumscripţie nr. 42 Municipiul Bucureşti s-a precizat că „listele electorale 

suplimentare şi declaraţiile de la birourile electorale ale secţiilor de votare nu s-

au predat, precum şi procesele-verbale din străinătate”. Cu toate acestea Biroul 

Electoral Central şi-a încheiat activitatea la data de 22 mai 2007, fără să cunoască 

numărul cetăţenilor care au votat în străinătate pe liste suplimentare şi fără să 

existe o evidenţă a declaraţiilor date conform prevederilor legale, încălcând 

prevederile Legii nr. 3/2000, ale Legii nr. 373/2004, ale Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 34/2007 şi mai multe hotărâri proprii. Totodată, se menţiona că 

rezultatul centralizării datelor referendumului naţional din data de 19 mai 2007 

pentru demiterea preşedintelui României, domnul Traian Băsescu, nu a fost 

semnat de reprezentanţii Partidului România Mare, Partidului Naţional Liberal şi 

Partidului Conservator. 

4. Hotărârea nr. 5 din 23 mai 2007 (v. Anexa nr. 15) referitoare la 

respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional 

din data de 19 mai 2007 pentru demiterea preşedintelui României, domnul Traian 

Băsescu, şi la confirmarea rezultatelor acestuia prin care s-a stabilit că procedura 
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pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 19 mai 

2007 pentru demiterea preşedintelui României, domnul Traian Băsescu a fost 

respectată. Totodată, au fost confirmate rezultatele referendumului naţional din 

data de 19 mai 2007 şi s-a constatat că nu s-a întrunit majoritatea voturilor valabil 

exprimate, la nivelul ţării, ale cetăţenilor care au 

participat la referendum, pentru demiterea preşedintelui României, domnul Traian 

Băsescu. 

După publicarea rezultatelor referendumului în Monitorul Oficial, 

interimatul domnului Nicolae Văcăroiu a încetat, iar domnul Traian Băsescu şi-a 

reluat exercitarea atribuţiilor constituţionale şi legale de preşedinte al României. 

 

 

VII. LISTELE ELECTORALE SUPLIMENTARE 
 

 

Potrivit dispoziţiilor art. 431 alin. (5) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 34 din 9 mai 2007, Autorităţii Electorale Permanente i-a revenit 

sarcina de a verifica listele electorale suplimentare întocmite la referendum în 

vederea depistării cazurilor de vot multiplu. În acest sens, în dispoziţiile legale 

sus-menţionate, s-a prevăzut obligaţia Biroului Electoral Central de a colecta 

listele electorale suplimentare de la birourile electorale ale secţiilor de votare şi de 

a le transmite Autorităţii Electorale Permanente pentru a le verifica în termen de 

60 zile de la data referendumului.  

Este de menţionat că introducerea acestei dispoziţii legale s-a făcut fără 

consultarea Autorităţii Electorale Permanente care urma să o pună în aplicare şi 
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fără să se prevadă nici reglementări privind normele de realizare a acesteia şi nici 

obligaţiile ce reveneau celorlalte instituţii implicate în organizarea referendumului. 

Un alt aspect important care merită subliniat este acela că actul normativ se 

referă numai la verificarea persoanelor înscrise în listele electorale suplimentare, 

fără să aibă în vedere faptul că o persoană care a votat, înscrisă în copia listei 

electorale permanente, s-ar fi putut deplasa în altă localitate să voteze din nou pe o 

listă suplimentară. Astfel, s-au solicitat verificări numai pentru depistarea cazurilor 

de vot multiplu pe liste suplimentare, lăsând neverificată situaţia celor care votau 

pe baza copiei listei electorale permanente şi a listelor electorale suplimentare, 

persoane care ar fi săvârşit aceeaşi faptă cu cei din prima categorie. 

O depistare eficientă a cazurilor de vot multiplu din numărul total al 

alegătorilor prezenţi la urne se poate realiza numai prin mijloace informatice, 

respectiv prin constituirea unei baze de date centralizate la nivel naţional şi 

interogarea pe diferite criterii a acesteia, prin intermediul unei aplicaţii 

informatice. Realizarea acestei colectări de date la nivel centralizat este o 

activitate complexă care presupune un mare volum de muncă, tehnică de calcul 

adecvată, de mare capacitate de stocare şi prelucrare date, precum şi norme stricte 

de completare şi manipulare a listelor electorale suplimentare.  

Introducerea datelor se putea efectua prin scanarea listelor electorale 

suplimentare şi a declaraţiilor date de alegători ori prin introducerea informaţiilor 

de la tastatura calculatorului. Completarea listelor electorale suplimentare de 

mână, cu diferite specimene de scris, cât şi lipsa unei machete corespunzătoare de 

preluare a informaţiilor a împiedicat folosirea unei aplicaţii de scanare, deoarece 

datele nu putea fi preluate corect. Cealaltă metodă de constituire a bazei de date 

care s-a şi utilizat a fost o operaţiune deosebit de greoaie şi consumatoare de mult 

timp şi resurse umane.  
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Autoritatea Electorală Permanentă a solicitat Biroului Electoral Central să 

se prevadă ca element de unicitate pentru identificarea alegătorilor înscrişi în 

listele electorale suplimentare, menţionarea codului numeric personal. Prin 

Hotărârea nr. 22 din 15.05.2007, Biroul Electoral Central a hotărât ca persoanele 

care votează pe liste suplimentare să completeze o declaraţie tip cu menţionarea 

codului numeric personal.  

Existenţa datelor de identificare ale persoanei în două documente distincte 

(declaraţia persoanei şi lista electorală suplimentară) a reprezentat un impediment 

în plus în procesul de preluare a acestora. În aceste condiţii, sarcina de depistare a 

persoanelor care au votat de mai multe ori, stabilită cu numai 10 zile înainte de 

ziua referendumului şi insuficient reglementată şi pregătită, s-a dovedit fără 

posibilităţi de realizare practică în termenul prevăzut, lipsindu-i atât fundamentul 

legal necesar cât şi resursele materiale şi umane pe care le presupunea. 

Ca atare, activităţile de verificare nu s-au putut finaliza în termenul prevăzut 

de 60 de zile stabilit în actul normativ, cu toate că Autoritatea Electorală 

Permanentă a angrenat o mare parte a personalului instituţiei, depunându-se un 

mare volum de muncă.  

Desfăşurarea acestui demers a fost mult îngreunată de modul în care 

birourile electorale de la secţiile de votare, respectiv Biroul Electoral Central au 

transmis Autorităţii Electorale Permanente listele electorale suplimentare şi 

declaraţiile persoanelor care au votat. Acestea au fost transmise nenumerotat, fără 

să fie trecute în borderouri şi, de asemenea, fără a fi ambalate corespunzător. 

Practic, BEC a pus Autoritatea în faţa unui fapt împlinit. Dată fiind această situaţie 

de fapt, în loc să se lucreze pentru introducerea informaţiilor în baza de date a fost 

necesar să se sorteze mai întâi materialele primite de la secţiile de votare şi să se 

desfăşoare cu prioritate activităţi pentru: 
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- stabilirea numărului de alegători care au votat pe liste suplimentare 

pentru fiecare secţie de votare; 

- sortarea declaraţiilor date de alegători şi aranjarea acestora după poziţiile 

din listele electorale suplimentare pentru a se putea realiza procedura de 

asociere a  datelor.  

Prima activitate a fost necesară deoarece din nici un document legal 

întocmit la referendum nu rezulta numărul de alegători înscrişi în listele 

suplimentare, procesul verbal de consemnare a rezultatelor neavând prevăzută o 

rubrică în acest sens.  

În paralel cu aceste activităţi premergătoare, la nivelul instituţiei s-au luat şi 

alte măsuri necesare pentru efectuarea verificărilor propriu-zise de depistare a 

cazurilor de vot multiplu: 

• s-a proiectat şi realizat aplicaţia informatică specifică acestei 

activităţi care să asigure preluarea prin introducere de la tastatura 

calculatorului a principalelor date de identificare a votantului (acte de 

identitate, cod numeric personal), cât şi date referitoare la secţiile de 

votare, respectiv circumscripţiile electorale; 

• s-au luat măsurile specifice prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal: notificarea Autorităţii 

Electorale Permanente ca operator de date pentru aceste prelucrări, 

asigurarea măsurilor specifice de securitate pe timpul prelucrării etc.;  

• s-a asigurat cadrul legal de cooperare cu Centrul Naţional de 

Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanei din cadrul 

Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, prin încheierea 

unui protocol de cooperare. 
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Principalele rezultate obţinute de Autoritatea Electorală Permanentă în 

termenul de verificare stabilit au fost următoarele: 

 

Judeţul Persoane înscrise în 
listele suplimentare 

Declaraţii 

1. Arad 17174 16423 
2. Arges 22299 22408 
3. Braila 8849 8824 
4. Buzau 19262 19668 

5. Covasna 6467 6462 
6. Hunedoara 16502 16314 
7. Harghita 7028 7028 
8. Ialomita 10369 9916 

9. Ilfov 16385 16433 
10. Mehedinti 12949 12822 

11. 0lt 18322 18293 
12. Satu Mare 9684 9400 
13. Suceava 19199 19087 
14. Prahova 32797 32093 
15. Vrancea 15233 15070 
16. Calarasi 10962 10740 
17. Tulcea 10829 10604 
18. Salaj 9873 9532 

19. Neamt 15540 15019 
20. Bistrita Nasaud 9475 8909 

21. Botosani 11794 11671 
22. Alba 13714 12739 
23. Gorj 14621 14746 

24. Brasov 27751 27456 
25. Bacau 20996 20767 

26. Teleorman 16703 16028 
27. Bihor 26445 26363 

28. Dambovita 20131 19467 
29. Galati 15754 14277 

30. Giurgiu 11489 11362 
31. Dolj 21289 20171 

32. Caras Severin 15878 15818 
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Judeţul Persoane înscrise în 
listele suplimentare 

Declaraţii 

33. Maramures 13428 12671 
34. Vaslui 14034 14116 
35. Cluj 37765 37954 
36. Sibiu 15626 15920 
37. Mures 18457 17183 

38. Constanta 30627 28861 
39. Valcea 17932 17941 

40. Iasi 34526 33073 
41. Timis 37752 37042 

42. Bucuresti 69897 66813 
43. Strainatate 75027  

Total 870834 777484 
 

 

VII.1 Iregularităţi constatate în urma verificării  

listelor electorale suplimentare 

 

În vederea verificării, în intervalul de timp prevăzut de lege au fost 

introduse prin sondaj în baza de date un număr de 132.390 persoane înscrise în 

listele electorale suplimentare, de la 2695 secţii de votare din judeţele: Alba, 

Vâlcea, Constanţa, Iaşi, Arad şi Buzău, reprezentând 15,43% din totalul secţiilor 

de votare care au funcţionat la referendum. 

În urma introducerii în baza de date, s-au depistat 3 persoane care apar 

înscrise şi semnate în mai multe liste electorale suplimentare din secţiile de votare 

de pe raza judeţelor Constanţa, Iaşi şi Arad. Cazurile urmează să fie transmise 

organelor judiciare pentru verificări. 

De asemenea, au fost identificate 3 persoane care au votat fără a avea acest 

drept deoarece la data referendumului nu împliniseră vârsta de 18 ani. 
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În acest interval de timp, Autoritatea Electorală Permanentă a colaborat cu 

judecătoriile din judeţe pentru a verifica dacă persoanele înscrise pe listele 

electorale suplimentare au votat şi pe listele electorale permanente din localităţile 

unde domiciliază. 

Cu ocazia activităţilor de introducere a informaţiilor în baza de date, a 

operaţiunilor de aranjare şi sortare a materialelor primite de la birourile electorale 

ale secţiilor de votare s-au constatat numeroase nereguli, dintre care menţionăm 

că: 

• în declaraţiile alegătorilor, în loc de codul numeric personal au fost 

completate seria şi numărul actului de identitate, nume şi prenume, 

cifre care nu reprezentau codul numeric personal (12,14,15 cifre în 

loc de 13 cifre câte sunt cuprinse în structura  codului numeric 

personal) sau nu s-a completat nimic; 

• nu s-au completat declaraţiile prevăzute de lege de către alegători; 

• s-au trimis liste electorale suplimentare neştampilate, nesemnate, 

nenumerotate; 

• unele liste electorale suplimentare sunt scrise indescifrabil sau nu 

respectă cerinţele de completare a modelului de listă electorală 

transmis; 

• s-au folosit declaraţii care nu respectă modelul transmis de Biroul 

Electoral Central; 

• s-au trimis alte documente nesolicitate cum ar fi modele de buletine 

de vot, declaraţii necompletate, documente privind exercitarea 

dreptului la vot cu ajutorul urnei mobile etc.; 

• s-au trecut informaţiile de pe acelaşi act de identitate (serie şi număr) 

la mai multe persoane înscrise într-o listă electorală suplimentară etc.; 
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• s-a permis unor persoane domiciliate pe raza unei localităţi să voteze 

pe liste suplimentare din aceeaşi localitate. 

De asemenea, s-au întâlnit cazuri în care preşedinţii secţiilor de votare au 

menţionat în scris că nu au avut cunoştinţă despre obligativitatea completării 

declaraţiilor pe propria răspundere de către persoanele care au votat pe liste 

suplimentare şi de aceea nu le-au solicitat acestora să le completeze. 

Aceste nereguli constatate până în prezent evidenţiază faptul că acţiunea de 

depistare a cazurilor de vot multiplu a fost insuficient pregătită  la nivelul secţiilor 

de votare şi tratată cu multă superficialitate de către unele birouri electorale ale 

secţiilor de votare. 

Activitatea de împiedicare a unei persoane de a vota de mai multe ori, 

respectiv de depistare a celor care au încălcat legea şi au votat de mai multe ori, 

reprezintă un aspect important şi complex, care se poate realiza numai în anumite 

condiţii, aflate în strânsă legătură cu informatizarea întregului proces electoral. 
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VIII. CONCLUZII 
 

 

În urma analizei efectuate asupra organizării şi desfăşurării referendumul 

din 19 mai 2007 pentru demiterea preşedintelui României, se impun câteva 

concluzii şi recomandări în vederea perfecţionării cadrului legislativ electoral şi o 

mai bună organizare a scrutinelor viitoare. 

1. Necorelarea corespunzătoare a legislaţiei în conformitate cu care s-a 

desfăşurat referendumul pentru revizuirea Constituţiei din anul 2003 cu 

modificările produse în legislaţia românească după acest moment, numărul mare al 

actelor normative emise de Guvern pentru modificarea Legii nr. 3/2000 privind 

referendumul, lipsa de reglementare a unor aspecte importante ale organizării şi 

desfăşurării referendumului, precum şi adoptarea de către Comisia de la Veneţia, 

în octombrie 2006, a unor linii directoare pentru organizarea referendumului 

impun o actualizare a prevederilor legale privind referendumul. 

2. Pentru a creşte transparenţa procesului electoral, precum şi pentru a 

asigura o evidenţă rapidă şi eficientă a persoanelor cu drept de vot din România se 

impune înfiinţarea unui „Registru electronic naţional al alegătorilor”. 

3. Legislaţia actuală prevede un număr mult prea mare de documente pe 

baza cărora alegătorul îşi poate exercita dreptul de vot, această stare de fapt 

ducând la creşterea riscului apariţiei votului multiplu. În acest sens, considerăm 

oportună impunerea „Cărţii de alegător” ca unic document necesar exercitării 

dreptului de vot. 
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4. În scopul reducerii riscului de „fraudă electorală” şi al eficientizării 

procesului electoral trebuie avută, de asemenea, în vedere informatizarea acestuia, 

până la nivelul de bază al secţiilor de votare, concomitent cu securizarea acestui 

proces. 

5. Referendumul din 19 mai 2007 a ridicat multe probleme la secţiile de 

votare din străinătate generate, în principal, de numărul insuficient al acestora, de 

distanţele mari pe care cetăţenii români au trebuit să le parcurgă pentru a-şi 

exprima votul, de ziua aleasă pentru acesta, care a fost una lucrătoare pentru foarte 

mulţi alegători, de intervalul orar stabilit pentru exercitarea votului şi, nu în 

ultimul rând, de numărul insuficient de buletine de vot din unele secţii de votare. 

În acest sens, introducerea votului electronic şi prin corespondenţă pentru cetăţenii 

români din străinătate ar constitui o alternativă la modalitatea clasică de votare cu 

perspectiva creşterii gradului de participare la vot. 

6. Având în vedere lipsa unor elemente importante din conţinutul proceselor 

verbale care au creat numeroase controverse, se impune introducerea unor rubrici 

care să conţină şi alte informaţii necesare pentru asigurarea unui proces electoral 

cât mai transparent, în vederea eliminării suspiciunilor de fraudă electorală. În 

acest sens, este de menţionat introducerea unor rubrici care să prevadă numărul 

total al persoanelor care au votat pe listele suplimentare, numărul total al 

declaraţiilor ce însoţesc listele suplimentare şi numărul total al alegătorilor din 

listele speciale. 

7. Acurateţea listelor electorale, alături de modul de efectuare a numărării 

voturilor, aglomeraţiile din secţiile de votare sau diversele presiuni exercitate 

asupra alegătorului pot fi tot atâtea elemente de fraudare a alegerilor. În vederea 

eliminării suspiciunilor, introducerea Codului Numeric Personal pe listele 

electorale suplimentare şi speciale, ca element unic de înregistrare a fiecărei 
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persoane de cetăţenie română, ar constitui un element de siguranţă necesar, 

posibilitatea votului multiplu fiind anihilată prin simpla verificarea a acestuia. 

8. Autoritatea Electorală Permanentă, în rapoartele pe care le-a elaborat şi 

înaintat Parlamentului, a constatat existenţa unor probleme privind gradul de 

pregătire în materie electorală a membrilor birourilor secţiilor de votare şi a 

capacităţii acestora de a face faţă situaţiilor întâlnite în cadrul unui proces 

electoral. În paralel cu activitatea de informare şi pregătire a oficialilor electorali, 

se impune şi constituirea unui „Corp al oficialilor electorali” care să asigure un 

personal bine pregătit în problematica electorală, din rândul căruia să fie 

selecţionaţi membrii birourilor electorale. 

Aceste recomandări constituie preocupări curente ale Autorităţii Electorale 

Permanente care le are în vedere în rapoartele şi propunerile sale de acte 

normative în vederea perfecţionării şi îmbunătăţirii cadrului electoral din 

România. 
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ANEXA NR. 1 
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ANEXA NR. 2 
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ANEXA NR. 3 
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ANEXA NR. 4 
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ANEXA NR. 5 

 



ANEXA NR. 6 Consiliul National al Audiovizualului
TV - EMISIUNI DE DEZBATERE

TVR 1 22,04 23,04 24,04 25,04 26,04 Tot 1 27,04 28,04 29,04 30,04 1,05 2,05 3,05 Tot 2 4,05 5,05 6,05 7,05 8,05 9,05 10,05 Tot 3 11,05 12,05 13,05 14,05 15,05 16,05 17,05 Tot 4 TOTAL

CONTRA demitere 3 3 1 1 3 5 3 2 3 2 10 0 0 3 3 1 6 13 31

PRO demitere 3 3 0 1 3 4 2 1 3 2 8 1 0 3 4 2 5 15 30

Antena 1 22,04 23,04 24,04 25,04 26,04 Tot 1 27,04 28,04 29,04 30,04 1,05 2,05 3,05 Tot 2 4,05 5,05 6,05 7,05 8,05 9,05 10,05 Tot 3 11,05 12,05 13,05 14,05 15,05 16,05 17,05 Tot 4 TOTAL

CONTRA demitere 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2

PRO demitere 0 0 1 0 1 1 1 3 2 7 8

Antena 2 22,04 23,04 24,04 25,04 26,04 Tot 1 27,04 28,04 29,04 30,04 1,05 2,05 3,05 Tot 2 4,05 5,05 6,05 7,05 8,05 9,05 10,05 Tot 3 11,05 12,05 13,05 14,05 15,05 16,05 17,05 Tot 4 TOTAL

CONTRA demitere 7 13 5 25 0 0 0 1 1 2 3 7 3 2 1 1 0 7 0 1 1 0 5 1 3 11 50

PRO demitere 12 9 6 27 1 2 2 0 1 7 7 20 2 2 3 4 4 15 2 1 1 1 6 2 4 17 79

Antena 3 22,04 23,04 24,04 25,04 26,04 Tot 1 27,04 28,04 29,04 30,04 1,05 2,05 3,05 Tot 2 4,05 5,05 6,05 7,05 8,05 9,05 10,05 Tot 3 11,05 12,05 13,05 14,05 15,05 16,05 17,05 Tot 4 TOTAL

CONTRA demitere 0 2 1 2 1 6 1 0 1 3 8 5 18 4 2 1 6 4 9 5 31 1 2 3 1 3 10 65

PRO demitere 1 3 1 2 2 9 2 0 2 5 6 9 24 6 1 0 6 8 3 8 32 4 4 10 2 12 32 97

Realitatea TV 22,04 23,04 24,04 25,04 26,04 Tot 1 27,04 28,04 29,04 30,04 1,05 2,05 3,05 Tot 2 4,05 5,05 6,05 7,05 8,05 9,05 10,05 Tot 3 11,05 12,05 13,05 14,05 15,05 16,05 17,05 Tot 4 TOTAL

CONTRA demitere 6 4 9 12 6 37 5 4 4 4 8 2 14 41 11 20 10 8 11 7 9 76 11 16 14 15 7 1 13 77 231

PRO demitere 10 13 10 10 4 47 8 6 4 2 5 2 15 42 11 12 11 11 12 8 19 84 14 22 12 15 5 2 17 87 260

B1 TV 22,04 23,04 24,04 25,04 26,04 Tot 1 27,04 28,04 29,04 30,04 1,05 2,05 3,05 Tot 2 4,05 5,05 6,05 7,05 8,05 9,05 10,05 Tot 3 11,05 12,05 13,05 14,05 15,05 16,05 17,05 Tot 4 TOTAL

CONTRA demitere 7 4 2 2 15 1 0 2 3 1 7 4 9 2 7 4 26 1 9 4 1 1 16 64

PRO demitere 2 3 0 2 7 1 1 3 4 2 11 3 5 3 5 2 18 1 10 5 2 2 20 56

National TV 22,04 23,04 24,04 25,04 26,04 Tot 1 27,04 28,04 29,04 30,04 1,05 2,05 3,05 Tot 2 4,05 5,05 6,05 7,05 8,05 9,05 10,05 Tot 3 11,05 12,05 13,05 14,05 15,05 16,05 17,05 Tot 4 TOTAL

CONTRA demitere 2 2 4 0 0 0 3 3 3 9 3 3 1 0 7 20

PRO demitere 3 3 6 1 1 1 2 1 1 5 2 2 2 1 7 19

OTV 22,04 23,04 24,04 25,04 26,04 Tot 1 27,04 28,04 29,04 30,04 1,05 2,05 3,05 Tot 2 4,05 5,05 6,05 7,05 8,05 9,05 10,05 Tot 3 11,05 12,05 13,05 14,05 15,05 16,05 17,05 Tot 4 TOTAL

CONTRA demitere 6 1 1 8 0 0 0 0 1 2 1 1 2 7 0 0 3 1 1 5 20

PRO demitere 3 1 1 5 1 1 4 6 2 0 0 2 0 4 2 2 0 2 1 7 22
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ANEXA NR. 7 
 

 
 

ACREDITĂRI MASS-MEDIA ROMÂNĂ 
  
  
1. Antena 1 
2. Radio Guerrilla Cluj 
3. Societatea Română de Radiodifuziune 
4. Curentul – S.C. Dramiral Media Grup Bucureşti 
5. Cotidianul Top 
6. Radio Minisat Târgovişte 
7. 24 de Ore Cotidianul Banatului 
8. Radioteleviziunea Severin 
9. Cotidianul Informaţia de Severin 
10. Informaţia Bacăului 
11. Ziarul de Bacău 
12. Informaţia Aradului 
13. Obiectiv 
14. Gold Press Media 
15. Muntenia TV 
16. Ziarul Vlaşca 
17. OLT-TV Slatina 
18. National TV si N24 
19. S.C. Media Grup S.R.L. – Cotidianul Sălăjeanul 
20. S.C. Deşteptarea S.A. Bacău 
21. Frontal 
22. Pavilion 
23. Ziarul Profit 
24. Nyugati Jelen  
25. B1 TV 
26. Muscel TV 
27. Rompres  
28. Viaţa Buzăului 
29. Obiectiv-Vocea Brăilei 
30. TV ELECTRON M BIT Tulcea 
31. PRO TV 
32. Transilvania Expres 
33. GYERGYO TV – Gheorgheni 
34. Nova Press SRL Braşov  
35. Curierul Zilei 
36. Curierul de Vâlcea 
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37. ROM MEDIA SRL Buzău 
38. Cotidianul 
39. „Noi în Spania” 
40. Monitorul de Vrancea 
41. S.C. EDITOR MEDIA SRL – Ediţie Specială, subredacţia Vâlcea 
42. Semne Particulare 
43. S.C. ONE PRODUCTION S.R.L. 
44. Mediafax 
45. TV Galaţi 
46. Rondul de Sibiu 
47. S.C. Monitorul Expres S.A. 
48. Târgovişte TV 
49. Ziarul Unirea 
50. Cuvântul Liber 
51. Radio Sky 
52. Ziarul Sudul Extrem 
53. Cotidianul Presa 
54. Radio Televiziunea Vâlcea Unu 
55. Observator de Constanţa 
56. Graiul Sălajului-Zalău 
57. Realitatea TV 
58. S.C. Cuvântul Liber S.R.L. 
59. Casa de Presă şi Editură Tribuna-Sibiu 
60. Observator Argeşean 
61. Bihoreanul 
62. Ziua 
63. Jurnal Bihorean 
64. Evenimentul Zilei 
65. Ziarul de Vrancea 
66. Naţional FM Baia Mare 
67. Ziarul „Orizont Oltean” 
68. Bihari Napló  
69. Ziarul „Român în Lume”  
70. TVR 
71. Societatea Argeşeană 
72. PRIMA TV 
73. Adevărul de Teleorman 
74. Glasul Oltului 
75. Radio Orizont FM Medgidia 
76. Cernavodă 
77. Realitatea Bihoreană 
78. TV M 
79. Ziarul de Sibiu 
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80. S.C. C.P.E. „Răsunetul” S.R.L. 
81. Monitorul de Vâlcea 
82. Observator de Călăraşi 
83. S.C. Canaris SRL –Mix Tv 
84. Gazeta de Sud Tg. Jiu 
85. Tele M Plus Prima TV 
86. Impact Real Vâlcea 
87. S.C. Soti Cable Neptun Constanţa 
88. România Liberă 
89. S.C. COSMOS TV MEDIA S.A. 
90. ZAMAN ROMANIA 
91. S.C. ILEANA CRIS S.R.L. 
92. Voces Campi Călăraşi 
93. S.C. Editare Presă S.R.L. – Ziarul Acum 
94. AM PRESS 
95. Radio Dada Focşani 
96. Monitorul de Suceava 
97. Tiroler Tageszertung Frrelancer 
98. Ziarist Independent Toma Dumitru 
99. Amos News 
100. Evenimentul de Călăraşi 
101. Impact în Gorj 
102. Gazeta de Olt 
103. Cotidianul Argeşul 
104. Gazeta de Teleorman 
105. Adevărul de Arad  
106. Cotidianul Ediţie Specială 
107. S.C. ONE PRODUCTION S.R.L. 
108. Monitorul de Galaţi 
109. Focus FM Buzău 
110. Ziarul „Pământul” 
111. Televiziunea Călăraşi 1 
112. Jurnalul de Călăraşi 
113. Radio Top 91 
114. Viaţa Liberă Galaţi 
115. Gazeta Oltului  
116. Radio Transilvania 
117. Radio Infinit 
118. Cronica Sătmăreană 
119. Bună Ziua Braşov! 
120. S.C. MBN TIMPUL S.R.L. 
121. S.C. SOLPRESS S.R.L. 
122. Csiki Hirlap 
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123. Radioteleviziunea Eveniment Sibiu 
124. Radio Impact Roşiorii de Vede 
125. S.C. Argeş Expres Press S.R.L. 
126. Europa FM 
127. Ziarul de Vâlcea 
128. Nyugati Jelen 
129. SEDPRESS CEAHLĂUL S.R.L. 
130. TVS Braşov/SC FAST PROMO 
131. www. ziare.com 
132. www. alba-news.info 
133. Ziarul Universul 
134. Ziua de Constanţa 
135. Obiectiv Tulcea 
136. www. eMaramures.ro 
137. SC TV SAT 2002 
138. Info Pro 
139. Gândul 
140. Antena 3 
141. Informaţia de Giurgiu 
142. Global Information Company 
143. Monitorul de Alba 
144. Observator de Călăraşi 
145. TV Sibiu 
146. Mesagerul de BN 
147. Tele M  
148. Cuget Liber 
149. City Media 
150. Obiectiv Vâlcean 
151. Radio Transilvania Satu Mare 
152. Ziarul de Vâlcea 
153. Radio Lynx 
154. Radio Tg-Mureş 
155. Adevărul 
156. Ziua de Vest şi Focus Vest 
157. Minisat TV Targoviste 
158.  Express TV 
159. Alpha TV Tg. Jiu 
160. Indiscret de Oltenia 
161. AM PRESS 
162. Banat TV 
163. Telegraful de Prahova 
164. Alpha TV Ploieşti 
165. Radio Reşiţa 
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166. Informaţia Zilei de Maramureş 
167. Ziarul Crişana-Bihor 
168. Ziarul Sud-Vest 
169. Naţional FM Braşov 
170. Presa 
171. Delta 
172. Strada 
173. Transilvania Expres 
174. Radio Son 
175.  Argeşeanul 
176. S.C. Soti Cable Neptun Constanţa 
177. TV CNS Roman 
178. Postul Regional Radio Timişoara 
179. Naţional FM Blaj 
180. Nepujsag 
181. Adevărul de Vaslui 
182. S.C. NEW Media SRL Rădăuţi 
183. Observator Naţional 
184. Naţional FM 
185. S.C. Media Sens SRL 
186. Gazeta de Sud-Est 
187. Jurnalul de Constanţa 
188. Vocea Vâlcii 
189. Realitatea Românească 
190. Sock Dâmboviţean 
191. ATAC 
192. Teleormanul 
193. KRONIKA 
194. Bistriţa Expres 
195. Szatmari Friss Ujsag 
196. Universul Prahovean 
197. Corect 
198. Euro-TV Bacău 
199. Ziarul de Iaşi 
200. Punctul şi Kozpont 
201. Observatorul de Covasna 
202. Monitorul de Cluj 
203. Nord Giurgiu 
204. Expres Sibian 
205. Libertatea 
206. Terra-Sat Mehedinţi 
207. Naţional TV – N24 
208. PRIMA TV 
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209. Reporter Special 
210. S.C. Agenda S.R.L. 
211. Tele M  Botoşani 
212. Telegraf 
213. Expres Sibian 1 
214. Gazeta de Sud 
215. Timpul 
216. Realitatea Transilvană 
217. Hotnews.ro 
218. Independentul 
219. Gazeta de Vâlcea 
220. Analog TV 
221. Postul Regional Radio Constanţa 
222. Antena 3 
223. Cuvântul Libertăţii 
224. Universul Dâmboviţean 
225. Jurnalul Naţional 
226. Timpolis 
227. Realitatea TV 
228. Expresul de Sud 
229. Tele M  Botoşani 
230. Teleormanul 
231. REALITATEA TV 
232. Libertatea 
233. Cuget Liber 
234. S.C. SOTI CABLE NEPTUN CONSTANŢA 
235. Gazeta de Sud 
236. Indiscret în Oltenia 
237. Cotidianul 
238. Observator Naţional 
239. S.C. TV Galaţi S.A. 
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ANEXA NR. 8 
 
 

ACREDITĂRI MASS-MEDIA STRĂINĂ 
 
  
1. TV-Channel “1+1 Studio” - Ucraina 
2. European Pressphoto Agency – Germania 
3. Agence France Presse 
4. Associated Press TV News 
5. Reuters 
6. Agenţia de Presă China Nouă 
7. Radiodifuziunea Ungară 
8. MAGYAR TELEVIZIO RT (Hungarian Television) 
9. INTER TV Channel Kiev-Ucraina 
10. AL JAZEERA INTERNATIONAL (TV) Londra  
11. Associated Press 
12. Ceski Radio 
13. Flux Continuu 
14. Agenţia France Presse 
15. Teleradio Moldova 
16. FOTO ITAR-TASS 
17. Tribuna Noastră 
18. NHK (Japan Broadcasting Corporation) 
19. EPA-European Pressphoto Agency 
20. Agenţia France Presse 1 
21. Români în UK 
22. DUNA TV 
23. Teleradio Moldova 1 
24. BBC News 
25. ORF-Austria 
26. Euro TV-Chişinău 
27. Arte Info Television-Franţa 
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ANEXA NR. 9 
 
 

ACREDITĂRI OBSERVATORI INTERNI 
 
   
 
1. Comisariatul pentru Societatea Civilă-Filiala judeţului Bacău 
2. Asociaţia Pro Apărarea Drepturilor Omului – Bistriţa 
3. Asociaţia „MUNTENIA” Ploieşti 
4. Comisariatul pentru Societatea Civilă 
5. Asociaţia 15 Noiembrie 1987 
6. Asociaţia „Lupta împotriva corupţiei, nedreptăţilor şi abuzurilor din România” 
7. Comisariatul pentru Societatea Civilă, Direcţia Generală de Monitorizare a 
Abuzurilor, Combaterea Infracţionalităţii şi Implementarea relaţiilor cu U.E. şi 
N.A.T.O., biroul judeţean Arad 
8. Mişcarea Europeană Română  
9. Uniunea Civică Solidaritatea Românilor de Pretutindeni pentru Apărarea 
Drepturilor Omului şi Ajutor Umanitar 
10. Asociaţia Pro Democraţia 
11. Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară Nehoiu 
12. Asociaţia Naţională Împotriva Corupţiei, Abuzurilor şi pentru Drepturile Omului 
13. Centrul de Consultanţă şi Dezvoltare Regională 
14. Liga Apărării Drepturilor Omului 
15. Organizaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului 
16. Asociaţia Solidaritatea pentru Libertatea de Conştiinţă, oficiul Buzău 
17. Uniunea Civică Solidaritatea 
18. Comisariatul pentru Societatea Civilă 
19. Asociaţia Drepturile Omului Protecţia Minorităţilor 
20. Mişcarea Europeană România 
21. Asociaţia Solidaritatea pentru Libertatea de Conştiinţă 
22. EURODEMOS 
23. Asociaţia Tineri în Acţiune 
24. Asociaţia Tineretul Român pentru Naţiunile Unite 
25. Asociaţia Milenium For Human Rights   
26. Uniunea Civică Solidaritatea 
27. Asociaţia Naţională Împotriva Corupţiei, Abuzurilor şi pentru Drepturile Omului  
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ANEXA NR. 10 
 
 

ACREDITĂRI OBSERVATORI EXTERNI 
 
  
1.     Romania in the third millennium 
2.     Ambasada SUA 
3.     Ambasada Suediei 
4.     Ambasada Elveţiei 
5.     Organizaţia Europeană pentru Drepturile Omului 
6.     Liga Naţională şi Internaţională pentru Apărarea Drepturilor Omului 
7.     Ambasada SUA 
8.     Ambasada Norvegiei 
9.     Organizaţia Internaţională ENEMO via Asociaţia Pro Democraţia 
10.   Organizaţia Europeană pentru Drepturile Omului 
11.   UNICRI 
12.   Centrul pentru Comunicare Internaţională şi Drepturile Omului-Republica Moldova 
13.   Reprezentanţa Comisiei Europene la Bucureşti 
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ANEXA NR. 11 
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ANEXA NR. 12 
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ANEXA NR. 13 
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ANEXA NR. 14 
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ANEXA NR. 15 
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